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ھو الحکیم الخبیر

اسالمی حکمت ازمجموعه مقاالت

و معماري ي هنر در فرایندهاي 
)4(شماره مجموع مقاالت شخصی و مشترك

مهندس عبد الحمید نقره کار 
و صنعت ایراندانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده معماري دانشگاه علم 

مدیر قطب علمی معماري اسالمی 
بعنوان نظریه پرداز برجسته1391برگزیده ششمین جشنواره بین المللی فارابی سال 
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عناوینفهرست 

اسالمی حکمت ازتمقاالمجموعه
و معماري در فرایندهاي هنري 

خلق آثار ( راهبردها و راهکارهایی براينسبت اسالم با فرایندهاي انسانی، در ذیل مشیت الهی)1
هنري، معماري وشهرسازي)

در کارگروه هنر ، معماري و شهرسازينقشه راه تمدن نوین اسالمیپیش نویس )2

هندسی  در معماري–با ایده هاي فضایی انسان ادراکی تعامل )3

معماري و شهرسازي،در حوزه هنر ارزیابی و نقد مغالطه هاي موجود)4

( اصول راهبردي و راهکارهاي خانه کعبه، سلول بنیادي در طراحی نیایشگاه هاي مطلوب)5
عملی در طراحی مساجد مطلوب )

تهران)(در مجاورت تئاتر شهر(عج)مسجد ولیعصرطراحی جدیدارزیابی و نقد )6

یمپیرامون حکمت هنر و معماري اسالسؤال مجله طراح7پاسخ به )7
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فهرست عناوین کلی

پیشگفتار
در ذیل مشیت الهینسبت اسالم با فرایندهاي انسانیمقاله اول : 

( راهبردها و راهکارهایی براي خلق آثار هنري، معماري وشهرسازي)
مقالهچکیده
مقدمه 

نسبت اسالم با مرحله اول در فرایندهاي انسانی
نسبت اسالم با مرحله دوم از فرایندهاي انسانی 

سانینسبت اسالم با مرحله سوم از فرایندهاي ان
نسبت اسالم با مرحله چهارم از فرایندهاي انسانی

مقاله دوم : نقشه راه تمدن نوین اسالمی
آسیب ها ي وضع موجود و راه حل هاي کلی آنها-1
اسالم و زیبائی شناسی- 2
حکمت هنر اسالمی-3
حکمت هنر اسالمی و معماري-4
حکمت هنر اسالمی و شهرسازي-5
هویت اسالمی در یک شهرارکان تحقق -6
شهرسازي و فقه اسالمی-7
برداري از تجربیات ارزشمند گذشتبهره-8

هندسی در معماري- هاي فضاییمقاله سوم : تعامل ادراکی انسان با ایده
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»هاي ادراکی انسان در معماريهاي فضایی و هندسی مناسب براي هر یک از ابزارها و شیوهایده« 
چکیده فرضیه رساله

پیشگفتاري بر هنر ومعماري
معانی و مفاهیم واژه هاي رساله نظریه پردازي

اي استمعماري، گرایشی میان رشته
روش پژوهش در گرایش به معماري 

ها) ها به پدیدههاي هنري و معماري (تبدیل ایدهروند موضوعی در رشته
هاي نظري، عملی و ارزیابی آثار معمارياصول حاکم بر گزاره

شناسیشناسی تا زیباییسی تطبیقی مکاتب نظري از بعد شناختبرر
نقد و تحلیل کلی دیدگاه مکاتب فکري تأثیرگزار بر هنر و معماري

گیري از دیدگاه هاي مکاتب تأثیر گزار بر هنر و معماريجمع بندي و نتیجه
هندسی- هاي فضاییبررسی دیدگاه برخی از اندیشمندان درباره ایده

هاهندسی مناسب براي هر یک از ابزارهاي ادراکی انسان- فضاییهاي ایده
شواهد تجربی در اثبات نظریات ارائه شده

دو نماد معمارانه مثبت و منفی در مجموعه بیت اهللا الحرام
از چارطاقی هاي آتشکده به معماري مساجد 

شواهدي تجربی از معماري و شهرسازي در دوران اسالمی
نتیجه گیري از رساله نظریه پردازيجمع بندي و 

مقاله چهارم : ارزیابی و نقد مغالطه هاي موجود در حوزه هنر و معماري و شهرسازي
مقالهچکیده 

کلمات کلیدي 
مقدمه 

تضاد بین ( علم و دین )-1
تضاد بین سنت گرائی (ترادیسیونالیزم)و تجدد گرائی (مدرنیسم)-2
مسلمانان (نظیر معماري و شهرسازي)تضاد بین اسالم و آثار -3

تبین و تشریح  مغلطه هاي مشکل ساز
تضاد بین رویکرد هاي نخبه گرایی و مشارکت گرایی-4

ویژگی هاي مشاوران در منابع اسالمی
تضاد بین تقلید و خالقیت-5

مغالطه در طرح تضاد بین آرمان گرائی ( ایده آلیسم ) و واقع گرائی ( رئالیسم )-6
مغالطه در طرح تضاد بین انسان محوري ( اُمانیسم ) و خدا محوري ( تئیسم )–7

طرح تضاد بین جهانی بودن یا بومی بودن-8
جمع بندي و نتیجه گیري 

مقاله پنجم : خانه کعبه سلول بنیادي در طراحی نیایشگاه هاي مطلوب
( اصول راهبردي و راهکارهاي عملی در طراحی مساجد مطلوب )

مقالهچکیده
مقدمه

مبانی نظري
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روش پژوهش و تحلیل  
هاسرچشمۀ اصول و ارزش-1
عبادت و نیایش -2
ها و کالبدهارابطه مفاهیم و ارزش ها با شکل-3

خانه کعبه، سلول بنیادي در طراحی نیایشگاