هو الحکیم و
الخبیر

موضوع رساله:

نسبت اسالم با فرایندهای انسانی
طرح مدلی (بنیادی -کاربردی) ،از (ساختار ،مراحل ،منابع و مبانی)
و

ارائه (راهبردها ،راهکارها ،راه حل ها و ارزیابی)
در
فرایندهایی نظیر (آثار هنری ،معماری و شهرسازی)

ان الدین عنداهلل اسالم
(آل عمران)19:

اگر دانشگاه ها اصالح شود ،کشور ساخته خواهد شد.
 بیشک باالترین و واالترین عنصری که در موجودیتهر جامعه دخالت اساسی دارد ،فرهنگ آن جامعه است.
با انحراف فرهنگگ ،هگر دنگد جامعگه ،در بعگدهایاقتصادی ،سیاسی ،صنعتی و نظگامی قدرتمنگد و قگوی
باشد ،ولی پوچ و پوک و میان تهی است)58/8/4( .
2

مقام معظم رهبری :

 -مراحل پنج گانه در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی در ایران :

 -1پیروزی انقالب اسالمی (بر نظام سلطنتی و وابسته به استکبار جهانی).
 -2تثبیت نظام جمهوری اسالمی (مبتنی بر دو مؤلفه بنیادی قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه).
 -3تحقق دولت اسالمی (همه مدیران نظام در تمام قوا ،در امور خود متخصص و متعهد باشند).
 -4تحقق جامعه اسالمی (افکار ،رفتار و آثار فردی ،خانوادگی و اجتماعی شهروندان اسالمی شود).
 -5تحقق تمدن نوین اسالمی ( ازجمله آثار هنری و معماری و شهرسازی ایران  ،دارای هویت اسالمی _ایرانی
شوند).

تنها دیزی که دانشگاه را اسالمی می کند ،دانش اسالمی است.

دین نسبت به هیچ یک از علوم کلی یا جزئی بی نظر،
یا بی تفاوت نیست ،بلکه نسبت به همه آنها

کلیات و اصولی را که
منشأ تفریع فروع دیگر هستند القاء می نماید.
آیت اهلل جوادی آملی

4

 گرفتاریهای انسان از علم بدون دین است . باید علوم را اسالمی کنیم . -اگر دانش اسالمی شود،

دانشگاهها اسالمی خواهد شد.
 -تمامی علوم تبیین فعل خداوند است

ولی افعال انسان یا اسالمی است یا الحادی.
آیت اهلل جوادی آملی
5

رابطه مکتب اسالم با علوم : 1
(منابع ،مبانی و روش های تحقیق)

آنچه (علمی) است( ،عقالنی) است
آنچه عقالنی است( ،اسالمی) است
اسالم مبتنی بر دو منبع (عقل و نقل)
با روشهای (استدالل منطقی) و (تفسیری)
(کلیات همه علوم) را مطرح نموده و (اثبات) می نماید.

دستاوردهای علوم تجربی (استقرایی) نیز تا نقض نشود اسالم به عنوان (علوم ظنی) می پذیرد.
بنابراین مکتب اسالم جامع علوم (بشری و وحیانی) است.
در این نظریه هم از پیامبر درونی (عقل) و هم از پیامبر بیرونی( نقل) بهره برداری شده است ،بنابراین هم (درون دینی) و هم (برون دینی) قابل اثبات است.
 -1نظریه علم دینی از آیت اهلل جوادی آملی -دکتر خسرو پناه ،1389 ،فصلنامه اسراء – شماره 2
6

روش تحقیق در گرایشهای
بین رشتهای از منظر اسالمی

 .1منابع چهارگانه تحقیق
(خطاپذیر و خطاناپذیر)

روش پژوهش
در علوم انسانی
و مباحث میان
دانشی از منظر
اسالمی

ابزار معرفتشناسی
(شناخت مبتنی بر مراتب وجود)

 -1کالم الهی
 -2کالم معصومین(س)

(عقل کلی)

 -3اجماع خبرگان

خطا پذیر

(عقل جمعی و تخصصی)
 -4عقل فردي و تجربی

(کل گراي طولی)
(مبنا گراي جامع و مانع)

اثبات عملی و تجربی
(الهام از مصادیق طبیعی و مصنوعی با
تفسیر ،تأویل و تحلیل متن محور)

(عقل جزئی و تجربی)

حواس پنج گانه

ادراک عالم طبیعت

عقل

ادراک عالم معقول

قلب
شیوه هاي معرفتشناسی

خطا ناپذیر

ادراک عوالم ملکوتی

 -1آزمایش متوالی  +استقراء عقلی (در مسائل تجربی)
 -2بدیهیات عقلی  +استدالل هاي منطقی (در مباحث فلسفی)
 -3معرفت هاي حضوري اولیه و ثانویه← (در مباحث عرفانی)
 -4داوري نهایی با کالم الهی و کالم معصومین(س)
 -1الهام از مصادیق طبیعی
 -2الهام از سنت معصومین
 -3الهام از مصادیق خبرگان
 -4تجربیات شخصی
 -5اصول دهگانه اجتهاد در تشیع

 .1اثر هنري = تجلی ایده در
پدیده
 .2تفسیر و تأویل و تحلیل اثر
(متن محور) می باشد.

تفکیک و تبیین پنج مولفه مغالطه آمیز

تبیین
پنج
مؤلفه
مغالطه
آمیز

(اسالم)( ،مسلمانان)( ،آثار مسلمانان)( ،ایران)( ،ایرانیان) :

 .1اسالم

اسالم مبتنی بر ) کالم الهی ) و ( سنت معصومین(س)) تنها مکتب الهی (جامع و مانع و خطاناپذیر)
است .دارای (حکمت نظری ،حکمت عملی و اصول اجتهادی) که از طریق آنها فرایندهای انسانی را
ارزیابی می نماید .سایر مکاتب را یا ناقص و یا منحرف می داند.

 .2مسلمانان

مسلمانان ،انسانهایی هستند )نسبی ،متکثر ،متغیر ،خطاپذیر ،تربیت پذیر( ،که مبتنی بر هر عمل آگاهانه
(ایمان) و انگیزه اختیاری (عمل صالح) خود ،از منهای بی نهایت تا بعالوه بینهایت ،ارزیابی و درجه بنگدی
میشوند.

 .3آثار
مسلمانان

آثار مسلمانان فرایندهایی است )نسبی ،دارای اجزاء و عناصری بسیار متکثر ،وابسته به مجموع شگرای زمگانی و
مکانی( ،از جمله مخاطبین که خطاپذیر بوده و هریک از اجگزاء و عناصگر مگادی و معنگوی آن مبتنگی بگر

ارزشهای ثابت اسالمی قابل ارزیابی و درجه بندی نسبی می باشند.

 .4ایران

یک منطقه جغرافیایی ،که در طول تاریخ بسیار متغیر بوده است ،بنابراین عنصری است نسبی ،اعتباری،
متغیر و وابسته به مجموع شرای زمانی و مکانی.

 .5ایرانیان

شامل اقوام و جمعیت هایی با زبان ها ،مذهب ها ،آداب و رسوم بسیار متنوع و مختلف می باشند.
بنابراین عناصری هستند متکثر ،متغیر ،تکامل پذیر و هبوط پذیر و وابسته به مجموع شرای زمانی و
مکانی با ابعاد وجودی (بالقوه  -نوعی) و (بالفعل  -متکثر)

تبیین مغالطه در مفاهیم (علم ،دین ،مذهب و اسالم)

9

ردیف

عنوان

تبیین

1

علم

از منظر اسالمی ابزار و شیوههای ادراکی انسان متنوع است ،بنابراین انواع علوم مبتنی بر انواع مراتب
وجود شامل( :علوم حسی – تجربی)( ،علوم فکری -فلسفی)( ،علوم قلبی-شهودی) و (علوم نقلی) یعنی
وحی الهی شامل (کالم الهی قرآن و سنت معصومین(س)) میشود.

2

دین

از منظر اسالمی ادیان موجود یا از ابتدا فاقد منبع الهی و منحرف بوده و یا به مرور زمان دچار تحریف و
التقاط شدهاند و فقط مکتب اسالم به صورت خالص در دو منبع (قرآن و سنت معصومین(س)) خطاناپذیر
و معصومانه باقی مانده است.

3

مذاهب اسالمی

از منظر تشیع ،سایر مذاهب اسالمی ،غیر از متن قرآن و سنت معصومین(س) ،آنچه را که ارائه مینمایند،
تفاسیر بشری از اسالم است و احتمال خطاپذیر بودن دارد.

4

اسالم وحیانی

از منظر تشیع ،اسالم ناب ،خالص و وحیانی را باید از دو منبع الهی (قرآن مجید و سنت معصومین(س))
یعنی چهارده معصوم (س) اخذ نمود و مکتب تشیع براساس آنها بنیانگذاری شده و میشود.

ساختار توحیدی در فرآیندهای الهی ( نظام توحیدی )

قرآن :إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ راجِعُونَ

1

2

همه از اوئیم و همه به سوی اوئیم
نظریه حکمای اسالمی:

ذات
الهی

حقیقة الحقایق عالم فق «ذات الهی» است (واجب الوجود).
مراحل وجود ،مراتب نزول ذات الهی است (ممکن الوجودها)3 .

 .1حضرت علی (ع)« :العلم نقطة کثّرها الجاهلون».
 .2بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ (البقره)117:
 .3مَعَ کُلِّ شَیء ال بِمُقارَنَة ،وَ غَیرُ کُلَّ شَیء ال بِمُزایلَة( .نهجالبالغة :خطبه  ، 1ص .)78

نمودار ( توحید ذاتی  ،صفاتی و افعالی )

ساختار و مراحل در خلق فرایندهای الهی

عالم
ذات
الهی

در مقایسه و تناظر با فرایندهای انسانی1 :

آفرینش الهی شامل دهار مرحله کلی و نزولی است:
(عالم ذات ،عالم معقول ،عالم ملکوت ،عالم ملک)

عقل 

راهبردهای مفهومی

فرایندهای انسانی منبعث از سه بعد وجودی او است:

بعد عقالنی انسان (راهبردهای مفهومی) ،بعد قلبی اختیار دو
نوع
تخیل (حسی -غریزی) یا (علمی -معنوی) و بعد حسی (ماده و
صورت های کالبدی) ارائه می نمایند.

 .1وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً( .البقرة)30 :

عالم
معقول

قلب

 دو نوع تخیل اختیاری

عالم
ملکوت

حواس

 پدیده های کالبدی

عالم
مُلک

ساختار و مراحل پنجگانه از فرایندهای انسانی
مبتنی بر منابع ،مبانی و روش های اسالمی:
مجموع معرفت های
بالفعل 1
(ایده معمار)

انگیزه و نیت
اختیاری 2
(ایده آل معمار)

حکمت نظری
اسالم مبتنی بر

حکمت عملی اسالم
مبتنی بر
احکام (پنج گانه اولیه)

(اعتقادات)

(احکام)

(عقل و نقل)

شیوه و روش 3
اجتهادی
(سبک معماری)

ماده و صورت های
ملکی
(پدیده معماری)

تأثیرات اثر معماری
(بر معمار و مخاطبین)

روش عملی مبتنی
بر مجموع شرای

تجلی ایده در
پدیده5 :

و (اصول دهگانه
اجتهاد) 4

(مبتنی بر محتوای
سه مرحله قبل و
استعداد خاص معمار)

تاثیر پدیده بر
مخاطبین
(از بعد مادی جبری و
از بعد معنوی
اختیاری است)

(اخالق)

فرایند انسانی

جزاء و پاداش الهی

 -1پیامبر اکرم (ص) می فرمایند :اَلْعِلمُ إما ُم ا ْلعَمَلِ وَالْ َعمَلُ تابِعُهُ یُلهَمُ بِهِ السُّعَداءُ وَ یُحْرَمُهُ األْشقیاءُ؛ « دانش پیشواى عمل و عمل پیرو آن است .به خوشبختان دانش
الهام مىشود و بدبختان از آن محرومند( ».امالى طوسى ،ص )488
 -2االعمالُ بالنیات َ ( .وسائلالشیعة ج  10 :ص )13 :
-3امام صادق فرمودند :عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَیْکُمْ وَ عَلَیْکُمُ التَّفَرُّعُ( .بحاراألنوار ج )245 ،2
-4مجموعه آثار شهیدمطهری ،جلد ،20ص.161
-5مَعَ کُلِّ شَیء ال بِمُقارَنَة ،وَ غَیرُ کُلَّ شَیء ال بِمُزایلَة( .نهجالبالغة :خطبه  ، 1ص .)78

نسبت مکتب اسالم با ساختار و مراحل پنج گانه در فرایند ها ی انسانی
مراحل
عناوین کلی

معرفتهای
انسان از عالم
و آدم
( وجودشناسی و
زیبائی)
معبود شناسی و زیبایی
هستی شناسی و زیبایی

برخی از
موضوعات

انسان شناسی و زیبایی

معرفت شناسی و زیبایی
جامعه شناسی و زیبایی
فلسفه تاریخ و زیبایی

اصول کلی

نیت و انگیزه
اختیاری
انسان

شیوه عملی
و اجتهادی
انسان

(فلسفه و حکمت هنر)

(اصول اجتهاد
تخصصی)

ایده ها ،انگیزه ها و

 -1مالزمه عقل و شرع
 -2بقای اصول
 -3اجتهاد تفریعی
 -4نسبیت
 -5جامعیت و عدالت
 -6اولویت
 -7احکام خمسه تکلیفیه
 -8حوزههای آزاد
 -9احکام ثانویه
(حکومتی)
( -10احکام اضطراری)
راه حل های اجرایی و
اجتهادی مبتنی بر
(مجموع شرای موجود)

تخیالت
(حسی  -غریزی)

یا
(عقالنی -روحانی)
مبتنی بر
(احکام

پنجگانه)

رابطه انسان با عناصر
محیطی ،مصنوعی و
طبیعی

(حکمت عملی )

راهبردهای نظری )
(حکمت
مفهمومی
مبتنی بر مجموع
(اسماء صفاتی خداوند)

راهکارهای عملی مبتنی بر
(احکام پنجگانه حالل و
حرام)

اثر
انسان

تأثیرات اثر
انسان بر خودش
و مخاطبین

(اثر انسانی)

(تأثیرات مادی و معنوی اثر)

 -1نفی رابطه تجسد
ایده در پدیده
 -2نفی خنثی بودن
پدیده از ایده
 -3تبیین رابطه ایده با
پدیده با مفهوم تجلی
 -4همه انسانها استعداد
خلق همه نوع از آثار
هنری را ندارند.

-1تاثیرات بعد مادی پدیده ها برر انسرانها
جبری است.
-2تاثیرات بعد معنوی پدیده بر مخراطبین
مبتنرری بررر اراده و آگرراهی آنهررا نسرربی و
اختیاری است.
 -3در وجه فطرت الهری(نفرو عقالنری و
روحانی) هنرمنرد و مخاطرب برالقوه در
متقابل دارند.
-4در وجه نفو گیاهی و حیوانی هنرمند
و مخاطب بالفعل ادراکات متفاوت دارند.
 -5تاویل اثرر بایرد مرتن محرور باشرد نره
مخاطب محور
 -6تعامررل هنررری از مهمترررین عوامررل
تاثیرات فرهنگی است.
 -7هنرمند مسئول تاثیرات اثربر خودو برر
مخاطبین است.

(لزوم تشخیص استعدادها
قبل از آموزش)

مفهوم
(تجلی ایده در پدیده)

جزاء و پاداش الهی
(باطن اعمال و آثار انسان)

نسبت اسالم از ابعاد مختلف با ساختار و مراحل در فرایندهای انسانی:
انواع علم از 1

منظر پیامبر اکرم
(ص)

منابع

(احادیث و آیات)

اصطالحات
فرهنگی-
سیاسی

اصطالحات

فرهنگی -مذهبی

آیه محکمه
(اعتقادات)

العلمُ امامُ العمل

پدیده صالحه
(عمل صالح)

قدر معلومه

(جزاء و پاداش)

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ
یَرْفَعُهُ
(سوره:فاطر،
آیه)10:

کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ
رَهِینَةٌ
(سوره :المدثر،
آیه)38:

اخالق عملی

افکار ،رفتار،
آثارانسان

جزاء و پاداش
انسان

شریعت

عمل صالح

بهشت و جهنم

فریضه عادله

سنت قائمه

اال اعمال
بالنیات

عَلَیْنَا إِلْقَا ُء
الْأُصُولِ إِلَیْکُمْ وَ
عَلَیْکُمُ التَّفَریعُ

(احکام)

جهان بینی

ایدئولوژی

حقیقت

طریقت

(اخالق)

(سلوک)

 -1قَالَ اَلنَّبِیُّ ص إِنَّمَا اَلْعِلْمُ ثَالَثَةٌ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَالَهُنَّ فَهُوَ فَضْ ٌ
ل
پیغمبر (ص) فرمود :همانا علم سه دیز است :آیه محکم ،فریضه عادله ،سنت پابرجا ،و غیر از این فضل است (.اصول کافى جلد  1صفحه 37 :روایه )1:

از بعد صفات
الهی

مجموع اسماء
صفاتی خداوند

مجموع اسماء
مشترک صفاتی و
فعلی

وَلِکُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا
عَمِلُوا

إِنَّکَ سَرِیعُ الْحِسَابِ

مجموع اسماء
فعلی خداوند

( سوره انعام /آیه )132

(سوره آل عمرن  /آیه )194

از بعد آموزش و
پرورش

تعلیم

تربیت

تجربه

استعداد فردی

تکامل یا هبوط
انسان

از بعد اصول
کلی و حاکم

حقیقت مداری

عدالت مداری

مصلحت مداری

استعداد
سنجی

عبرت آموزی

از بعد محتوای
عملی

راهبردهای
مفهومی

راهکارهای
تخیلی

راه حل های
اجتهادی

پدیده مُلکی

نتیجه عبرت
آموز

نقش فرایندهای انسانی در ذیل (مشیت) و (قضا و قدر)الهی
هواهلل
مشیت خداوند

والیت الهی یا شیطانی

بداء الهی

(مبتنی بر صفات
(حکمت ،عدالت و رحمت)

(والیت پیامبر و معصومین)
یا (شیطان درون و بیرون)

مبتنی بر صفات غفار و تواب
(و دعا ،صدقه ،توبه و شفاعت)
مبتنی بر صفات
(هواالخر و الرحیم)

مبتنی بر صفات
(هواالول و الرحمن)

آزادی انسان

قضای الهی

(مبتنی بر صفت حق)

خلفت انسان

(موجودی مرکب ،بالقوه ،متغییر
و مختار)

معرفت های
انسان
(حسی ،عقلی
و قلبی)

(در اندیشه ،عمل و آثار)
بین دو جبر قضا و قدر الهی

نیات انسان
(انگیزه های
حسی -غریزی
یا عقلی-
روحی)

شیوه های
عملی انسان
(اجتهاد
تفریعی یا
اجتهاد
نفسانی)

آثار انسان
(فکری ،رفتاری
و کالبدی)

قدر الهی

(مبتنی بر صفت عدل)

تأثیر
برمخاطبین
(تأثیرات مادی
و معنوی)

جزاء و پاداش الهی

(پاداش خیرها و جزاء شرها)

جهنم
نارضایتی و
طغیان انسان
(سیر نزولی)

بهشت
رضایت و تسلیم
انسان
(سیر عروجی)

آزادی هنرمندان در بین (تعهد و مسئولیت) آنها:
والیت الهی

(معصومین و فقیه) یا شیاطین
(درون بو یرون)

1

مشيت خداوند
(مبتنی برمجموع صفات ذاتی و فعلی خداوند از جمله حکمت ،عدالت و رحمت)

بداء الهی

(مبتنی بر صفات (غفار،تواب و شفاعت) الهی و اعمال (دعا،
صدقه ،توبه) انسان
یا بالعکس (غرور و گناه)

مبتنی بر صفت

مبتنی بر صفت

(الرّحمان)

(الرّحیم)

(قضاء الهی)

(آزادی انسان)

(قدر الهی)

آفرینش عالم وآدم آنگونه که هستند( .بالفعل)

نیات ،اعمال و آثار آگاهانه و آزادانه انسان
مبتنی برنفو (حیوانی)

جزا و پاداش الهی مرتبط با

مبتنی بر اصل (حقیقت)

یا (عقالنی)

و آنگونه که میتوانند باشند (بالقوه)

تعهد هنرمندان
شناخت عالم و آدم ،آنگونه که
هستند و می توانند باشند

(امری جبری است)

آزادی هنرمندان
(حوزه آزادی و اختیار انسان در معرفت و عمل
است)
(حوزه آزادی و اختیار انسان در معرفت و عمل است)

 .1امام صادق (ع) :التویض امرو بین االمرین« .آزادی انسان ،امری ست بین دو امر (دیگر)»

نیات ،اعمال و آثار انسان مبتنی بر اصل
(

عدالت)

مسئولیت هنرمندان
تأثیرات افکار و آثار بر خود و
مخاطبین
(امری جبری است)

تعریفی جامع و مانع از معماری،

بازآفرینی حکیمانه  ،عادالنه و مصلحانه
فضا و محی زیست انسانها
با عناصر طبیعی و مصنوعی،
متناسب با نیازهای مادی انسان ها
و بسترسازی نیازهای روحی
و تکاملی آنها.

(مبتنی بر فرهنگ اسالمی):

ارزیابی فرایندهای معماری از منظر اسالمی:
-1ارزیابی اثر معماری از بعد تأثیرات کمی و مهندسی (این تأثیرات جبری و وابسته به مجموع عوامل محیطی است):
(معماران می تواند و باید ابعاد کمی و مهندسی ساختمان را به صورت نسبی و مبتنی بر مجموع شرای زمانی و مکانی تأمین
نمایند).
مراحل خلق
اثر معماری

1
2

3

رواب مطلوب
عناصرعملکردی

عناصر الزم
عناصر اصلی و
کمی در معماری عملکردی و ابعاد
(حل حریم ها و
مناسب آن
ارتباطات)
(رعایت استانداردها)

دانش و بینش معمار
(معیارهای زیبایی شناسی)

نیت و انگیزه معمار
(فلسفه هنر و حقوق)

روش عملی معمار
(سبک های معماری و اخالق حرفه ای)

4
تأثیرات
معماری
بر
5
مخاطبی

اثر معماری
(پدیده موجود)
تأثیرات بر معمار

تأثیرات بر مخاطبین

رعایت ابعاد
مقاومتی
ساختمان
(اجزاء و عناصر)

رعایت ابعاد پایداری و
رعایت ابعاد
رعایت ابعاد
تأسیساتی ساختمان اقتصادی ساختمان نگهداری ساختمان
(سهولت حفظ )
(عدم اسراف)
(طبیعی و مصنوعی)

ارزیابی فرایندهای معماری از منظر اسالمی:
 -2ارزیابی اثر معماری از بعد تأثیرات کیفی بر مخاطبین (حوزه آزادی و اختیار مخاطبین است)
(معماران می توانند و باید ابعاد کیفی ساختمان را مبتنی بر عناصر معنا پذیر در معماری از طریق تجلی معنا در صورت بستر سازی نمایند).
مراحل خلق عناصر بستر
اثر معماری ساز معنوی در
معماری

ایده های
(فضایی-
هندسی)
متناسب با عملکرد

1
2
3
4

دانش و بینش معمار
(معیارهای زیبایی شناسی)

نیت و انگیزه معمار
(فلسفه هنر و حقوق)

روش عملی معمار

(سبک های معماری و اخالق
حرفه ای)

اثر معماری

(پدیده موجود)

تأثیرات بر
معمار

تأثیرات
 5معماری بر
تأثیرات بر
مخاطبین

آرایه ها ی
(تجریدی-
معنایی)
متناسب با
عملکرد

نمادها ی
(تجلی معنا در
صورت)
متناسب با
عملکرد

نوع اهمیت گذاری
نوع ارتباط با
به انواع فضاهای زمینه های فرهنگی،
اجتماعی و تاریخی
عملکردی
شهر و کشور

نوع مخاطبین و
حاضرین
در فضای معماری
(شرف المکان
بالمکین)

ساختار و مراحل ،ارتباطات و مدل ارزیابی در فرایندهای انسانی (نظریه  -سالم)
ایده معمار
(راهبردهاي
مفهمومی)

ایده آلهاي
معمار
(راهکارهاي
عملی)

مکتب اسالم

اجتهاد معمار
(راه حل هاي
اجرایی)

ابعاد کمی

(مهندسی ساختمان)
 .1عناصر الزم عملکردی و ابعاد مناسب آن

اثر معماري
(پدیده
ملکی)

(رعایت استانداردها)

 .2رواب مطلوب عناصرعملکردی

(عناصر معناپذیر)
 .1ایده های (فضایی -هندسی)
متناسب با عملکرد

 .2آرایه ها ی (تجریدی -معنایی)

(حل حریم ها و ارتباطات)

متناسب با عملکرد

 .3رعایت ابعاد مقاومتی ساختمان
(اجزاء و عناصر

 .3نمادها ی (تجلی معنا در صورت)

 .4رعایت ابعاد تأسیساتی ساختمان
(طبیعی و مصنوعی)
 .5رعایت ابعاد اقتصادی ساختمان
(عدم اسراف)

 .6رعایت ابعاد پایداری و نگهداری ساختمان
(سهولت حفظ )
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ابعاد کیفی

متناسب با عملکرد

 .4نوع اهمیت گذاری به انواع
فضاهای عملکردی
 .5نوع ارتباط با زمینه های فرهنگی،
اجتماعی و تاریخی شهر و کشور
 .6نوع مخاطبین و حاضرین در
فضای معماری
(شرف المکان بالمکین

اسالمی 1

تحقق تمدن نوین
مبتنی بر هویت (اسالمی -ایرانی)

هویت

اسالمی
راهبردهای

راهکارهای

ایرانی
راه حل های

(عملی)

(اجتهادی)

اعتقادات

احکام
(طریقت)

اخالق

(شریعت)

آیه محکمه

فریضه واجبه

سنت قائمه

(مفهومی)

(حقیقت)

(حکمت نظری)

(حکمت

عملی)

(شرای محیطی)

2

(اصول

خلق آثاری بسیار
متنوع مبتنی بر
مجموع
3

اجتهادی)

 -1تأثیرات مادی معماری بر مخاطبین
امری ( نسبی و جبری) است.

 -2تأثیرات معنوی معماری بر مخاطبین
امری (نسبی و اختیاری) است4 .

 .1مجموع سیاست ها ،اسناد و برنامه های کالن کشور از جمله (سند ملی معماری و شهرسازی اسالمی  -ایرانی)
 .2قَالَ اَلنَّبِیُّ ص إِنَّمَا اَلْعِلْمُ ثَالَثَةٌ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَالَهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ
پیغمبر (ص) فرمود :همانا علم سه دیز است :آیه محکم ،فریضه عادله ،سنت پابرجا ،و غیر از این فضل است (.اصول کافى جلد  1صفحه 37 :روایه )1:
 .3شرای محیطی هر مصداق بسیار متنوع بوده و دارای مؤلفه های متکثر (کمی و کیفی) است.
 .4تأثیرات فرایندهای انسانی بر انسان ها از بعد مادی (جبری) و از بعد معنوی (اختیاری) است.

روش و سبک اسالمی ،در خلق فرایندهای انسانی:
تجلی (ایده های ممدوح) در (پدیده های مناسب)

مبدأ
واحد

سیر از ( وحدت معنایی) به (کثرت کالبدی)

مسیر
مستقیم
مقصد
متکثر

.1مقصدهای متکثّر
(محل آثاری که هر یک وابسته به
مجموع شرای متنوع و متکثرزمانی و
مکانی خلق می شوند)

جهت و غایت مشترک
(تکاملی یا هبوطی)

 -2مبدأ واحد
(قبله -مقام انسان کامل
جامع صفات الهی یعنی یکصد صفت حُسن
و زیبائی های ذاتی و فعلی)

 -3مسیر و جهت مستقیم
 -4دایره های نقطه دین
(مراتب و عوالم وجود)

(سبکها و شیوه های خلق اثر هنری
که از مبداء واحد به سوی مقصدهای مختلف آثار
متکثری را خلق می نمایند)
 -5از یک نقطه ملیاردها خ خارج می شود.
یک خ به قبله می رسد ،بقیه به صورت نسبی دور می شوند.

مهمترین ابعاد یک (ابر نظریه) در فرایندهای انسانی
 .1شالوده نظری

داشتن یک شالوده نظری
(جامع و مانع و خطاناپذیر)

تنها مکتب الهی اسالم واجد دنین مزیتی است زیرا فاقد
نقص و تحریف است و دارای دو منبع خطاناپذیر (کالم الهی) و (سنت معصومین(س) ) می
باشد.

 .2ساختار کامل

ارائه مدل و ساختاری که همه
مراحل اصلی در فرایندهای انسانی
را تبیین کرده باشد

ساختار ارائه شده تمام مراحل پنجگانه در فرایندهای انسانی را از ( ادراکات ،نیت ها،
اعمال ،آثار و نتایج) مطرح نموده است.

 .3روش تحقیق

روش تحقیق فراگیر از همه
علوم

رش تحقیق این نظریه مبتنی بر منابع (عقل و نقل) و مجموع ابزار و شیوه های ادراکی
انسان در طول هم شامل ادراک همه علوم (شیری و وحیانی) می باشد.

 4منابع و مبانی

ارائه منابع و مبانی مشخص و
نسبتا جامع برای کلیه مراحل

منابع این نظریه شامل دو منبع خطاپذیر (عقل تجربی و اجماع خبرگان) و دو منبع
خطاناپذیر (کالم الهی و سنت معصومین(س)) جامع و مانع است .مبانی این نظریه عالوه بر
اسماء صفاتی ،مختل و فعلی خداوند حدود یکصد و پنجاه اصل را برای مراحل پنجگانه این
نظریه استنتاج نموده است.

 .5قابلیت ارزیابی

مدل ارائه شده قابلیت ارزیابی ابعاد
کمی و کیفی آثار را داشته باشد

مدل ارائه شده دارای دو جدول ارزیابی کمی و کیفی بوده و مهم ترین عناصر آثار معماری
را ارزیابی می نماید.

 .6زمینه نظریات
متکثر

ساختار ارائه شده قابلیت جوشش
صدها نظریه را در خود داشته باشد

مدل و ساختار ارائه شده و مراحل آن دارای موضوعات متنوع و متکثری است که قابلیت
هزارها نظریه جدید را در مقایسه با سایر دیدگاه ها دارد.

مهمترین ابعاد یک (ابر نظریه) در فرایندهای انسانی

 .1شالوده
نظری

داشتن یک
شالوده نظری
جامع و مانع و خطاناپذیر

تنها مکتب الهی اسالم واجد دنین مزیتی است زیرا فاقد
نقص و تحریف است و دارای دو منبع خطاناپذیر (کالم الهی)
و (سنت معصومین(س) ) می باشد.

 .2ساختار
کامل

ارائه مدل و ساختاری که
همه مراحل اصلی در
فرایندهای انسانی
را تبیین کرده باشد

ساختار ارائه شده تمام مراحل پنجگانه در فرایندهای انسانی
را از ( ادراکات ،نیت ها ،اعمال ،آثار و نتایج) مطرح نموده
است.

 .3روش
تحقیق

روش تحقیق فراگیر
از همه علوم

رش تحقیق این نظریه مبتنی بر منابع (عقل و نقل) و مجموع
ابزار و شیوه های ادراکی انسان در طول هم شامل ادراک
همه علوم (شیری و وحیانی) می باشد.
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 4منابع و
مبانی

ارائه منابع و مبانی
مشخص و نسبتا
جامع برای کلیه
مراحل

منابع این نظریه شامل دو منبع خطاپذیر (عقل تجربی و
اجماع خبرگان) و دو منبع خطاناپذیر (کالم الهی و سنت
معصومین(س)) جامع و مانع است .مبانی این نظریه عالوه بر
اسماء صفاتی ،مختل و فعلی خداوند حدود یکصد و پنجاه
اصل را برای مراحل پنجگانه این نظریه استنتاج نموده است.

 .5قابلیت
ارزیابی

مدل ارائه شده قابلیت
ارزیابی ابعاد کمی و
کیفی آثار را داشته
باشد

مدل ارائه شده دارای دو جدول ارزیابی کمی و کیفی بوده و
مهم ترین عناصر آثار معماری را ارزیابی می نماید.

 .6زمینه
نظریات
متکثر

ساختار ارائه شده
قابلیت جوشش صدها
نظریه را در خود داشته
باشد

مدل و ساختار ارائه شده و مراحل آن دارای موضوعات
متنوع و متکثری است که قابلیت هزارها نظریه جدید را در
مقایسه با سایر دیدگاه ها دارد.

انواع رویکرد ها
در نسبت اسالم با
فرآیند های انسانی :

1

2

غیر اسالمی
(رویکردهای کافرانه )

اسالمی ناقص
(رویکردهای مشرکانه )

انواع
رویکردها

 -1-1اسالم ستیزی در نظر و عمل
( ساختار شکنان نظری و عملی )
 -1-2بی تفاوتی به اسالم در نظر و عمل
(انواع الئیسم و سکوالریسم )
-2-1رویکرد ( تاریخی – توصیفی )
کالبدگرائی ( تقلیدی -تشبیهی )
 -2-2رویکرد معناگرائی نظری

(معنا گرائی غیر مفید-تنزیهی و غیر کاربردی)

 -3-1متظاهر به اسالم در نظر غیر از

3

4

متظاهربه اسالم

( مقوله تشکیل حکومت و اجتهادهای تخصصی ) خالف اسالم
در عمل و تمدن سازی

(رویکردهای منافقانه )

 -3-2متظاهر به اسالم در نظر،
خالف اسالم د ر عمل

اسالم خالص

اعتقاد به حکمت نظری و عملی اسالم و عمل مبتنی بر
اصول اجتهادی ،تجلی نسبی مفاهیم نظری و اصول عملی
در پدیدارها رویکرد (تشبیهی – تنزیهی )

(رویکردهای مؤمنانه)

مهمترین اثرات راهبردی ارزشهای اسالمی در
شکلگیری اصلیترین عناصر معماری و شهرسازی

 -1بستر سازی سیر انسان از ظاهر به باطن،

 -8حفظ حریمهای فضایی و درجهبندی و الویتگذاری آنها

 -2رعایت کلیه دستاوردهای علوم تجربی

 -9بهره برداری از آرایه های هندسی و مفهومی (کالمی)

 -3اهمیت عنصر فضای خالی در معماری

 -10تامین نسبی نیازهای مادی بهره برداران

 -4هماهنگی با زمینه و عناصر محیطی

 -11بسترسازی نیازهای روحی و سعادت انسانها

 -5تنوع ایده های هندسی متناسب با عملکردها

 -12توصیه به خالقیت متناسب و اصیل در کارها

 -6نمادگرایی معنایی

 -13پرهیز از تقلید و شباهت ظاهری با آثار غیر اصیل

 -7فضای مصنوع هماهنگ و مکمل فضای طبیعی

 -14الهام و عبرت از تجربیات جهانی و تاریخی

هو الحکیم و الخبیر

ارزیابی محتوائی و کالبدی معابد ،مبتنی بر فرهنگی
اسالمی ،از طریق ساختار و مراحل پنجگانه
در نظریه ( سالم ) :
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مقدمه :
 -1نقد معابد گذشته و نقد معماران آنها نیست ،زیرا معماران مبتنی بر فرهنگ و مناسک مخاطبان اقدام نمو ده اند.

 -2نقد معابد گذشته ،به مفهوم تخریب آنها نیست ،زیرا مردم مبتنی بر اعتقادات خود عمل نموده اند.
 -3پذیرش معابد سایر ادیان در اسالم ،به مفهوم پذیرش اعتقادات ناقص و انحرافی آنها نیست.
 -4از آنجا که اعتقادات امری تقلیدی و تحمیلی نیست ،می توان با آنها بحث های علمی و منطقی نمود.

 -5مفهوم حقیقی عبادت و مسیر تکاملی انسان ها از منظر اسالمی یک حقیقت فطری و فرازمانی و فرامکانی است.
 -6از منظر اسالمی هیچ تفاوتی در اصول بین دعوت پیامبران الهی نبوده و همه مسلمان (تسلیم امر الهی) بوده اند.
 -7بنابراین ارزیابی و نقد منصفانه افکار و آثار آنها را ،باید هدیه ای ارزشمند تلقی نمود.
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ارزیابی محتوایی و کالبدی کلیساهای صلیبی ( از منظر اسالمی ):

عنا صر معنا پذیر تر در معماری
مراحل پنج گانه

در فرآیندهای انسانی

 -1ایده ها و راهبردهای مفهومی معمار
مسیحی (مبتنی بر برخی از اعتقادات مسیحی)
اعتقاد نادرست به شهادت حضرت عیسی با صلیب و
مقدس دانستن نماد (صلیب)
 تحریف مفهوم شفاعت از انسانها( ،برای همه گناهان و
در عالم دنیا)
 تحریف طبقه بندی انسانها از (عالم و غیر عالم) به
(روحانی و غیر روحانی) و (قدیس و غیر قدیس)
تحریف مفهوم حقیقی(توبه) به مفهوم اعتراف یعنی
(اقرار گناهان به کشیش)
 تحریف رابطه مستقیم (انسان با خدا) به (واسطه قرار
دادن کشیشان)
توجه یک بعدی به سخنرانی ( معرفت افزایی ) و عدم
توجه34ربه مفهوم نماز یعنی ( خود آگاهی روحی و صیرورت

ابعاد و عناصربستر ساز معنوی و تکاملی انسانها ،دارای اصول ثابت و غیر
وابسته به شرای زمانی و مکانی هستند مانند مفهوم (عبادت و عبادتگاه )

نوع ایده های فضائی – هندسی اثر

تحمیل هندسه انعطاف ناپذیر
صلیب به بافت محل
تحمیل محل های ورودی به بافت
هندسی محل
جهت دادن به حجم ساختمان مغایر
بافت محلی
کم اهمیت دادن به مقیاس ورودی
نسبت به نمای ساختمان
تفکیک ورودی مخاطبین به
انسانهای (قدیس و غیر قدیس)

نوع آرایه ها ( تزئینات ) اثر
بهره برداری از نقاشی ،نقش برجسته و
مجسمه سازی از موجوداتی نظیر مالئکه،
پیامبران ،مؤمنین ،و سایر موجودات به
شکل طبیعی و حداکثر بزرگنمائی کالبد و
ظاهر آنها
تصویر کالبدی انسانهای مؤنث و مذکر
با برجسته نمودن ابعاد ظاهری و جسمانی
آنها
افراط در بهره برداری از تزئینات
نقاشی ،برجسته و مجسمه و تبدیل
نیایشگاه به نمایشگاه و موزه
بهره برداری از موسیقی به صورت
صوتی و احساسی و کم استفاده نمودن از
کالم که عقالنی و معنوی تر است.

ادامه

عنا صر معنا پذیر تر در معماری

-2

ایده آلها و راه کارهای اختیاری و تخیلی

معمار( :مبتنی بر برخی از احکام حرام و حالل مسیحی)

 عدم تحریم نقاشی ،نقش برجسته و مجسمه
سازی از انسانها و سایر موجودات زنده
 عدم تحرم بدن نمائی زنان و مردان
 عدم تحریم موسیقی های وهم انگیز

 عدم تحریم اختالط زنان و مردان در نیایشگاه
احکام فوق در مجموع باعث تشدید تخیالت (حسی
– غریزی) در نیایشگاه به جای تخیالت (عقالنی –

روحانی) می شوند.
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نوع ایده های فضائی – هندسی اثر

نوع آرایه ها ( تزئینات ) اثر

 دو پاره کردن هندسه شبستان با
فضای محراب
 ایجاد هندسه خطی در شبستان که
فق مناسب شنیدن سخنرانی است و
نامناسب برای نماز
 عدم مرکزیت هندسی با فضای
خالی در شبستان که مناسب حضور
قلب و خود آگاهی است
 تفاوت ابعاد طول و عرض و ارتفاع
شبستان و عدم مقیاس انسانی در
نسبتهای آنها
 ایجاد فضای مستقل برای اعتراف
گناهان به کشیش موجب نفی (ارتباط
مستقیم انسان با خداوند) در شبستان
می شود.

 استفاده از زنگ ناقوس برای
دعوت خبر به جای صوت انسان و
کالم های عقالني و معنوی نظیر
اذان
 بهره برداری نامناسب و نابه جا
از تزئینات در نما و کالبد بیروني
کلیسا موجب برونگرا شدن
ساختمان و بي اهمیت شدن ورودی
و درونگرا شدن نیایشگاه مي شود.

ادام
ه

عنا صر معنا پذیر تر در معماری

نوع ایده های فضائی – هندسی اثر

 -3راه حل های اجرائي و عملي معمار:
(اصول اجتهادی و سبک معماری)

تقلید و تكرار نامناسب از یك نماد عمودی یعني (صلیب) در (پالن عدم تفکیک زنان و مردان در
افقی و حجم کلیسا) ،که در عمل (ایده) نمي شود.
شبستان موجب (حسی -غریزی)
نمادگرایي شمایلي (تشبیهی-تقلیدی) و از (صورت به صورت) از شدن فضا می شود.

عناصری که از (بعد معنایی) مقدس پنداشته مي شود.

تحمیل جهت پنجره ها و محل
 تحمیل شكلي از قبل تعیین شده به بافت و محل ساختمان و عدم آنها مبتنی بر کالبد صلیب ،موجب
انعطاف پذیری با محیط موجود.
عدم بهره برداری از بادهای مطلوب
جدا سازی محل ورود کشیشان از مردم و از (باال و پایین) صلیب و نورگیرهای نامناسب می شود.
جدا سازی محل حضور کشیشان از مردم .جدایي (محراب و ایجاد پنجره در جداره های
شبستان)
خارجی و عبوری ،موجب مزاحمت
پالن خطي شبستان نسبت به محراب که مناسب برای (سخنرانی) های متقابل همجواری می شود.

و نا مناسب برای (نماز) است.
عدم هم آهنگی الزم با معماری و
 وجود محل (اعتراف) در شبستان و وجود فضاهای اصلي و فرعي بافت هندسی محل
در آن.

 ایجاد برخي از مزاحمت های همجواری با احداث پنجره و
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نورگیری در فضای عبوری.

نوع آرایه ها (تزئینات) اثر

ادامه
نوع نما و نمادهای اثر

نوع ارتباط با زمینه های فرهنگی و اجتماعی شهر

در نماهای ساختمان کالبد کلیسا نسبت به محور ورودی اهمیت  با توجه به دیدگاه جدائي دین از دنیا در مسیحیت فضای
کلیسا ها ،قلب سیاسي و انقالبي شهر نیست.
بیشتری یافته است و ساختمان در مجموع برونگرا شده است.

 سر درب ورودی ساختمان از بیرون جهت خاصي دارد و با  با توجه به دیدگاه جدائي دین از دنیا در مسیحیت،
محورهای بافت هم آهنگي برقرار نمیكند.
کلیساها در قلب فضا های خدماتي و تجاری نیستند.
 نماد مثلثي شكل سنتوری در اغلب کلیساها تقلیدی از معابد
 با توجه به مراجعه به کلیساها در هر هفته یك روز،
مشرکانه یونان باستان است .مثلث سنتوری بر سر درب ها نماد
کلیساها در قلب بافت های مسكوني و ترکیب شده با آنها
(جدایی زمین و آسمان) بوده و ورودی ها را (سنگین و تو سری خورده) نشان
نیستند.
مي دهد.
 جداسازی ورودی کشیشان از سایر مخاطبین ،نماد تفكیك  با توجه به عدم انتخاب کشیشان توسط مردم ،رابطه
همه جانبه ای بین مردم و کشیش وجود ندارد.
انسانها به (روحانی و غیر روحانی) و نوعي (تفکیک نژادی) است.
 جدائي کامل محراب از شبستان ،نماد جدائي جسم و روح انسان  با توجه به محدودیت مراسم عبادی در کلیسا ،فعالیت
های محدودی در کلیسا ها انجام مي شود ( در مقایسه با مساجد
است
 وجود جایگاه اعتراف به کشیش ،نماد جدائي رابط مستقیم انسان ).
با خداست.

 ناقوس کلیسا و زنگ آن در مقایسه با اذان و صوت انسان و
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مفاهیم برجسته آن ،نماد دعوت کننده گي مبهم است.

 در سایر موارد باید مصداق مشخص شود.

ارزیابی محتوائی و کالبدی مساجد دوران اسالمی ایران ،مبتنی بر فرهنگ اسالمی:
عنا صر معناپذیر تر در معماری
مراحل پنج گانه
در فرآیندهای انسانی

نوع ایده های فضائی – هندسی در اثر

نوع آرایه ها و تزئینات اثر

 تحریم نقاشی ،نقش برجسته و
مجسمه سازی از موجودات زنده
 الهام از سلول بنیادی خانه کعبه در طراحي (گیاهی ،حیوانی ،انسانی ،حتّی
 -1ایده ها و راهبردهای مفهومي معمار مسلمان شبستانها مبتني بر حجمي درونگرا ،وحدت بخش ،مالئکه و معصومین( ) ).
( مبتني بر اعتقادت اسالمي):
تمرکز آفرین ،ایجاد سكون حسي و فیزیكي با  انتساب تزئینات (حسی –
ایجاد محور در جهت ذهني قبله.
غریزی) به شیطان در جهت
 انسان از عالم بهشت ،که عالم عقل و ارتباط مستقیم با
ذات الهي بوده است ،به عالم مُلك ،که عالم وابستگي ها و
عالم (حس و غریزه) هست هبوط نموده.

 مفهوم عبادت یعني انسان مبتني بر اعتقادات و احكام
اسالمي به صورت اختیاری صیرورتي جوهری از عالم مُلك
به عالم مَلكوت بنماید.
 مفهوم عبادت در اسالم دارای دو وجه خود سازی و
جامعه سازی است.
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ن لَهُم فِى
 ایجاد تمرکز دروني فضای شبستان با طول و فریب انسانها (لَأُزَیِّنَ َّ
عرض و ارتفاع مساوی مكعب (غیر از گشایش األَرض)
متعادل سقف به عنوان آسمانه)
ن لَهُم
ب بِما أَغوَیتَنى لَأُ َزیِّنَ َّ
قالَ َر ِّن
 تساوی دو محور طولي و عرضي مربع پالن ،فِى األَرضِ وَلَأُغ ِویَنَّهُم أَجمَعی َ
م
مناسب برای دو عملكرد اصلي و متفاوت در ﴿ ﴾339إِلّا عِبادَکَ مِنهُ ُ
شبستان ،یعني شنبدن سخنراني و انجام نماز المُخلَصینَ ﴿ 39 ﴿ .﴾3400و – 40
یوذه الحجر)
جماعت( .منبرو محراب)
 انعطاف پذیری پالن و حجم بیروني ساختمان  انتساب آرایه های معنوی
به خداوند در سوره فصلت
مبتني بر مجموع شرایط محیطي.
آیه( 12وزینا السماء الدنیا
بمصابیح)...

ادامه
عنا صر معناپذیر تر در معماری مراحل

نوع ایده های فضائی – هندسی در اثر

نوع آرایه ها و تزئینات اثر

 استحباب آرایه های مناسب با
تكامل وجودی و ذاتي انسان دارای دو وجه تنوع حجم و شكل خارجي مساجد ،هم الهام از صفات الهی (مَنْ اَظْهَرَ
آهنگ با شرایط متنوع محل احداث آن.
الْجَمیلَ) وَ (سَتَرَ الْقَبیحَ).
عقالني (معرفتي) و روحي (صیرورت جوهری) است،
که از آن به (سیر در انفس) یاد میكنیم.
اهمیت بارز و برجسته ورودی ساختمان  بهره برداری از آرایه های

 انسان دارای نفوس گیاهي و حیواني نیز هست
که در ارتباط با طبیعت از آن به (سیر در آفاق ) یاد
میكنیم.
مفهوم توبه یعني سیر و صیرورت اختیاری و
آگاهانه از عالم مُلك به عالم مَلكوت.
 انسان به صورت بالقوه واجد روح الهي است ولي
بُعد حیواني او بالفعل است.
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مساجد در جهت اهمیت درونگرایي و انساني (تجریدی -هندسی) برای
نمودن بنا و مقابله با کالبد گرائي و مجسمه ایجاد ( مقیاس های انسانی،
سازی.
کتیبه بندی ،بافت ،نقش ،رنگ
 انعطاف پذیری در محل ورودی مساجد و نور).
مبتني بر محورهای عبوری و میداني بافت های  بهره برداری از نقوش
موجود و تأکید بر ( انسان مداری بنا).
هندسی به کمک پرگال که در
 انسان به صورت بالقوه واجد روح الهي عین زایش و گسترش خیال
انگیز ،در تکرار خود ،تمرکز
است ولي بُعد حیواني او بالفعل است.
آفرین و وحدت بخش هستند.

ادامه
عنا صر معنا پذیر تر

نوع ایده های فضائی – هندسی در
اثر

 .2برخي از ایده آلهای اختیاری و تخیلي معمار :تخیلهای (حسي-
غریزی) و یا ( عقلي و روحاني)

حكم (حالل ،مستحب ،مباح ،مكروه و حرام) برای کلیه افكارو اعمال سیر از کثرت به وحدت از طریق
انساني.
هم آهنگي جدار خارجي مساجد با
بافت محل ساختمان و ایجاد محور
مطرح نمودن ابر اصل عدالت در عمل یعني( قرار دادن هر چیز در
و مرکز وحدت بخش در درون
جای مناسب خود) برای کلیه افكار و اعمال انسانها.
شبستان.
طرح رابطه دنیا و آخرت یعني(نیازهای مادی و نیازهای روحي )
 ایجاد سلسله مراتب فضائي از
انسانها به عنوان ( وسیله با هدف) یا رابطه ( مزرعه با محصول ).
بیرون تا فضای شبستان برای
طرح ابر اصل نظری به مفهوم(همه هستي برای انسان و انسان تفكیك فضاهای خدماتي از فضای
برای تكامل).
عبادی.
طرح آزادی انسان بین دو جبر ( قضا و قدرالهي ) و ( متعهد و
مسئول ) دانستن انسانها نسبت به آن دو جبر.

نوع آرایه ها و تزئینات اثر

 به کاربردن یك رنگ
کلي و وحدت بخش در متن
و بهره برداری از اغلب رنگ
های سرد و گرم به صورت
ریز ،برای جلوگیری از
ایجاد
و
(تضادحسي)
(هارموني و وحدتي رنگین) در
فضا های داخلي و نمادهای
خارجي.

ادامه
عنا صر معنا پذیر تر

نوع ایده های فضائی –
هندسی در اثر

 .3ارائه برخي از راه حل های اجرائي و
کاربردی (اصول ده گانه اجتهاد)
 -1اصل آنچه علمي است ،عقالني است و آنچه عقالني ایجاد حیاط های داخلي در
جهت جلوگیری از مجموع
است ،اسالمي است.
گزاره های علوم تجربي و برداشتهای تفسیری تا توسط منابع مزاحمت های همجواری متقابل
و مباني اسالمي نقض نشوند ،به عنوان (علم احتمالي) باید بیرون و درون و بهره برداری
الزم از امكانات طبیعي (نور ،هوا،
رعایت شوند ،نظیر استاندارها و سرانه ها.
آفتاب و فضای سبز و آب).
 -2اصل ثابت بودن اصول و معارف اعتقادی اسالمي که از
طریق (کتاب الهي و سنت معصومین (س) ) ارائه شده است.
 -3اصل نسبي بودن مجموعه فرآیندهای انساني و کالبد آثار
که وابسته به مجموع شرایط زماني و مكاني هستند.
 -4اصل اجتهاد پذیری آثار انساني مبتني بر مجموع شرایط
زماني و مكاني و مخاطبین.
 -5اصل درجه بندی اولویتها ،بدلیل تكثر و جامعیت نیازها و
حقوق متقابل انسانها و تجلیات آنها در اجزاء و عناصر معماری
و شهرسازی و تحقق اُلویتهای آنها.

نوع آرایه ها و تزئینات اثر
جلو گیری از ورود نور طبیعي از یك جهت و با
تضاد شدید ،پنجره ها حتي المقدور از همه جهات
جغرافیائي در سقف و از طریق پنجره های مشبك
و ریزدانه ایجاد مي شود.
بهره برداری نهائي از کالم (خطاطي) زیرا
عالیترین عنصری که انسان را (از ظاهر به باطن)
و (از صورت به معني) و از (حس و غریزه) به (عقل
و روح ) میتواند سیر دهد.
(کالم الهي و معصومین (س) و اشعار
عرفاني) است.
طراحي و خطاطي اسماء الهي ،اسامي معصومین
و ادعیه ،در قلب نقوش و کتیبه ها و سردرب ها و
محراب ها غایت معنا گرائي و بستر سازی سیر
انسان از عالم مُلك به عالم مَلكوت را فراهم مي
آورد.
به کار بردن رنگهای نسبتاً گرم در پایین و کف
ساختمان و رنگهای سرد در باال و آسمانه ها،
سیری از حیات زمیني را به سوی حیات لطیف
ملكوتي بستر سازی مینماید.

ادامه
عنا صر معنا پذیر تر

نوع ایده های فضائی – هندسی در
اثر

 .3ارائه برخي از راه حل های اجرائي و
کاربردی (اصول ده گانه اجتهاد)
 -6رعایت ابر اصل (الضرروالضرارفي االسالم) یعني ایجاد حیاط های داخلي در جهت
در عمل برای استیفای حقوق خود حق ضرر به غیر را جلوگیری از مجموع مزاحمت های
همجواری متقابل بیرون و درون و بهره
نداریم
برداری الزم از امكانات طبیعي (نور،
 -7رعایت احكام پنجگانه اولیه(حالل ،مستحب ،مباح و هوا ،آفتاب و فضای سبز و آب).
مكروه و حرام) در کلیه راه حل های اجرایي.
 -8رعایت احكام ثانویه حكومتي (والیت فقیه) که با
توجه به شرایط زماني و مكاني مطرح و فقط در
محدوده مقرر قابل اعمال است.
 -9رعایت احكام ثانویه اضطراری با توجه به شرایط
زماني و مكاني و فقط در محدودة اضطرار.
 -10رعایت حوزه های آزاد ( مباح ) در ارائه راه حل ها
مبتني بر شرایط زماني و مكاني و خواسته های
مخاطبین

نوع آرایه ها و تزئینات اثر
جلو گیری از ورود نور طبیعي از یك جهت و با
تضاد شدید ،پنجره ها حتي المقدور از همه جهات
جغرافیائي در سقف و از طریق پنجره های مشبك و
ریزدانه ایجاد مي شود.
بهره برداری نهائي از کالم (خطاطي) زیرا
عالیترین عنصری که انسان را (از ظاهر به باطن) و
(از صورت به معني) و از (حس و غریزه) به (عقل و
روح ) میتواند سیر دهد.
عرفاني)
(کالم الهي و معصومین (س) و اشعار
است.
طراحي و خطاطي اسماء الهي ،اسامي معصومین
و ادعیه ،در قلب نقوش و کتیبه ها و سردرب ها و
محراب ها غایت معنا گرائي و بستر سازی سیر
انسان از عالم مُلك به عالم مَلكوت را فراهم مي
آورد.
به کار بردن رنگهای نسبتاً گرم در پایین و کف
ساختمان و رنگهای سرد در باال و آسمانه ها،
سیری از حیات زمیني را به سوی حیات لطیف
ملكوتي بستر سازی مینماید.

ادامه

ارزیابی کلی ،محتوائی و کالبدی مساجد دوران اسالمی ایران ،از منظر اسالمی:

نوع نما ونمادهای اثر

نوع ارتباط با زمینه های فرهنگي و اجتماعي شهر

ال مهمان پذیر  -با توجه به مفهوم اسالمي (زمین و آسمان برای انسان و انسان
اهمیت فوق العاده ورودی نسبت به بدنه ها ،ساختمان را کام ًبرای تكامل) ،مسجد که بستر ساز تكامل همه انسانها مي تواند
انساني و درونگرا نموده است.

باشد ،در قلب و مراکز شهرها میدرخشد.

گنبد ،نماد خودسازی است ،زیرا تجلي مفاهیم و وحدت و درونگرائي است وشاخص و برجسته بودن گنبد در فضای شهری نماد اهمیت (خود سازی) در -از آنجا که چهل خانه همسایه مسجد تلقي مي شوند ،و
استحباب برگزاری نماز جماعت ،بنابراین مساجد در کانون
فرهنگ اسالمي است.
فضاهای مسكوني قرار میگیرند.
منار نماد جامعه سازی و دعوت از دیگران است برجسته بودن ،برونگرائي ودایره بودن پالن آن نماد (جهاني بودن دین اسالم) است .دعوت عمومي با صوت -از آنجا که دنیا مزرعه آخرت تلقي مي شود .بنابراین مساجد در
انسان و عصاره اعتقادات اسالمي نماد انساني بودن و دور از ابهام (مبین) بودن مسیر خدمات عمومي و نقطه کانوني و محتوائي آن مي شود.
فرهنگ اسالمي است.
از آنجا که انتخاب امام جماعت با راهنمائي مجتهد اعلم وقوس های بادباني در باالی پنجره ها ،ورودیها ،ایوانها و اسمانه ها در فضاهای منتخب مردم انتخاب میشود ،بنابراین امام جماعت مسجد،رابطه عمیق فرهنگي و اعتقادی با مردم دارد و مورد اعتماد
دروني
فضا ها نماد بستر سازی سیر انسان( از زمین به آسمان ) از ( عالم مُلك به عالم است.
مَلكوت) و از ( حس و غریزه ) به ( عقل و روح ) است.
از آنجا که تا چهل خانه از هر طرف همسایه ما تلقي میشوند ومنبر نماد نیاز مراجعه ( جاهل به عالم ) در کلیه امور و نیاز انسان به کسب ( همسایه ها نسبت به هم در همه نیازمندیها متعهد و مسئول ميمعرفتهای ایماني) و رشد ( عقالني و اخالقي ) توسط متخصصین مربوطه است به باشند .بنابراین تعامالت اجتماعي و همه جانبه ای در فضای
مساجد با مدیریت امام جماعت و هیأت امنأ صورت میپذیرد.
مفهوم ( خود سازی عقالني ).
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ادام

نوع نما ونمادهای اثر

نوع ارتباط با زمینه های فرهنگي و اجتماعي
شهر

محراب که در فرهنگ اسالمي فقط باید جهت ذهني انسان را به سوی از آنجا که اغلب جشن ها و سوگواری های مذهبي وقبله تعیین کند نماد (نماز) است.
حتي ملي در مساجد برگزار میشود ،مساجد محلي،
نماز نماد در بند کردن شیاطین دروني و بیروني در جهت (صیرورت جامع ،جمعه و مصلي ها مظهر تعامالت فرهنگي دروجودی و جوهری) برای پذیرش توبه آدم هبوط کرده (از عالم عقل و روح) محالت ،مناطق و مراکز شهری در طول سال مي
باشند.
به( عالم حس و غریزه) است.
از آنجا که قبله و خانه کعبه برای همه انسانها برنماد (خودسازی نفس روحاني ) انسان است.
روی کره زمین جهت و مرکز معنوی مشترک مي
مقابله سلبي و تنزیهي با هر نوع نماد گرائي اسطوره ای ،تشبیهي ،باشد ،بنابراین مساجد از طریق جهت قبله درتقلیدی و شمایلي یعني (از صورت به صورت) یا (گرافیكي ) و یا (قراردادی) پیوستگي و تعامالت فرهنگي نقش جهاني و بین
نماد بستر سازی انسان برای (سیر از صورت به معنا) است.
المللي دارند.
بهره برداری از نشانه ها و نمایه های آیه ای که (تجلي معنا در صورت)است ،نماد (بستر سازی سیر انسان از عالم ملك به عالم ملكوت) است.
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هواللطیف

تجلی اسماء الحسنی الهی (اسماء صفاتی ،مشترک و فعلی) خداوند در آفرینش
الهام از اسماء الحسنی الهی در فرایندهاي انسانی

مبانی هر یک از مراحل سه گانه در فرایندهای انسانی ،با الهام از اسماء الحسنی الهی:
صفات ذات الهی عبارتند از:

اإلله ،المهیمن ،المجید ،القوی ،المتین ،الولی ،الحمید ،المبدئ ،الحی ،القیوم ،االحد ،الصمد ،القادر ،المقتدر ،األول ،األخر،
الباطن ،مالک الملک ،النور ،الغنی ،القدیر ،المحی  ،المبین ،الکافی ،المولی ،االعلی ،اقرب ،ذوالقوّه ،عالمالغیب والشّهاده،
علّامالغیوب ،قائم علی کلّ نفس ،قاهر ،مستعان.

صفات فعل الهی عبارتند از:

ب  ،الرحیم ،الملک ،المؤمن ،المتکبر ،الخالق ،البارئ ،المصور ،الغفار ،الرزاق ،الفتاح ،الحلیم ،الغفور ،الشکور ،الحفیظ،
الرّ ّ
المقیت ،الحسیب ،الرقیب ،المجیب ،الودود ،الوکیل ،المحیی ،الوالی ،التواب ،العفو ،الجامع ،الهادی ،البدیع ،الفاطر،
فالقاالصباح ،فالقالحبّ والنّوی ،خلّاق،خیرالماکرین ،خیرالمنزلین،ذوانتقام ،سریعالعقاب ،شاکر ،شدیدالعقاب ،غافرالذنب،
قابلالتّوب ،نصیر.

صفات مشترکه الهی عبارتند از:

الرحمن ،القدوس ،السالم ،العزیز ،الجبار ،الوهاب ،العلیم ،السمیع ،البصیر ،اللطیف ،الخبیر ،العظیم ،الکریم ،الواسع،
الحکیم ،الشهید ،الحق ،البر ،الرؤوف ،ذوالجالل و االکرام ،األکرم ،الحَفِی ،احسنالخالقین ،احکمالحاکمین ،ارحمالرّاحمین،
اعلم ،اهلالمغفره ،خیر ،خیرالحاکمین ،خیرالرّاحمین ،خیرالرّازقین ،خیرالغافرین ،خیرالفاتحین ،خیرالفاصلین ،خیرالوارثین،
ذوالرّحمه ،ذوالطّول ،ذوالفضل ،ذوالمعارج ،رفیعالدّرجات ،سریعالحساب ،شدیدالمحال ،غالب.

اسماء صفاتی

(راهبردهای مفهومی)

اسماء مشترک
صفاتی و فعلی

(راهکارهای عملی و اولیه)

اسماء فعلی

(راه حل های اجتهادی و
ثانویه)

مقدمه :

فرایندهای انسانی و اصول حاکم بر مراحل آن (از منظر اسالمی):

1

مراحل پنج گانه در مُدل سالم فق مربوط به خلق آثار هنری نیست ،این مراحل به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه شامل کلیه رفتار،
اعمال و آثار خرد و کالن انسانها نیز می شود.

2

از منظر اسالمی ،هویت فطری و بالقوه انسانها ،ناشی از روح الهی آنها است ،این فطرت غیر قابل تبدیل و تحویل بوده و ذاتاً به کمال،
خیر و زیبایی مطلق گرایش دارد.

3

هویت بالفعل انسانها ،ناشی از نفوس دهارگانه آنهاست ،بنابراین متکثر و متغیر و متحول بوده و گرایشات بالفعل و اختیاری او میتواند
درجه ای از منهای بینهایت منفی مبتنی بر نفس حیوانی آنها ،تا بینهایت مثبت ،مبتنی بر نفس عقالنی و روح الهی آنها باشد.

4

اصول حاکم بر فطرت الهی انسان و مسیر تکاملی انسانها (حکمت نظری ،حکمت عملی و ارزشهای اخالقی در اسالم) ،اصولی ثابت و جاودانه
است ،آنچه متغیر و نسبی است و وابسته به مجموع شرای زمانی و مکانی است ،فروع عملی یا احکام ثانویه است .بنابراین مبتنی بر
اصول ثابت نظری و احکام اولیه عملی در اسالم ،حقیقت و خیر و زیبایی به صورت جامع و مانع به عنوان یک ساختار و دستگاه ارزیابی
خطاناپذیر تعریف شده و براساس آن معماران و دیگران میتوانند شیوههای عملی و آثار خود و دیگران رامورد نقد و ارزیابی دقیق و
عمیق قرار دهند.

5

مکتب اسالم به عنوان تنها دین الهی که جامع و مانع و خطاناپذیر است و حکمت نظری آن مبتنی بر عقل و نقل ،ساختاری کامل برای
ارزیابی حقایق عوالم وجود (عالم و آدم) ارائه می نماید.

حکمت نظری:

اصول حاکم بر مرحله اول از فرایندهای انسانی (راهبردهای مفهومی):

6

معماران میتوانند و باید ضمن شناخت نیازهای مادی مخاطبان خود ،از طریق مجموع دستاوردهای علوم تجربی ،به صورت نسبی
نیازهای مادی آنها را در آثار خود تأمین نمایند.

7

دستاوردهای جهانی علوم تجربی تا هنگامیکه توس آزمایشهای جدید نقض نشده است ،جنبه علمی دارد و رعایت آنها در خلق آثار
معماری هم تعهدی است عقالنی و قانونی و هم تعهدی است شرعی و مذهبی ( اخالقی).

8

از آنجا که خداوند هستی رابرای انسان و انسان را برای تعالی و تکامل وجودی آفریده است و این اصلی ترین و مهمترین قانون حاکم بر
هستی است ،بنابراین خودشناسی و مخاطب شناسی از بعد نیازهای معنوی و روحی از مهمترین تعهدات معماران میباشد.

9

از منظر اسالمی شناخت عمیق ،همه جانبه و کامل نیازهای معنوی و روحی انسانها ( مقوله از کجا آمدهای ،در کجا هستی و به کجا خواهی رفت) ،توس
انسانهای بالفعل و مکاتب بشری که نسبی ،متغیر و خطا پذیر هستند ،ممکن نیست ،بنابراین تنها راه شناخت جامع و مانع و خطا ناپذیر آنها از طریق
(کالم الهی و سنت معصومین (س)) یعنی(عقل کل و انسانهای کامل) که خداوند آنها را از جهل ونقص پاک نموده است ،از طریق قوای عقالنی و تزکیه
نفس امکان پذیر است .یعنی منابع (عقل و نقل) ،از آنجا که در جهان هم خیر است و هم شر ،هم سازگاری است و هم ناسازگاری ،هم جود است و هم منع
و امساک ،هم نور است و هم ظلمت ،هم زیبا و هم زشت  ،هم حرکت و تکامل است وهم سکون و توقف ،آنچه وجود اصیل و غیر قابل تبدیل و تحویل
دارد خیر ،سازگاری ،جود ،نور ،زیبایی ،حرکت و تکامل است ،وجود شر ،تضاد ،منع ،ظلمت وسکون وجودهای (اعتباری ،متغیر و تحول و تبدیل پذیر)
هستند.

10

در عین حال همین شرور و امور تبعی و طفیلی نقش اساسی در فتح باب خیرات ،سازگاریها ،جودها ،نورها ،حرکتها و تکاملها برای انسانها دارند،
بنابراین بر طبق اینسنت الهی ،معماران میتوانند از محدودیتها فرصت و از کمبودها و زشتیها با راه حلهای خود قدرت و زیبایی ایجاد نمایند و در
مجموع از تضادهای خیر وشر و نور ظلمت و در نهایت از تعارض و تضاد ظاهری دنیا و آخرت یا نیازهای مادی و نیازهای معنوی انسانها ،در آثار خود غلبه
و اصالت خیر ،نور و زیبایی و نیازهای معنوی انسانها را متجلی سازند.

حکمت نظری:

اصول حاکم بر مرحله اول از فرایندهای انسانی (راهبردهای مفهومی):

11

درک مفاهیم معنوی و روحانی تنها با قوای عقالنی انسان و به کمک انسانهایی که عمالً و واقعاً در درجات باالتری از حیثیت عقالنی و
روحانی وجود دارند امکان پذیر است ،بنابراین مشورت با خبرگان و بهرهبرداری از نظرات ،توصیه ها و رفتار و آثار اجماعی آنها شرط
عقل است .یعنی ( بهره برداری از نظرات اجماعی خبرگان و الهام از آثار اصیل و ارزشمند آنها ).

12

دون جهان واقعیت (ازاویی) و (به سوی اویی) دارد بنابراین واقعیتش و اضافه و نسبتش به حق یکی است ،یعنی حادث ذاتی است ،عالوه
بر آن حدوث زمانی دارد ،یعنی یک واقعیت متغیر و متحرک است ،بلکه عین حرکت است .جهان یک حدوث مستمر بوده و دائماً در حال
خلق شدن است ،یعنی دائماً در حال حدوث و فناست ،یک لحظه نیست که جهان خلق و فانی نشود ،و از آنجا که یک سیگر (به سوی
اویی) نیز دارد ،یعنی بعد از سیر نزولی ،یک سیر صعودی نیز دارد .بنابراین شناخت جامع پدیدارها توس انسانها مستلزم شناخت
مجموع علل فاعلی ،مادی ،صوری وغایی آنها وشناخت قوانین حاکم بر حرکت و سیر و صیرورت آنهاست.

13

جهان دارای نظام متقن علی و معلولی است ،مشیت و فیض الهی و قضا و قدر او به هر موجودی تنها از مسیر علل و اسباب خاص مربوط
به آنها جریان مییابد ،این سلسله سنن و قوانین حاکم بر پدیدارهای تخلف ناپذیر و الزمه نظام علی و معلولی جهان است.بنابراین
شناخت قوانین علی موجودات ( علوم فیزیک ،شیمی و غیره) برای بکارگیری آنها در آثار معماری امری الزامی است.

14

نظام علت و معلول ،منحصر به علل و معلوالت مادی و جسمانی نیست ،جهان در بعد مادی خود ،نظام علی و معلولی اش نیز مادی است،
در بعد معنوی و ملکوتی جهان ،نظام علی و معلولیاش غیر مادی است.

15

از آنجا که جهان و مسیر تکاملی آن یک واقعیت هدایت شده است ،تمام ذرات جهان در هر مرتبهای که هستند ،از نور هدایت برخوردار
میباشند ،این هدایتها از طریق غریزه ،حس ،عقل ،الهام و وحی بر حسب مرتبه وجودی به هر کدام از آنهامیرسد.

حکمت نظری:

اصول حاکم بر مرحله اول از فرایندهای انسانی (راهبردهای مفهومی):

16

یک حقیقت علمی ،اگربه صورت کامل حقیقت است ،برای همیشه حقیقت است و اگر خطاست ،برای همیشه خطاست و اگر جزئی از آن
حقیقت و جزئی خطاست ،برای همیشه همینگونه است .آنچه متغیر و متبدل است واقعیت های مادی است.

17

از آنجا که همه انسانها بر اساس خلقت و بالقوه  ،مساوی آفریده شده اند  ،بنابراین ایده های هنرمندان می تواند جهانی و فرازمانی و
مکانی باشد .

18

انسانها مبتنگی بر فطرت الهی خود میتوانند فرهنگی یگگانه و احکگام و اخالقگی یگگانه داشته باشنگد (جهان بینی و ایدئولوژیهای
یگانه) عناصر و عوامل محیطی نظیر شرای تاریخی ،جغرافیایی ،طبقاتی ،نژادی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل طبیعی و

مصنوعی در هویت اکتسابی او مؤثر هستند اما پایدار نیستند و با اراده او تربیت پذیر و تغییر پذیرند.

19

از آنجا که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و فطرت انسانها نیز الهی است بنابراین معماران در مجموع باید رویکردی زیبا
شناسانه و زیبایی خواهانه مبتنی بر صفات الهی داشته باشند.

20

توحید در نظر و عمل :اسالم بیش از هر دیزی دین توحید است و هیچ گونه خدشهای را ده در توحید نظری و ده در توحید عملی
نمیپذیرد ،همه اندیشهها ،ایدهها و ایدهآلهای انسانها و رفتارها و کردارهای آنها از خدا آغاز میشود و به خدا پایان مییابد.

21

ممنوعیت شرک :اسالم انسانها را از هرگونه شرک در نظر و عمل و بتسازی و بت پرستی بر حذر داشته و ممنوع نموده است.

حکمت نظری:

اصول حاکم بر مرحله اول از فرایندهای انسانی (راهبردهای مفهومی):

22

همزیستی با اهل کتاب :مسلمانان میتوانند در داخل کشور خود با پیروان ادیان دیگر ،که ریشه توحیدی دارند از قبیل یهود ،نصاری و
زرتشتیان (هردند که بالفعل منحرف باشند) تحت شرای معینی همزیستی داشته باشند.

23

از آنجا که خداوند احسن الخالقین است و انسانها را بر صورت خود آفریده است ،و همه اسماء و صفات خود را به آنها آموخته است،
بنابراین معماران نیز باید در نظر ،ایده های خود را مبتنی بر اسماء صفاتی خداوند اتخاذ نمایند.

حکمت عملی:

اصول حاکم بر مرحله دوم از فرایندهای انسانی (راهکارهای عملی):

1

ایده آل ها و تخیالت هنرمندان می تواند مبتنی بر انگیزه ها و نیات آنها (حسی-غریزی) و یا (عقالنی -روحانی) باشد یعنی در هر لحظه
عالمانه یا جاهالنه ،خیر خواهانه یا شرخواهانه  ،زیبایی طلبانه یا زشت گرایانه باشد و می تواند مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد.

2

از آنجا که زمین و آسمان به حق و به عدل بر پا شده است معماران نیز باید ایده آلهای خود را مبتنی بر حقایق عالم وجود برگزیده و در
عمل مبتنی بر اصل عدالت به کار گیرند .

3

از آنجا که سنت الهی در این جهان بر پیروزی نهایی حق بر باطل  ،خیر بر شر و زیبایی بر زشتی نهاده شده است معماران نیز هماهنگ
با این اصل بنیادی کارهای خود را باید مبتنی بر غلبه حقیقت  ،خیر و زیبایی خلق نمایند.

4

از آنجا که همه انسانها بر اساس خلقت و بالقوه  ،مساوی آفریده شده اند  ،بنا بر این ایده های هنرمندان می تواند جهانی و فرازمانی و
فرا مکانی باشد .

5

انسانها مبتنی بر فطرت الهی خود می توانند فرهنگی یگانه و احکام و اخالقی یگانه داشته باشند ( جهان بینی و ایدئولوژی های یگانه)
عناصر و عوامل طبیعی نظیر شرای تاریخی  ،جغرافیایی  ،طبقاتی  ،نژادی  ،سیاسی  ،اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل طبیعی و
مصنوعی در هویت اکتسابی او مؤثر هستند اما پایدار نیستند و با اراده او تربیت پذیر و تغییر پذیرند.

حکمت عملی:

اصول حاکم بر مرحله دوم از فرایندهای انسانی (راهکارهای عملی):

6

از آنجا که انسان موجودی است دند بعدی و مرکب با دهار نفس گیاهی ،حیوانی ،عقالنی و روحانی و این نفوس هویت خود را به کلی از
دست نمیدهند و همواره یک کشمکش درونی و متضاد که در زبان دینی به تضاد (عقل و جهل)( ،نفس عقالنی (لوامه) و نفس بهیمی(امّاره))،
(روح و بدن) یا (گرایش های اخالقی و ضد اخالقی) نامیده میشود بر ایدهآلهای هنرمندان تأثیر میگذارد .بنابراین ایدهآلها ،نیات ،انگیزه ها و
تخیالت هنرمندان مبتنی بر حکمت نظری و عملی اسالم و ارزشهای اخالقی آن قابل نقد و ارزیابی مثبت یا منفی است.

7

از آنجا که انسان دارای جوهر روحانی مستقل بوده و ارادهاش از ذات روحانی او سردشمه میگیرد ،بنابراین نسبت به مجموع عوامل
محیطی ،مختار و آزاد است ،هیچ جبری و ضرورتی آزادی و اختیار را از او سلب نمیکند .بنابراین معماران مسئول نیات و تخیالت مثبت
و منفی خود میباشند وباید پاسخگو باشند.

8

از آنجا که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و فطرت انسانها نیز الهی است بنابر این معماران در مجموع باید رویکردی زیبا
شناسانه و زیبایی خواهانه و تکاملی داشته باشند.

9

از آنجا که خداوند احسن الخالقین است و انسانها را بر صورت خود آفریده است ،و همه اسماء و صفات خود را به آنها آموخته است،
بنابراین معماران نیز باید رویکردی حکیمانه در نظر ،و عادالنه در عمل ایده های خود را مبتنی بر اسماء صفاتی خداوند اتخاذ نمایند.

10

از آنجا که خداوند ستارالعیوب است ،بنابراین معماران و شهرسازان باید عملکردهای مزاحم را در فضای شهری کنترل و ساماندهی
نموده و صورتهای نامناسب را با آرایهها و تزئینات مثبت (تنزیهی ،مناسب ،و معناگرا) زیبا سازی نمایند.

حکمت عملی:

اصول حاکم بر مرحله دوم از فرایندهای انسانی (راهکارهای عملی):

11

اتخاذ شیوه های عملی در خلق آثار هنری ،حوزه آزادی و اختیار هنرمندان مبتنی بر تجلی ایده های آنها ست.

12

مهم ترین اصل حاکم بر شیوه های عملی – اصل عدالت گرایی ،یعنی قراردادن هر دیز در جای مناسب و مطلوب است.

13

حکمت عملی اسالم ،در متن (کالم الهی و سنت معصومین(س)) ،احکام و باید و نبایدهایی جامع و مانع و فرازمانی و فرامکانی را در
قالب دستورالعملهای مشخص عملی ارائه نموده است .بنابراین معماران و شهرسازان باید روشها و شیوههای عملی خود را در
خلق آثار مبتنی بر رعایت این اصول و ارزشها ساماندهی نمایند.

14

زندگی گرایی و عدم رهبانیت :اسالم توصیه مکرر به آبادانی و بهرهبرداری و شکرگذاری از نعمات طبیعی را نموده و از رهبانیت و
زندگی گریزی و دوری از اجتماع برحذر داشته است.

15

اجتماعگرایی و جمع نگری :احکام و اخالق اسالمی اغلب ماهیت اجتماعی دارد ،حتی عبادتهای فردی نظیر نماز و روزه ،گرایش
اجتماعی دارد ،قوانین فراوان اجتماعی در حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی ،جزایی ،اخالقی و غیره ناشی از این گرایشات
است ،در واقع اسالم خودسازی و جامعه سازی را اموری متقابل و وابسته میداند.

حکمت عملی:

اصول حاکم بر مرحله دوم از فرایندهای انسانی (راهکارهای عملی):

16

رعایت حقوق و آزادی مخاطبین :اسالم در عین حال که دینی اجتماعی است و فرد را مسئول جامعه میشمارد ،اما حقوق و آزادی افراد
را نادیده نمیگیرد و فرد را غیر اصیل نمیداند .افراد از نظر اسالمی دارای حقوق متنوع سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی میباشند و در
بسیاری از موارد حق مشورت و انتخاب دارند.

17

اصالت فایدهگرایی و پرهیز از بیهوده کاری :از نظر اسالم هرکار فردی یا اجتماعی باید در درجه اول فایده و نتیجه مفید داشته باشد و
هرکار غیر مفید و (لغو) ممنوع است.

18

مسئولیتپذیری و پرهیز از بازیگوشی در کار :از نظر اسالم کارهای مبتنی بر بی هدفی و بازیگوشی (لهو و لعب) ممنوع بوده و هر کار
فردی و اجتماعی باید با احساس مسئولیت و اهداف مشخص و مفید پیگیری شود.

19

پرهیز از کمکاری و کم فروشی :اسالم کم فروشان و کسانیکه تعهدات خود را کامل انجام نمیدهند ،به شدت سرزنش نموده است.

20

پرهیز از رشوه دادن و گرفتن :از منظر اسالمی رشوه دادن و رشوه گرفتن ،کارهایی ممنوع و حرام است.

21

پرهیز از عقد قراردادهای جاهالنه و ریسکی :از منظر اسالمی هر نوع گردش کاری و عقد قراردادی باید از روی علم و آگاهی کامل
طرفین بوده و شرح وظایف مشخص و روشنی داشته باشد.

حکمت عملی:

اصول حاکم بر مرحله دوم از فرایندهای انسانی (راهکارهای عملی):

22

پرهیز از کارهای غیر عاقالنه و غیر عالمانه :اسالم عقل را محترم و پیامبر باطنی دانسته و اصول دین جز با تحقیق عقالنی پذیرفته
نیست ،در فروع دین نیز ،عقل یکی از منابع اجتهاد است.

23

پرهیز از لباس شهرت :در اسالم هر کاری که برای تظاهر ،ریا و خودنمایی و شهرت طلبی انجام شود ،از منظر اخالقی ضد ارزش و
ممنوع است.

24

پرهیز از تقلید کارهای کفار و مشرکین :اسالم تقلید از کارهای کفار و مشرکین را ناشی از ناآگاهی و خودباختگی مسلمین دانسته و
آنرا ممنوع نموده است.

25

پرهیز از منع آزادی و اراده هنرمندان :همچنانکه علم و عقل محترم است ،اراده که قوه مجریه عقل است نیز محترم است و نباید
هنرمندان از درون توس نفس بهیمی و القائات شیطانی و یا از بیرون توس کارفرمایان دنیا پرست در خلق آثار عالمانه و عاقالنه خود
از آزادی محروم شوند.

26

قداست حرفهها از جمله معماری و شهرسازی :نه تنها داشتن تخصص در مشاغل و حرفههای مورد نیاز و مفید جامعه ،برای مؤمنین
واجب کفایی است ،بلکه امری مقدس و محبوب خداست و نوعی جهاد محسوب میشود.

حکمت عملی:

اصول حاکم بر مرحله دوم از فرایندهای انسانی (راهکارهای عملی):

27

ممنوع بودن استثمار :اسالم بهره کشی و تحمیل کار خارج از طاقت و ضرورت را به دیگران و استثمار آنها را ممنوع نموده است .از
آنجا که معماران و شهرسازان به عنوان صاحبان ایده و طراحی و نظارت ساختمانها ،با کارورزان بسیار زیادی سرو کار دارند ،باید
طراحیهای اجرایی خود را به نحوی ارائه و نظارت نمایند که موجب خروج از طاقت آنها و استثمار مجریان نگردد.

28

ممنوع بودن اسراف و تبذیر :خداوند زمین و آسمان را مسخر انسانها نموده و به بهرهوری عادالنه از آنها توصیه نموده است و از
اسراف و تبذیر بر حذر داشته است.

29

توصیه به توسعه در زندگی :اسالم به گسترش دادن به زندگی خانوادگی و اجتماعی برای تأمین رفاه خانواده و جامعه در صورتیکه
موجب اسراف و تبذیر ،یا ترک حقوق و تکلیف و سایر وظایف نشود ،توصیه و ترغیب نموده است.

30

ممنوع بودن تزئینات غیر مفید و مادی :در قرآن تزئینات مادی را خداوند به شیطان نسبت داده و آنرا موجب غفلت و گمراهی
انسانها از اهداف متعالی زندگی دانسته است.

31

بهرهبرداری از آرایههای مفید و معنوی :از آنجا که خداوند بهره برداری مفید را از نعمتهای الهی و زیباییهای ظاهری و باطنی توصیه
نموده و خود را ستار العیوب نیز معرفی مینماید ،بهره برداری از آرایه های تجریدی (هندسی) و معنوی (کالمی) توصیه می شود.

حکمت عملی:

اصول حاکم بر مرحله دوم از فرایندهای انسانی (راهکارهای عملی):

37

ممنوعیت شرک (بت سازی و بت پرستی) :اسالم انسانها را از هرگونه شرک در نظر و عمل و بتسازی و بت پرستی بر حذر داشته و
ممنوع نموده است .بنابراین کالبد بنا نباید مستقل از نیازهای انسان ها ،اصالت پیدا کند.

38

همزیستی با اهل کتاب :مسلمانان میتوانند در داخل کشور خود با پیروان ادیان دیگر ،که ریشه توحیدی دارند از قبیل یهود،
نصاری و زرتشتیان (هردند که بالفعل منحرف باشند) تحت شرای معینی همزیستی داشته باشند.

39

عدم همزیستی با مشرکین :از منظر اسالمی نمیتوان با مشرکین در داخل کشور اسالمی همزیستی داشت .بنابراین امور معماری
و شهرسازی را در کشور اسالمی نباید به معماران و شهرسازان مشرک واگذار نمود.

40

رعایت برابری و مساوات شهروندان :یکی از اصول و ارکان ایدئولوژی اسالمی رعایت اصل مساوات و نفی تبعیض بین شهروندان
است.

41

رعایت جداسازیهای الزم بین زنان و مردان :از نظر اسالمی باید بین زنان و مردان نامحرم حتی المقدور ارتباط و اختالط کمتری
صورت پذیرد .و احکام شرعی و اصول اخالقی حدود آنرا مشخص نموده است .که باید در فضاهای معماری و شهرسازی رعایت
شود.

اجتهاد تخصصی:

اصول حاکم بر مرحله سوم ،راه حل های اجرایی (شیوه عملی و اجتهادی):

1

از آنجا که انسانها توبه پذیر ،تربیت پذیر و تکامل پذیرند ،معماران باید ایدهها و ایدهآلهای خود را در عمل ،از بعد فرهنگی ،مبتنی بر وضع
موجود مخاطبین و به سمت وضع مطلوب و کمال انسانی آنها ،ایده پردازی نموده و آثار خود را خلق نمایند ،تا آثارشان بستر مناسب برای
تعالی انسانها باشد.

2

از آنجا که اختیار ًا خروج از فطرت الهی برای انسانها ،امکان پذیر است و ممکن است از بعد فرهنگی ددار القائات نفس بهیمی و الهامات
شیطانی شوند ،بنابراین معماران نباید تسلیم خواستههای منفی کارفرمایان و مدهای روزآمد و غیر منطقی شوند ،باید یا نظرات و ایدههای
آنها را تا حدودی اصالح نمایند و یا از انجام آن کار منصرف شوند.

3

از آنجا که انسان موجودی است دند بعدی و مرکب با دهار نفس گیاهی ،حیوانی ،عقالنی و روحانی و این نفوس هویت خود را به کلی از
دست نمیدهند و همواره یک کشمکش درونی و متضاد که در زبان دینی به تضاد عقل و جهل ،نفس عقالنی و نفس بهیمی ،روح و بدن یا
گرایش های اخالقی و ضد اخالقی نامیده میشود بر ایدهها و ایدهآلهای هنرمندان تأثیر میگذارد .بنابراین ایدهها و ایدهآلهای هنرمندان
مبتنی بر حکمت نظری و عملی اسالم و ارزشهای اخالقی آن قابل نقد و ارزیابی مثبت یا منفی است.

4

از آنجا که انسان دارای جوهر روحانی مستقل بوده و ارادهاش از ذات روحانی او سردشمه میگیرد ،بنابراین نسبت به مجموع عوامل
محیطی ،مختار و آزاد است ،هیچ جبری و ضرورتی آزادی و اختیار را از او سلب نمیکند .بنابراین معماران مسئول ایدهها ،روشها و آثار
مثبت و منفی خود میباشند وباید پاسخگو باشند.

5

از آنجا که جامعه نیز مانند خود انسان ،در عین اینکه یک مرکب حقیقی است و از خود قوانین و سننی دارد و در مجموع و در طول تاریخ ،تابع اراده افرادی
خاص نیست ،در عین حال عناصر متضاد فرهنگی ،صنفی ،سیاسی ،اعتقادی و در نهایت تقابل بین انسانهای تعالی یافته با انسانهایی که اسیر غرائز حیوانی
خود هستند ادامه دارد .بنابراین معماران باید ضمن ارتقاء ایدهها و کماالت انسانی خود ،پیامبرگونه در ارتقاء کیفی محی زیست انسانهای مخاطب تالش
نمایند و تسلیم ایدهها و خواستهای انسانهایی که اسیر هواهای نفسانی و بهیمی خود هستند ،نشوند.

اجتهاد تخصصی:

اصول حاکم بر مرحله سوم ،راه حل های اجرایی (شیوه عملی و اجتهادی):

6

از آنجا که خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمیدهد ،مگر آنکه آنمردم خویشتن را تغییر دهند معماران و هنرمندان میتوانند با مواضع
فرهنگی و معنوی خود نقش و رسالتی عظیم در تحوالت مثبت اجتماعات زمان خود ،داشته باشند و رویکردی اصالحی و انقالبی در
پیش گیرند.

7

از آنجا که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و فطرت انسانها نیز الهی است بنابراین معماران در مجموع باید رویکردی زیبا
شناسانه و زیبایی خواهانه داشته باشند.

8

از آنجا که خداوند احسن الخالقین است و انسانها را بر صورت خود آفریده است ،و همه اسماء و صفات خود را به آنها آموخته است،
بنابراین معماران نیز باید رویکردی حکیمانه و مدبرانه داشته و آثار خود را به نحو (احسن) بیافرینند ،یعنی تجلی همه حسن ها در آثار
خود.

9

از آنجا که خداوند خود را با یکصد صفت حسن در قرآن مجید معرفی نموده است و این صفات عین ذات اوست و وحدت ذاتی دارند،
بنابراین آثار معماران نیز باید بر حسب موضوع و موقعیت آن اثر ،تجلی مناسب و متعادلی از این صفات باشد.

10

از آنجا که تجلیات الهی در همه مراتب وجود زیباست و آن زیبای زیبا آفرین ،هم ظاهر است و هم باطن و هم اول است و هم آخر
بنابراین آثار معماران نیز باید هم دارای صورت زیبا و هم دارای مفاهیم و سیرتهای زیبا و منطقی باشد.

اجتهاد تخصصی:

اصول حاکم بر مرحله سوم ،راه حل های اجرایی (شیوه عملی و اجتهادی):

11

از آنجا که خداوند هستی متکثر و متنوع را مبتنی بر اصل عدالت بر پا نموده است بنابراین معماران باید آثار متکثر و متنوع خود را با
توجه به مجموع شرای زمانی ومکانی ،مبتنی بر اصل عدالت یعنی قرار دادن هر دیز در جای مناسب و مطلوب خود طراحی و اجرا
نمایند.

12

از آنجا که مهمترین اصل در خلقت انسانها مفهوم عبادت است ،بنابراین مهمترین عنصر ساختمانی و فضایی در معماری و شهرسازی
مراکز عبادی ،به خصوص مساجد و مصلی های آن باید باشد.

13

ازآنجا که یکی از مهمترین اصول در خلقت انسانها ،مفهوم معرفت است ،بنابراین مراکز علمی و فرهنگی ،به خصوص آنها که در جهت
معرفتهای اسالمی تالش مینمایند جزء مهمترین ساختمانها و فضاهای شهری محسوب میشوند.

14

از آنجا که خداوند ستارالعیوب است ،بنابراین معماران و شهرسازان باید عملکردهای مزاحم را در فضای شهری کنترل و ساماندهی
نموده و صورتهای نامناسب را با آرایهها و تزئینات مثبت (تنزیهی ،مناسب ،و معناگرا )زیبا سازی نمایند.

15

مجموع شرای

زمانی و مکانی در اتخاذ شیوه های مناسب و عملی هنرمندان باید مورد توجه و عمل جدی قرار گیرد.

اجتهاد تخصصی:

اصول حاکم بر مرحله سوم ،راه حل های اجرایی (شیوه عملی و اجتهادی):

16

یکی از مهم ترین عوامل در اتخاذ شیوه مناسب و تأثیر مطلوب در خلق اثر هنری ،استعداد خاص و تجربه حرفه ای هنرمند است.
بنابراین عالوه بر داشتن آموز ش و تخصص باید کارها به افراد واجد (استعداد) الزم سپرده شود.

17

شیوه های عملی اموری نسبی هستند و میتوانند مبتنی بر علت فاعلی و غایی آنها ،یعنی ایده های هنرمندان و تجلیات آن در اثر هنری
با حفظ اهداف زیبایی شناسانه ،به صورت متنوع باشند.

18

هنرمندان باید در مرحله شناخت حقایق و در مرحله شناخت مجموع شرای زمانی و مکانی حاکم بر خلق اثر به مرحله اجتهاد حرفه ای
برسند ،تا بتوانند احکام ثانویه و اولویت ها را مبتنی بر اصول ده گانه اجتهاد در تشیع ،استنباط و استنتاج نمایند.

19

معماران و شهرسازان باید روشها و شیوههای عملی خود را در خلق آثار مبتنی بر رعایت احکام عملی اسالم و اصول اجتهادی آن
ساماندهی نمایند.

20

همه جانبهنگری :با توجه به جامعیت و همه جانبه نگری مکتب اسالم در حوزه نظر و عمل ،بنابراین معماران و شهرسازان برای خلق آثار
خود در حوزه عمل و در انتخاب روشها و شیوههای عملی و اجرایی باید رویکردی همه جانبه و جامع نگر نسبت به همه شرای زمانی و
مکانی و نیازهای انسانی داشته باشند.

اجتهاد تخصصی:

اصول حاکم بر مرحله سوم ،راه حل های اجرایی (شیوه عملی و اجتهادی):

21

اجتهاد عملی از طریق منابع دهارگانه :در مکتب اسالم دو منبع خطاناپذیر ،کالم الهی و کالم معصومین(س) است ،که از طریق دو منبع
دیگر که خطاپذیرند یعنی عقل فردی و مراجعه به اجماع خبرگان ،میتوانند وظایف عملی ما را در هر موضوعی مشخص نمایند.

22

اجتهاد پذیری احکام عملی :احکام اولیه و اصول کلی و ثابت اسالمی با توجه به مجموع شرای
میباشند از طریق اصول دهگانه اجتهادی در تشیع ،قابل کشف و تطبیق میباشند.

زمانی و مکانی که جزئی و متغییر

23

اجتهاد پذیری حرفهای و هنری :از آنجا که مفاهیم و صفات زیبایی شناسانه میتوانند به صورت آیهای (تمثیلی و سمبلیک) در میلیاردها
شکل و کالبد مختلف و جدید به صورت نسبی تجلی پیدا کنند ،بنابراین باید مبتنی بر اصول ثابت جزئیات مادی و صوری کالبدها را
اجتهاد نمود.

24

اصول دهگانه اجتهاد در تشیع :در جهت تجلی مفاهیم ثابت نظری ،برای اتخاذ روشهای مناسب عملی و طراحی و خلق آثار جدید و
اصیل رعایت آن اصول مبتنی بر مجموع شرای زمانی و مکانی ضروری است.

25

سهولت در کار و عدم عسر و حرج :بنا به تعبیر پیامبر اکرم(ص) ،اسالم دارای شریعت (سمعه و سهله) است و در دین اسالم هرجا
تکالیفی در عمل ،با مظیقه و تنگنا همراه شود ،آن تکلیف ملغی میگردد .بنابراین اسالم در نظر (ایده آلیست) و در عمل (رئالیست)
است.

اجتهاد تخصصی:

اصول حاکم بر مرحله سوم ،راه حل های اجرایی (شیوه عملی و اجتهادی):

26

زندگی گرایی و عدم رهبانیت :اسالم توصیه مکرر به آبادانی و بهرهبرداری و شکرگذاری از نعمات طبیعی را نموده و از رهبانیت و زندگی
گریزی و دوری از اجتماع برحذر داشته است.

27

اجتماعگرایی و جمع نگری :احکام و اخالق اسالمی اغلب ماهیت اجتماعی دارد ،حتی عبادتهای فردی نظیر نماز و روزه ،گرایش
اجتماعی دارد ،قوانین فراوان اجتماعی در حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی ،جزایی ،اخالقی و غیره ناشی از این گرایشات است ،در
واقع اسالم خودسازی و جامعه سازی را اموری متقابل و وابسته میداند.

28

رعایت حقوق و آزادی مخاطبین :اسالم در عین حال که دینی اجتماعی است و فرد را مسئول جامعه میشمارد ،اما حقوق و آزادی افراد
را نادیده نمیگیرد و فرد را غیر اصیل نمیداند .افراد از نظر اسالمی دارای حقوق متنوع سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی میباشند و در
بسیاری از موارد حق مشورت و انتخاب دارند.

29

تقدم حق جامعه بر حق فرد :آنجا که میان حق جامعه و حق فرد تعارض و تزاحم ایجاد میشود ،اسالم حق جامعه را بر حق فرد و حق
عام را بر حق خاص مقدم میدارد.

30

منتفی بودن ضرر :احکام و دستورهای اسالمی که به صورت اولیه و مطلق و عام است ،تا آن حد الزم االجرا است که مستلزم ضرر و
زیانی نباشد .این اصل یک قاعده کلی است که نسبت به سایر قوانین حق(وتو) دارد.

اجتهاد تخصصی:

اصول حاکم بر مرحله سوم ،راه حل های اجرایی (شیوه عملی و اجتهادی):

31

اصالت فایدهگرایی و پرهیز از بیهوده کاری :از نظر اسالم هرکار فردی یا اجتماعی باید در درجه اول فایده و نتیجه مفید داشته باشد و
هرکار غیر مفید و (لغو) ممنوع است.

32

مسئولیتپذیری و پرهیز از بازیگوشی در کار :از نظر اسالم کارهای مبتنی بر بی هدفی و بازیگوشی (لهو و لعب) ممنوع بوده و هر کار
فردی و اجتماعی باید با احساس مسئولیت و اهداف مشخص و مفید پیگیری شود.

33

پرهیز از کارهای غیر عاقالنه و غیر عالمانه :اسالم عقل را محترم و پیامبر باطنی دانسته و اصول دین جز با تحقیق عقالنی پذیرفته
نیست ،در فروع دین نیز ،عقل یکی از منابع اجتهاد است.

34

پرهیز از لباس شهرت :در اسالم هر کاری که برای تظاهر ،ریا و خودنمایی و شهرت طلبی انجام شود ،از منظر اخالقی ضد ارزش و
ممنوع است.

35

پرهیز از تقلید کارهای کفار و مشرکین :اسالم تقلید از کارهای کفار و مشرکین را ناشی از ناآگاهی و خودباختگی مسلمین دانسته و آنرا
ممنوع نموده است.

36

پرهیز از منع آزادی و اراده هنرمندان :همچنانکه علم و عقل محترم است ،اراده که قوه مجریه عقل است نیز محترم است و نباید
هنرمندان از درون توس نفس بهیمی و القائات شیطانی و یا از بیرون توس کارفرمایان دنیا پرست در خلق آثار عالمانه و عاقالنه خود از
آزادی محروم شوند.

اجتهاد تخصصی:

اصول حاکم بر مرحله سوم ،راه حل های اجرایی (شیوه عملی و اجتهادی):

37

قداست حرفهها از جمله معماری و شهرسازی :نه تنها داشتن تخصص در مشاغل و حرفههای مورد نیاز و مفید جامعه ،برای مؤمنین
واجب کفایی است ،بلکه امری مقدس و محبوب خداست و نوعی جهاد محسوب میشود.

38

ممنوع بودن استثمار :اسالم بهره کشی و تحمیل کار خارج از طاقت و ضرورت را به دیگران و استثمار آنها را ممنوع نموده است .از آنجا
که معماران و شهرسازان به عنوان صاحبان ایده و طراحی و نظارت ساختمانها ،با کارورزان بسیار زیادی سرو کار دارند ،باید
طراحیهای اجرایی خود را به نحوی ارائه و نظارت نمایند که موجب خروج از طاقت آنها و استثمار مجریان نگردد.

39

ممنوع بودن اسراف و تبذیر :خداوند زمین و آسمان را مسخر انسانها نموده و به بهرهوری عادالنه از آنها توصیه نموده است و از
اسراف و تبذیر بر حذر داشته است.

40

توصیه به توسعه در زندگی :اسالم به گسترش دادن به زندگی خانوادگی و اجتماعی برای تأمین رفاه خانواده و جامعه در صورتیکه
موجب اسراف و تبذیر ،یا ترک حقوق و تکلیف و سایر وظایف نشود ،توصیه و ترغیب نموده است.

41

جهتگیری بر مبنای مصلحت نه مطلوبیت عوام :اسالم مشروعیت کارها را براساس تمایالت مردم و وجود هر نوع گرایش و تقاضا در
بازار و باصطالح مُدهای روز نمیداند ،بلکه مصلحت مردم ،کارها و جهتگیریها را مشروع مینماید.

اجتهاد تخصصی:

اصول حاکم بر مرحله سوم ،راه حل های اجرایی (شیوه عملی و اجتهادی):

42

ممنوع بودن اغفال کارفرمایان و تقویت دشمنان :در اسالم هرکاری که موجب انحراف فکری ،گمراهی مردم و تقویت دشمنان فکری و
اعتقادی مسلمانان شود حرام و ممنوع است.

43

قداست دفاع از حقوق فردی و اجتماعی :در اسالم دفاع از حقوق فردی و اجتماعی و مبارزه با هرنوع متجاوز به حقوق دیگران واجب و
مقدس است.

44

اصالح جویی و اصالح پذیری دائم و مستمر :از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر در اسالم پایه سایر فرایض و امری مستمر تا برپایی
جامعه عدل جهانی میباشد و مسلمانان باید همواره در یک انقالب خستگی ناپذیر درونی و بیرونی با کمبودها و نارساییها باشند.

45

توحید در نظر و عمل :اسالم بیش از هر دیزی دین توحید است و هیچ گونه خدشهای را ده در توحید نظری و ده در توحید عملی
نمیپذیرد ،همه اندیشهها ،ایدهها و ایدهآلهای انسانها و رفتارها و کردارهای آنها از خدا آغاز میشود و به خدا پایان مییابد.

46

ممنوعیت شرک (بت سازی و بت پرستی) :اسالم انسانها را از هرگونه شرک در نظر و عمل و بتسازی و بت پرستی (فورمالیسم) بر حذر
داشته و ممنوع نموده است.

47

همزیستی با اهل کتاب :مسلمانان میتوانند در داخل کشور خود با پیروان ادیان دیگر ،که ریشه توحیدی دارند از قبیل یهود ،نصاری و
زرتشتیان (هردند که بالفعل منحرف باشند) تحت شرای معینی همزیستی داشته باشند.

اجتهاد تخصصی:

اصول حاکم بر مرحله سوم ،راه حل های اجرایی (شیوه عملی و اجتهادی):

48

عدم همزیستی با مشرکین :از منظر اسالمی نمیتوان با مشرکین در داخل کشور اسالمی همزیستی داشت .بنابراین امور معماری و
شهرسازی را در کشور اسالمی نباید به معماران و شهرسازان مشرک واگذار نمود.

49

رعایت برابری و مساوات شهروندان :یکی از اصول و ارکان ایدئولوژی اسالمی رعایت اصل مساوات و نفی تبعیض بین شهروندان است.

50

رعایت جداسازیهای الزم بین زنان و مردان :از نظر اسالمی باید بین زنان و مردان نامحرم در فضاهای معماری و شهرسازی حتی
المقدور ارتباط و اختالط کمتری صورت پذیرد .و احکام شرعی و اصول اخالقی حدود آنرا مشخص نموده است.

51

از آنجا که خداوند خود را با یکصد صفت حسن در قرآن مجید معرفی نموده است و این صفات عین ذات اوست و وحدت ذاتی دارند،
بنابراین آثار معماران نیز باید بر حسب موضوع و موقعیت آن اثر ،تجلی مناسب و متعادلی از این صفات باشد.

52

از آنجا که تجلیات الهی در همه مراتب وجود زیباست و آن زیبای زیبا آفرین ،هم ظاهر است و هم باطن و هم اول است و هم آخر
بنابراین آثار معماران نیز باید هم دارای صورت زیبا و هم دارای مفاهیم و سیرتهای زیبا و منطقی باشد.

اجتهاد تخصصی:

اصول حاکم بر مرحله سوم ،راه حل های اجرایی (شیوه عملی و اجتهادی):

53

از آنجا که خداوند هستی متکثر و متنوع را مبتنی بر اصل عدالت بر پا نموده است بنابراین معماران باید آثار متکثر و متنوع خود را با
توجه به مجموع شرای زمانی ومکانی ،مبتنی بر اصول (حکمت ،عدالت و مصلحت) یعنی قرار دادن هر دیز در جای مناسب و مطلوب خود
طراحی و اجرا نمایند.

54

اسالم احکام عملی را در پنج بعد به شرح (حالل ،مستحب ،مباح ،مکروه و حرام) ارائه نموده است .بنابراین معماران و شهرسازان در
عمل میتوانند به ترتیب از احکام حالل و مستحب ،پیروی نمایند ،در احکام مباح آزادی و اختیار دارند و باید از روشهای مکروه و حرام
اجتناب نمایند.

55

همه جانبهنگری :با توجه به جامعیت و همه جانبه نگری مکتب اسالم در حوزه نظر و عمل ،بنابراین معماران و شهرسازان برای خلق آثار
خود در حوزه عمل و در انتخاب روشها و شیوههای عملی و اجرایی باید رویکردی همه جانبه و جامع نگر نسبت به همه شرای زمانی و
مکانی و نیازهای انسانی داشته باشند.
توحید در نظر اسالمی نمیتوان با مشرکین در داخل کشور اسالمی همزیستی داشت .بنابراین امور معماری و شهرسازی را در کشور
اسالمی نباید به معماران و شهرسازان مشرک واگذار نمود.

آثار انسانی:

اصول حاکم بر پدیده های انسانی ،مرحله دهارم (آثار هنری ،معماری و شهرسازی):

1

پدیده های انسان به صورت خودآگاه و ناخودآگاه تجلی ایده ها و ایده آلهای آن ها می باشند.

2

مفهوم تجلی یعنی ایده در پدیده است ،اما با آن یکی نیست و بیرون از آن است ،اما از آن جدا نیست( .نظیر رابطه خداوند با پدیدارها)

3

اسالم پدیده های انسانی را نه (خنثی و ساکت) می داند و نه (تجسد و حلول) ایده در پدیده.

4

پدیده های انسانی با توجه به مجموع شرای زمانی و مکانی باید برایندی از (حقیقت ،عدالت و مصلحت) در موضوع مورد نظر باشد.

5

یکی از مهم ترین عوامل در اتخاذ شیوه مناسب و تأثیر مطلوب در خلق اثر هنری( ،استعداد خاص) و تجربه حرفه ای هنرمند است،
بنابراین مسئله گزینش اصلح برای هر رشته تخصصی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

6

پدیده های انسانی از آنجا که در عالم طبیعت حادث می شوند ،عناصری متکثر ،وابسته ،نسبی و اعتباری هستند ،بنابراین نباید مطلق
تصور شده و تکرار و تقلید شوند.

آثار انسانی:

اصول حاکم بر پدیده های انسانی ،مرحله دهارم (آثار هنری ،معماری و شهرسازی):

7

مهم ترین اصل در خلق آثار معماری و شهرسازی مخاطب محور بودن و تأمین نسبی نیازهای مادی و بسترسازی نیازهای روحی و معنوی
آنهاست.

8

فرایندهای انسانی ،بازآفرینی است ،زیرا (مواد و صورت ها) در طبیعت موجود است و انسانها از طریق حواس باطنی خود (حافظه ،مشترکه،
متصرفه و خیالها) آنها را بازآفرینی می نمایند.

9

از آنجا که فرایندهای انسانی در بستر طبیعت حادث می شود و ارتباط انسان با طبیعت نیاز مستمر اوست ،بنابراین تعامل (هم افزا و
مکمل) بین فرایندهای انسانی با طبیعت باید پیش بینی شود.

10

از آنجا که مجموع شرای زمانی و مکانی در خلق آثار انسانی مؤثرند ،بنابراین ارزیابی هر فرایند انسانی باید مبتنی بر مجموع شرای
صورت پذیرد.

11

در یک تعریف نسبتاً جامع و مانع از معماری و شهرسازی می توان گفت( :بازآفرینی حکیمانه ،عادالنه و مصلحانه فضا و محی زیست
انسان ها ،با عناصر طبیعی و مصنوعی متناسب با نیازهای مادی و بسترسازی نیازهای روحی و معنوی آنها).

آثار انسانی:

اصول حاکم بر پدیده های انسانی ،مرحله دهارم (آثار هنری ،معماری و شهرسازی):

12

نیازهای مادی انسانها را از طریق علوم تجربی می توان تأمین نمود ،اما نیازهای روحی و معنوی آنها را ،دون در حوزه آزادی و اختیار
آنهاست ،فق می توان بستر سازی نمود.

13

مهم ترین عناصر معماری در جهت بسترسازی معنوی نوع (ایده های فضایی -هندسی)( ،آرایه ها) و (نماد)هاست ،مبتنی بر سیر از
صورت به معنا و از کثرت به وحدت.

14

مهم ترین عناصر شهرسازی در جهت بسترسازی معنوی نوع سازماندهی فضاها ،و عملکردهای شهری است(از مادی به معنوی ،از
دنیایی به اخروی و از تجاری به فضاهای فرهنگی نظیر عبادی ،زیارتی ،آموزشی و )...

برخی از اصول حاکم بر شیوه های عملی هنرمندان در خلق آثار هنری و معماری و شهرسازی ( :راهکارهای عملی و اجرایی
مرحله پنجم

)

1

از آنجا که جهان یک واحد زنده است و قوایی با شعور آنرا تدبیر میکنند ،از نظر رابطه جهان و انسان ،رابطه عمل و عکس العمل است.

2

یعنی جهان نسبت به نیک و بد انسان بی تفاوت نیست و پاداش و کیفر،امداد و مکافات ،در همین جهان نیز عالوه بر آنچه در آخرت
خواهد آمد ،وجود دارد .عکس العمل جهان نسبت به شکر و کفر انسانها یکسان نیست .بنابراین معماران در مقابل نوع بهرهبرداری خود
از اجزاء وعناصر طبیعی که به جا ومناسب ،یا نا به جا و نامناسب باشد و نوع آثاری که خلق مینمایندکه مطلوب یا نامطلوب باشد ،هم
در این جهان و هم در جهانی دیگر مسئول میباشند.

3

مفهوم قضا و قدر الهی ،یعنی آنچه که انسان انجام می دهد (مفهوم قضا) بدون عکس العمل نیست و (قدر الهی) یعنی جزاء و پاداش
الهی او را در می یابد.

4

هر فرایند انسانی یک ظاهری دارد ،که همان پدیده حادث شده است و یک باطنی دارد که تأثیر آن فرایند است بر هویت خالق آن.

5

مهم ترین اصل در فرایندهای انسانی بعد از مرحله خلق ،مفهوم (عبرت) است ،یعنی از ابعاد مثبت آثار برای کارهای بعدی باید بهره
براداری نمود و از ابعاد منفی باید پرهیز نمود.

6

از منظر اسالمی انسانها با اعمال و آثار خود ،بهشت و جهنم برای خود می سازند و این بهشت و جهنم همواره با آنها همراه است.

برخی از اصول حاکم بر شیوه های علمی هنرمندان در خلق آثار هنری و معماری و شهرسازی ( :راهکارهای عملی و اجرایی
)
مرحله پنجم

7

با حکمت عملی اسالم مبتنی بر ارزشهای اخالقی آن و احکام پنجگانه (حرام و مستحب ،مباح ،مکروه و حرام) میتوان شیوه های عملی
هنرمندان را نقد و ارزیابی نمود.

8

با حکمت عملی اسالم مبتنی بر احکام پنجگانه اولیه (حرام و مستحب ،مباح ،مکروه و حرام) میتوان شیوه های عملی هنرمندان را نقد و
ارزیابی نمود.

بررسی تطبیقی معبودها:
ایده َآلهای (زیبا و زشت ) در نظر
مبتنی بر نفس حیوانی انسان
(هوا پرستی )

و (خیر و شر) در عمل :

(حسی – غریزی)

اله ها 1

انواع
معبودها

زیبایی های

زیبایی های ظاهری
(سلیقه ها و مدهای
روزآمد)

مبتنی بر عوامل بیرونی و
انسانی

معبودهای
(متکثر  ،نسبی  ،متغیر،
اعتباری ،ناپایدار ،اشباع
نشدنی ،غیرتکاملی و غریزی
هستند)

( اطاعت از افراد و احزاب )

مبتنی بر عوامل بیرونی و غیر
انسانی

اعمال و آثار

(حسی – غریزی)

( اطاعت از شیطان و جنودش )

زیبایی های

( عقالنی – روحانی)

الگ  +اله

معبود (یگانه  ،فطری ،ثابت،
حقیقی ،پایدار ،اشباع
شدنی  ،تکاملی و بالقوه
است)
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ادراک اسماء الحسنی الهی

(مبتنی بر نفوس عقالنی و روحانی انسان)

 .1اله = آنچه انسان را واله و عاشق می کند (معشوق)

زیبایی های باطنی
(زیبایی فطری و
نوعی انسان ها)

اعمال و آثار

( عقالنی و روحانی)

مراتب وجود ،و تجلی انواع زیبایی ها:
(ویژ گیها و رواب آنها)
مقام ذات الهی
(واجب الوجود)

عالم معقول
(نفس عقالنی انسان)

انواع مراتب وجود و
تجلی انواع زیبایی ها
(مبتنی بر اسماء الحسنی
الهی)

عالم ملکوت
( نفس روحانی انسان)

زیبایی های ذاتی( ،شهودی):
اسماء و صغات ذاتی خداوند ،که ثابت و غیر قابل تبدیل و تحویل است و مقام
توحید ( ذاتی – صفاتی و فعلی ) است.
زیبایی های صفاتی( ،مفهومی):
عالم مجردات ذهنی انسانها ،که به هیچ عنصری جز ذات الهی وابسته و پیوسته
نیست ( پیام آور درونی است).
زیبایی های ملکوتی( ،حضوری):
عالمی است (مکتفی) ،یعنی استعدادهای تکاملی آن از درون خود انسان ،مبتنی
بر آگاهی های حقیقی و اختیار نیّات و اعمال خیر محقق میشود و غیر قابل
تبدیل و تحویل است.
مقصد تکاملی آن تا اعلی علیین ومشاهده وجه الهی است.
(تحوالت آن اختیاری و دارای جهت گیری مثبت و منفی است)

عالم مُلک
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( نفوس گیاهی و حیوانی
انسان

زیبایی های ملکی (حسی و غریزی):
عالمی است (ناقص)،یعنی اجزاء و عناصر آن در تغییر و تحوالت خود ،کامالً
وابسته به یکدیگر می باشند و این وابستگی و تحول و تغییرامری جبری است .
(تحوالت آن از خاک است تا حیوان )

بررسی تطبیقی انواع مکاتب شناخت شناسی،
(از بعد زیبایی شناسی):

انواع مکاتب
شناخت شناسی

ابزار و شیوه های شناخت

حاصل معرفتی و زیبایی
شناسی

فیلسوفان شاخص
گرگیاس و پیرهون

 .1شک گرایان

هیچکدام از ابزار و شیوه های
معرفتی یقین آور نیستند

بی معیاری در شناخت
حقیقت و زیبایی و زشتی

ابزارها و شیوه های شناخت فردی
است

معیارهای حقیقت و زیبایی
فردی است

پروتاگورس ،لیوتار ،فوکو،
دلوز ،بودریار

حقیقت و زیبایی وابسته به
دورانهاي تاریخی و شرایط
اجتماعی ،فرهنگی و نژادي
است

هگل ،مارکس ،گادامر،
نیچه و بسیاری از
فیلسوفان فرانوگرایی

 .2نسبی گرایان وابسته به دوران های تاریخی و
شرای اجتماعی ،فرهنگی و نژادی
است
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دریدا  ،پات نم ،لیرز
فوزیک

سبک های وابسته هنر و معماری

سامان شکنی،
آشوب ،دادائیسم
فوویسم ،سورئالیسم؟

فرانوگرایی ،تاریخ
گرایی
منطقه گرایی ،زمینه
گرایی ،نوبومی گرایی

Deconstr
uction
Chaos Dada

Postmoderni
sm
Historicism
Regionalism
Contextualis
m
Neovernacul
arism

بررسی تطبیقی انواع مکاتب شناخت شناسی،
(از بعد زیبایی شناسی):

.3
مبناگرایان
حصری

.4
مبناگرایان
کامل
(اسالمی)
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حواس پنجگانه و تجربیات حسی

علوم تجربی و زیبایی هاي
حسی و غریزي

حواس پنجگانه و احساسات و
تجربیات درونی

علوم تجربی و غریزي
زیبایی هاي حسی و غریزي

پزیتیویستها  ،کندیاک نوگرایی ،شکل
گرایی
ارگانیك ،زبرگرایی
الک ،فروید ،هیوم ،ساختارگرایی ،عقل
یونگ
گرایی
آیندهگرایی  ،هاي
تك))
کارکردگرایی،
دکارت
هنرهاي مفهومی

عقل
(تحلیل معقوالت فطری)

معرفت ها و زیبایی های اولیه
عقلی (مفهومی)

حواس و عقل ،تجربیات حسی و
استنتاج عقلی

معرفت ها و زیبایی های
حسی و معقول

فارابی ،ابوعلی سینا

شهود قلبی ،احاطه اشراقی نفس از معرفت ها و زیبایی های
حضوری و ملکوتی
طریق تزکیه

سهرودي ،ابن عربی

معرفت های اولیه فطری
 +حواس و تجربه حسی
 +عقل و استنتاج های عقلی
 +قلب و شهود عرفانی
مبتنی بر داوری
کالم الهی و سنت معصومین(س)

معرفت و زیبایی های
حسی – غریزی
عقلی -مفهومی
قلبی -شهودی
و الهامات و مکاشفات ربوبی تا
مشاهده وجه اهلل

حکمای اسالمی به
صورت نسبی و
معصومین(س) تا
عالی ترین درجه

Modernism,
Formalism
Organic, Brutalism
Structuralism,
Rationalism,
Futurism
High-tech,
Functionalism

هنر و معماری
آفرینش و معصومین (س)
(به صورت کامل)
و هنرو معماري و شهرسازي دوران اسالمی و
سایر آثار اصیل جهان
( همه بصورت نسبی)

انواع نفوس انسان( ،از حضرت علی (ع)) سردشمه ها ،قوا ،خواص و زیبایی شناسی آن 1ها
:
نفوس انسان
نفس

نامی نباتی
نفس

حسی حیوانی

سردشمه نفس
کبد

قلب

قوای پنج گانه نفوس انسان
جذب کننده

شنیدن

هضم
کننده

دیدن

دفع
کننده

بوییدن

پرورش
دهنده

دشیدن

خواص دوگانه نفوس انسان
نگهدارنده
و کنترل کننده
لمس
کردن

کم و زیاد شدن ،رشد
( ادراک زیبایی های فیزیکی)

خشنودی و ناراحتی نفس حیوانی
( ادراک زیبایی های حسی -غریزی)

(معرفت) مرز آدمیت با (حیوانیت) انسان است.
نفس

ناطقه قدسی
نفس

کلی الهی

از دیزی سردشمه
نگرغته
(شبیه نفس فرشتگان است)

فکر

ذکر

علم

حلم

تنبه

(تدبیر )

(یادآوری)

(دانایی)

(بردباری)

(بیداری و پند
پذیری)

عزت
تنعم
بقا
مبدا آن از خداوند است و
در
در
در
به او نیز باز می گردد.
گلشن
تهران ،انتشارات
ذلت
 -1حسن زاده آملی ،حسن ،1377 ،هزارفناو یک نکته،سختی

غنا
در
فقر

صبر در
بالء

حکمت ونزاهت
(ادراک و داوری علم و جهل ،خیر و شر و
زیبا و زشت و گرایش به علم و خیر و زیبایی
های معقول)

رضایت و تسلیم
( ادرا زیبایی های ملکوتی ،رضایت از هستی
خود و هماهنگی با قوانین الهی)

تعریف جامع و مانع از زیبایی :

زیبایی = وجود به نسبت قوت آن
زیبایی ادرا

1

وجودهایی است حقیقی ،که:

در عالم ماده با صورت های مادی به وسیله حوا

و

در عالم معقول با صفات مفهومی به وسیله عقل و
در عالم ملکوت بوسیله دل(روح)،

به نسبت قوه و ظهور وجود و ظرفیت مخاطبین ادرا
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 .1امام خمینی (ره) -کتاب شرح دعای سحر -فراز (الهم انی اسئلک به بهائک)

می شود».

مفهوم زشتی

(از منظر اسالمی)

به مفهوم نیستی و نبود وجود.

از بعد هستی شناسی

(مانند تاریکی در برابر نور)

در نسبت با انسان

به مفهوم غفلت از زیبایی های برتر و راضی شدن به
زیبایی های ظاهری و غریزی
( نابجا  ،نامناسب  ،ناشایست)

در نسبت با عوالم وجود
(مقایسه دو عالم)

از بعد انواع صفات حسن
الهی
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(فقدان برخی از صفات)

به مفهوم وجود نازل تر نسبت به وجود برتر،
(زیبایی کمتر)

به مفهوم عدم برخورداری پدیده ها از برخی صفات حسن
(به معنای ناقص و ناکافی)

فرایند خالقیت های
(مثبت و منفی) انسان:

خداوند

عالم خلق
(ملک)

عالم امر
(ملکوت و جبروت)

انسان
انسان بالفعل و جبری
(موجودیت جسمانی و
نفوس گیاهی و حیوانی)

باصره

سامعه

انسان بالقوه و اختیاری
(موجودیت فطری و نفوس
عقالنی و روحانی)

ذائقه

حافظه

المسه

شامه

حافظه

الهام خَلقی

مشترکه

(خیال متصل به
عالم خَلق)

الهام اَمری

(خیال متصل به
عالم اَمر)

متصرفه

اجتهاد نفسانی

(تجلی غیر عادالنه و نسبی نیازهای مادی و غرایز
بهیمی در مواد و صورتهای مُلکی)

ایجاد آثاری مذموم
(آثاری لغو یا لهو و لعبی)

اجتهاد تفریعی و مصداقی ،مبتنی بر اصول
نظری ،عملی و اجتهادی اسالمی

(تجلی عادالنه و نسبی صفات حسن الهی (زیبایی
ها) در مواد و صورتهای مُلکی)

(مواد و صورتهای ملکی وسیله و سیر در معنا
هدف ایجاد اثر است)

آثار هنری تعالی بخش
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(بازآفرینی حکیمانه ،عادالنه و مصلحانه فضای زیست انسانها با
مواد و صورت های مُلکی ،تأمین کننده نیازهای مادی و بسترساز
نیازهای روحی انسانها)

اجتهاد نظری
(ارائه تألیفاتی در حوزه حکمت و فلسفه هنر و
زیبایی شناسی)

ایجاد تألیفاتی مفهومی و نظری
(نظریاتی در فلسفه و مبانی زیبایی شناسی و هنر)

آزادی و تعهد و مسئولیت هنرمندان:
والیت الهی و

مشیت خداوند

بداء الهی

معصومین در زمان غیبت (والیت
فقیه)

(مبتنی برمجموع صفات ذاتی و فعلی خداوند از جمله حکمت و
عدالت و رحمت)

(مبتنی بر صفات (غفار،ثواب و شفاعت) الهی و
اعمال (دعا ،صدقه ،توبه) انسان

مبتنی بر صفت

مبتنی بر صفت

(الرّحمان)

(الرّحیم)

(قضاء الهی)
آفرینش عالم وآدم آنگونه که هستند.
( بالفعل)
و آنگونه که میتوانند باشند (بالقوه)
مبتنی بر اصل (حقیقت)

تعهد هنرمندان شناخت عالم و آدم ،
آنگونه که هستند و می توانند باشند
(امری جبری است)

(آزادی انسان)

(قدر الهی)

نیات ،اعمال و آثار آگاهانه و آزادانه انسان
مبتنی برنفو (حیوانی)

جزا و پاداش الهی مرتبط با نیات ،اعمال و

یا (عقالنی)

آزادی هنرمندان 1
(حوزه آزادی و اختیار انسان در معرفت و عمل
است)

 .1امام صادق (ع) :التفویض امرو بین االمرین( .آزادی انسان امری ما بین دو امر دیگر (جبر) است).

آثار انسان مبتنی بر اصل
( عدالت)

مسئولیت هنرمندان تأثیرات افکار و آثار بر
خود و مخاطبین
(امری جبری است)

مورد تاکید :
هرمنوتیک
رمانتیک

هم زبانی معنایی( رابطه فطری هنرمند و مخاطب)

اجتهاد هنری

هنرمند
رمز پردازی

مورد تاکید :
هرمنوتیک مدرن،
شالوده شکنی
گادامر ،رورتی ،دریدا
و ...

تاویل و تفسیر هنری

اثر
هنری

تاثیر شرای زمانی و مکانی
بر هنرمند

رمزگشایی

دیدگاه اسالمی :هنرمند و مخاطب به صورت بالقوه (یک نوع ) و به صورت بالفعل (انواع) هستند.

مخاطب

تاثیر شرای زمانی و مکانی
بر مخاطب

عدم همزبانی معنایی به خاطر شرای متفاوت
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حکمت نظری و
احکام عملی و اجتهادی
(اصول ثابت)

مجموع شرای
(نسبی ،متکثر و متغیر)

اصول ده گانه اجتهادهای تخصصی در مکتب تشیع

(در جهت اجتهاد حرفه ای مبتنی بر مفاهیم ثابت نظری و احکام اولیه عملی برای اتخاذ روشهای مناسب مبتنی بر تجلی ایده
آلهای انسان در ماده و صورت هایی که وابسته به مجموع شرای زمانی و مکانی هستند و خلق آثار بدیع و اصیل)

 -1قاعدة مالزمه
عقل و شرع

ابزار اجتهاد ،عقل است و احکام عقلی همان احکام شرعی است .و رعایت دستاوردهای آنها الزامی
است.
بنا براین رعایت مجموع دستاوردهای علوم تجربی نظیر استانداردها در معماری و سرانه ها درشهرسازی الزامی است.

 -2قاعدة بقای
اصول

اصول نظری و عملی بیان شده توس سنت نبوی برخاسته از فطرت ،و بی زمان هستند(.حکمت نظری و
احکام پنجگانه حالل و حرام عملی)

 -3قاعده تفریع

فروع و جزئیات (روشهاو خلق آثار) ،در پرتو (اصول ثابت) ،با (تفریع عقلی )قابل استنتاج و اجتهاد
تخصصی و حرفهای هستند(.اجتهاد تخصصی  ،یعنی انتخاب ماده و صورت های مناسب برای ایده آلها ،
با توجه به مجموع شرای زمانی و مکانی.

فروع(روشهاو آثار) براساس مقتضیات زمان و مکان ،کامالً نسبی هستند(.آثار عناصری متکثر  ،متغیر
 -4قاعده نسبیت
و نسبی هستند)
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 -6قاعده احکام
خمسه تکلیفیه

 -7قاعده رعایت
اولویت ها

فروع باید در اجراء ،بر اساس احکام خمسه ،تعیین اولویت و ضرورت کنند(.حالل ،مستحب ،مباح،مکروه و
حرام) ،احکام پنجگانه اسالمی  ،راهنمای همه انسانها در افکار  ،رفتار و آثار آنهاست در همه زمانها.

فروع باید با توجه کامل به اولویتها و مصلحتها شکل بگیرند( .در شرایطی که حقوق عناصر مختلف
متضاد میباشند).در خلق آثار عناصر و اجزاء بسیار ی تأثیر گزارند  ،باید بر حسب اولویت  ،آنها را به
صورت نسبی مورد نظر قرار داد.
فروع نباید معارض با قوانین حاکمه و اصولی که حق وتو دارند باشند(.نظیر اصل الضرر و الضرار در اسالم).
هر نوع ضرر و زیان به غیر ،حرام تلقی میشود(.اصول و حقوقی در اسالم  ،حاکم و مهمتر از اصول و سایر
حقوق دیگر است ) ،باید آنها را رعایت نمود.

 -8قاعده حوزههای فروع نباید حوزه هایی را که خداوند انسانها را آزاد گذاشته محدود کنند(.احکام مباح) ،بخشی از احکام
حوزه آزاد برای انتخاب انسانهاست که باید رعایت نمود.
آزاد
 -9قاعده احکام
ثانویه (احکام
حکومتی)
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فروع(روشها و آثار) و حتی اصول اولیه میتوانند با نظر و اختیار ولی فقیه به طور موقت تغییر نمایند(.با
توجه به مجموع شرای ا و مصلحتی) ،حاکم شرع (ولی فقیه) مبتنی بر مجموع شرای زمانی و مکانی و
مصلحت ها  ،می تواند احکام اولیه را برای مدت محدودی نقض و احکام ثانویه و حکومتی را اعالم نماید
که الزم االجراست.
در شرای

اضطراری که حق بزرگتری مورد تهدید است  ،از حق کودک تر به صورت موقتی و محدود
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رابطه هنرمند با جامعه:
عنوان نظریه

تبیین رابطه هنرمند و جامعه

فردگرایی
(نخبه گرایی)

ارزشهای هنری از جامعه به
هنرمند ارائه می شود،
هنرمند باید تابع سلیقه
اکثریت مردم باشد.

اکثریت گرایی
(مُد گرایی)

شک گرایی و
نسبی گرایی

رویکرد اسالمی

هنرمند انسان برجسته ای
است ،و سلیقه او باید در
جامعه حاکم باشد.
 ارزشهای ثابت و عمومینداریم
 ارزشها نسبی ،متکثر ومتغییر است بنابراین نباید بین
فرد و جامعه داوری کرد.
جامعه یک هویت کلی و
حقیقی دارد.
انسانها نیز هویت فردی و
ارزشهای
دارند.
حقیقی
اسالمی ارزیابی کننده این دو
هویت حقیقی است

گونه شناسی آثار هنری

هنر پیرو و خادم جامعه
هنر بازاری
pop art

هنر پیشرو و مخدوم
Avand garde art

هنر آکادمیک
دموکراتیک

غیر

هنر برای هنر

)(Formalism

آثار پوچ و آشوبگرانه
و
(نیهیلیستی
آنارشیستی)

ارزش های اسالمی،
ارزیابی کننده آثار هنری
و هدایتگر آنها

عنوان مکاتب

فرا نوگرایی غربی
(پست مدرنیزم)

نوگرایی غربی
(مدرنیسم)
شالوده شکنی نظری و عملی
(هنرهای مبتذل و مذموم که
فاقد ارزشهای ثابت و انسانی
هستند)

هنر اسالمی
(حکمت متعالیه)

رابطه فرد و جامعه

فرد

جامعه

فرد

فرد
جامعه

جامع
ه

فرد

ارتباط جامع
گسسته ه

حکمت
نظری و
عملی
اسالمی

رابطه هنرمند با دورانهای تاریخی:

عنوان نظريه

رويکرد اكنونی
به تاريخ
رويکرد تاريخی
به اكنون
رويکرد بی تفاوتی
نسبت به گذشته و
اكنون

رويکرد ارزشی
به تاريخ واكنون

تبيين رابطه هنرمند با
دورانهای تاريخی
اصالت دادن به ارزش ها و آثار
معاصر
رويکرد انتقادی به ارزش ها و آثار

عنوان مکاتب
نوگرايی غربی

()MODERNISM

رابطه هنرمند با دورانهای
تاريخی

تاریخ

اکنون

گذشته
اصالت دادن به ارزش ها و آثار
گذشته ،رويکرد انتقادی به ارزشها و

سنت گرايان تاريخی و
تقليدی

آثار معاصر.

)(HISTORISIM

هنرمند نسبت به ارزشها و آثار
ل
گذشته و اكنون ،بی تفاوت و اصو ا
فاقد ارزش های ثابت هستند
ارزشهای نظری و عملی اسالمی
معيار نهايی در ارزيابی آثار گذشته
و حال است.
آثار هنری ابعادی متکثر ،نسبی و
وابسته دارند.

پوچ گرايان و سنت ستيزان
شالوده شکنان نظری و عملی

(DECONSTRUCTION
)

رويکرد اسالمی
(حکمت متعاليه)

اکنون

تاریخ

اکنون

تاريخ و
اكنون

تاریخ

ارزیاب
ی

حکمت
اسالمی

انواع رویکردها ،در رابطه انسان با معماری و طبیعت:
رویکردهای
اصلی

نگرش انسان به
طبیعت

ارتباط انسان با
طبیعت

رابطه معماری
با طبیعت

مکاتب نظری

برخی از سبکهای
معماری

برخی از معماران

طبیعت ستیز

نگرش دیره جو بر
طبیعت

طبیعت کاالیی در
دست انسان

تضاد

عصر نوگرایی غربی
( مدرنیسم )

ساختار شکنی
(باغ فرانسوی)

لیبسکینگگگگد
Libeskind
آیزنمن Eisenman

نگرش بی تفاوتی
با طبیعت

عدم ارتباط ذاتی

بی ارتباط

فرهنگ
نئوکالسیک
(رنسانس)

کالسیک ،نئوکالسیک
مدرنیزم
(باغسازی انگلیسی)

بوتا Botta
واگنر Wagner
گروپیوس Grupius

طبیعت گریز
نگرش فراطبیعت
( عرفان انفسی )

طبیعت زندان
انسان
( اصالت روح )

تقابل

نگرش طبیعت گرای
شکلی

طبیعت آرام بخش
انسان

همشکلی

افالطون
صوفیان کهن
( موالنا )
آیین هندویی

هند باستان

معابد غاری شکل

ناتورالیسم و
رومانتیسیسم

معماری فراکتال

گری
کاالتراوا

طبیعت گرا
نکرش یکی شدن با
طبیعت (عرفان آفاقی )
92

طبیعت هدف ذاتی
انسان
طبیعت بستر

تجانس

دین های کهن
دین و ژاپن

معماری ارگانیک
(باغ ژاپنی و دینی)

رایت Wright
آندو Ando
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انواع رویکرد ها در تعریف فضا
ویژگيها
نسبی
قطبی
غيرهمگن
()unisotrope
تابع زمان

فضاي وابسته به
انسان(ادراكی)

ویژگيها

فضاي علمي
مستقل از انسان

فضاي ریاضي،
دکارتی،
اقلیدسی

مطلق
غيرقطبی
همگن )(isotrope
بدون ارتباط با زمان
همسان و بی محور

فضاي ریاضي
غیر دکارتی،
نااقلیدسی

نسبی
چند قطبی و محوری
غيرهمگن()unisotrope
بدون ويژگی های كيفی
ميدانی

فلسفه وجودي

روانشناسي

جامعه شناسي

هایدگر

ژان پیر پیاژه

گاستوم بشالر

زبان فلسفي
کالسيک

زبان فلسفي
مدرن

زبان فيزیک

افالطون
اقلیدس

ارسطو

دکارت

کانت

نیوتون
بطلمیوس

انیشتین
هایزنبرگ

معماري

شولتز

میس وندروهه
گروپیوس
اسکیدمور
گیدئون
آیزنمن
فرانک گهری
حدید

تعامل ادراکی دهار نفس انسان با (فضای هندسی) در معماری و شهرسازی:
حیات گیاهی

نقطه دید انسان
متحرک و متنوع

فضا و هندسه
مناسب برای سیر
در آفاق

انسان متحرک

نقطه دید انسان
ثابت

انسان ثابت

نقطه دید انسان
متحرک

فضا و هندسه
مناسب برای تفکر
و تامل انسان

انسان ثابت

نقطه دید انسان
ثابت

انسان متحرک

حیات حیوانی

انسان

حیات عقالنی

حیات روحانی
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فضا و هندسه
مناسب برای
حضور قلب و
خودآگاهی انسان
سیر از آفاق به انفس و
از کثرت به وحدت

مبنای انتخاب ایده های فضایی و هندسی در معماری و شهرسازی؟

از بعد نظری :

همه انواع هندسهها و فضاها از منظر وجودی زیبا و خیر و حق میباشند و ابتدائاً
ارزشگذاری نمیشوند.
از بعد عملی ( و کاربردی ):
 طراحی فضا و هندسه را باید متناسب با نیازهای انسان انجام داد ،نه مستقل و خودبنیاد. از آنجا که نیازهای انسان متنوع میباشد ،انتخاب هندسه یک مجموعه شهری ،باید متنوعباشد.
 برحسب نوع کاربری ،فضا و عملکرد هر عنصر فضایی باید هندسه متناسب آنرا انتخاب نمود. از منظر اسالمی دون حیات مادی انسان بستر حیات روحی اوست ،بنابراین هندسههای سیرنقطه دید متنوع و متحرک ) باید بستر هندسههای سیر در انفسی
آفاقی ( انسان متحرک
نقطه دید ثابت) را فراهم نمایند.
(انسان ثابت
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دو نوع تزئین الهی و شیطانی :
-1

تزئین
شیطانی 1

شیطان آنچه را که ( حسی – غریزی ) و متعلق به ( عالم ناپایدار
دنیاست ) تزئین مینماید  .یعنی ( عناصر اعتباری  ،متغیر و متکثر
دنیائی را با اصالت ذاتی نشان میدهد و انسانها را میفریبد و دنیا
پرست میکند )

-2

تزئین
2
الهی

خداوند شب تاریک و ظلمانی عالم دنیا را با ( انوار ستارگان
درخشان ) می آراید  .یعنی انسانها را از عالم محدود ( حس و
3
عالم ( عقل و روح ) که پایدار
غریزه ) که ناپایدار و متغیر است به
و متعالی است  ،دعوت مینماید

تزئینات
الهی و
شیطانی

 -1قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَلَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ ،إِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ ﴿الحجر – آیه﴾40 ،39
پروردگارا به آنچه مرا گمراه نمودی  ،تزئین میکنم برای انسانها  ،آنچه را که در زمین است و با آن همه را گمراه میکنم ()39مگر بندگان خالص تو از میان آنان را ()40

 -2إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ ﴿الصافات – آیه ﴾6
همانا تزئین نمودیم آسمان دنیا را بزینت ستارگان () 6
 -3به همین دلیل در فقه اسالمی  ،ساختن تزئینات ( مجسمه  ،نقش برجسته و نقاشی و غیرو) از موجودات زنده ( گیاهان  ،حیوانات و انسانها ) تحریم شده است .
و بالعکس از تزئینات مجرد هندسی  ،رنگی  ،نورانی و به خصوص مفاهیم کالمی بهره برداری شده است .
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انواع کلی از نماد گرائی :

انواع
نماد
گرائی

-1

نماد گرائی قراردادی

-2

نماد گرائی تقلیدی

-3

نماد گرائی تلخیصی

-2

نماد گرائی مفهومی

صورت و معنا فاقد رابطه و خنثی هستند مانند
( اعداد در ریاضی و حروف مورس )

صورت تقلیدی از صورت دیگری است مانند
( نقاشی کالسیک غرب و برخی از عالمات راهنمائی )

صورت خالصه ای از صورت دیگری است مانند
( نقاشی های گرافیکی و اسامی خالصه شده )
1

صورت نشانه و تجلی یک یا دندین مفهوم است مانند
( دایره به مفهوم وحدت و نور خورشید به مفهوم خداوند ) و
( نقاشی های مینیاتوری نماد عالم ملکوت )

 -1حضرت علی (ع) در فرازی از خطبه اوّل نهج البالغه و در رابطه خداوند با پدیده ها میفرماید « درون آنها است  ،و با آنها یکی نیست بیرون از آنها هست و از آنها جدا
نیست » این رابطه بین مراتب وجود نیز حکفرماست یعنی  ( ،مفاهیم عالم معقول و صفات الهی درون پدیده ها هستند و با آنها یکی نیستند و بیرون از آنها هستند و از آنها
جدا نیستند )  .مانند ( گنبد به مفهوم وحدت و درونگرائی و منار به عنوان کثرت و برونگرائی و سردرب بناها به عنوان مهمان پذیری و تعظیم انسانها ) .
97

مهمترین اثرات راهبردی ارزشهای اسالمی در
شکلگیری اصلیترین عناصر معماری و شهرسازی

 -1بستر سازی سیر انسان از ظاهر به باطن،

 -8حفظ حریمهای فضایی و درجهبندی و الویتگذاری آنها

 -2رعایت کلیه دستاوردهای علوم تجربی

 -9بهره برداری از آرایه های هندسی و مفهومی (کالمی)

 -3اهمیت عنصر فضای خالی در معماری

 -10تامین نسبی نیازهای مادی بهره برداران

 -4هماهنگی با زمینه و عناصر محیطی

 -11بسترسازی نیازهای روحی و سعادت انسانها

 -5تنوع ایده های هندسی متناسب با عملکردها

 -12توصیه به خالقیت متناسب و اصیل در کارها

 -6نمادگرایی معنایی

 -13پرهیز از تقلید و شباهت ظاهری با آثار غیر اصیل

 -7فضای مصنوع هماهنگ و مکمل فضای طبیعی

 -14الهام و عبرت از تجربیات جهانی و تاریخی

راهبردهایی از معماری دوران اسالمی

بهره گیری از
علوم تجربی

بستر سیر از
ظاهر به باطن

الهام و عبرت
از تجربیات
اصیل جهانی

اهمیت فضای
خالی

پرهیز از تقلید

هماهنگی با
زمینه

خالقیت اصیل

معماری دوران
اسالمی
تنوع هندسه
متناسب با
عملکرد

بسترسازی
نیازهای روحی
و سعادت

نمادگرایی

تأمین نیازهای
مادی

مکمل طبیعت
حریم و
سلسله مراتب
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ارایه های
هندسی-
کالمی

دو نماد معماری انسانی و ضد انسانی
(در مجموعه مناسک حج)

جمرات  3گانه،
نماد معماری ضد انسانی
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خانه کعبه،
نماد معماری انسانی

تبدیل آتشکده دهارطاقی به مسجد یزدخواست
با کمترین تغییرات مادی و بیشترین تغییرات محتوایی

مسجد یزدخواست
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آتشکده دهارطاقی

بررسی تطبیقی محله محوری با انواع مرکزیت ها :
ردیف

نوع
مرکزیت

نوع تعامل
اجتماعی

مدت زمان
تعامل اجتماعی

محدودیت های
مکانی

رابطه فرد با مسئولین

1

محله محوری با
مرکزیت
دبستان

آموزش برای
قشری محدود از
کودکان

 برای کودکان  7تا 12ساله
 برای سایر اقشارحداکثر دو تا سه بار در
سال

 پیش بینی برایفاصله های  500متر
پیاده
 برای سایر مکانها بهصورت استثنایی

 رابطه شاگرد و معلم تابع بدون اختیار برنامه ها و دستورالعملهای مدرسه

 آموزش مطالبی محدود پرورش آدابی خاص و محدود محور تعامالت دانش افزایی است و توجه به ابعادمادی و کمی انسان

2

محله محوری با
مرکزیت کلیسا

مراسم معنوی
برای یک روز در
هفته

 برای کلیه اقشار فقطیک روز در هفته
 و در مراسم غسلتعمید و ازدواج دو بار
در طول عمر

 عدم پیش بینیفاصله مکانی

 رابطه انسان نامقد با انسانهای مقد رابطه شنونده با گوینده رابطه هنرپیشه و تماشاچی رابطه توبه کننده و کشیش توبه پذیر بهجای خدا

 شرکت در یک مراسم هفتگی معنویآشنایی با متن کتاب انجیل تعامل انسانهای نا مقد با انسانهای مقد . تعامل اعتراف کننده با کشیش (توبه پذیر) -تشویق به مهرورزی به همه حتی جنایتکاران

3

محله محوری با
مرکزیت مسجد

آموزش و مناسک
معنوی و سایر
تعامالت مثبت
اجتماعی برای
همه اقشار و در
همه روزهای
هفته

 برای کلیه اقشار پنجتا سه بار در روز
 برای کلیه اقشار درهمه روزهای عمر

 رابطه متقابل همه انسانها با هم رابطه دانشجو و دانشمند رابطه جمع عبادت کنند گان رابطه آزاد واختیاری انسانها رابطه مستقل همه با خداوند رابطه برادران و خواهران دینی -رابطه مسئولیت پذیری متقابل

 شرکت در مناسک معنوی در همه روزها آشنایی و مطالعه کالم الهی و معصومین( ) شرکت در عبادات و دعاهای جمعی دوستی و برادری با دوستان خدا و دشمنی ومبارزه با دشمنان خدا
 همکاری و تعاون در کلیه امور اجتماعی بر مبنایخیرخواهی و تقوی الهی

 عدم پیش بینیفاصله مکانی
 از هر مکان دعوت بهسوی المکان

گستره تعامالت اجتماعی

نمودار تحقق معماری و شهرسازی ایرانی -اسالمی
در سطح شهر ،منطقه و محله مبتنی بر مسجد محوری (پیشنهاد اولیه)
 -و نظریه (رد و تکمیل) در تعیین هویت مکان شهری

P

شهر A

D

D

D

D
D

D

/

O

O

C
D

D

 : Aشهر
 : Bمسجد جامع یا مصلی
 : Cمسجد منطقه
 : Dمسجد محله
محورهای  O O/و  =P P/محورهای پیاده درون شهری و دسترسگی بگه
خدمات عمومی با محوریت مسجد.
دایره  O O/و  =P P/کمربندی سواره شهری.
سایر دوایر داخلی= امکان دسترسی سگواره در سگطح منطقگه و محلگه و
واحدهای ساختمانی.

B

D

D

D

D
D

D

D

D

//

P

مدل مفهومی از وحدت جهانی انسانها مبتنی بر

2

1

محله ،مسجد جامع ،مسجد جمعه و قبله)
(خانه ،مسجد
3
از منظر اسالمی

خانه
1

-1کلیه خانه ها بر روی کره زمین

خانه
2

-2مساجد محله های شهری

-3مساجد جامع در منطقه های شهری

3

-4مساجد جمعه در مراکز شهری

-5قبله ،خانه کعبه محل پذیرش توبه حضرت
آدم و محل تولد انسان کامل (اما عصر(عج) و
نایبش)

4

خانه

مسجد
محله

مسجد
جامع

مسجد
جمعه

5

قبله

خانه

منابع
-1ماخلق

الجن و االنس اال لیعبدون( :ما جن و انس را
نیافردیم مگر برای پرستش) (الذاریات)56-

 -2جعل اهلل البت الحرام قاما للناس( :..خداوند کعبه را
خانه محترم و مایه قوام مردم قرار داده ()...مائده)97-
-3ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه مبارکا و هدی
للعالمین( :در حقیقت نخستین خانه ای که برای عبادت
مردم نهاده شده در مکه است و مبارک و مایه هدایت همه
جهانیان) (آل عمران)96 ،
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خانه
خانه

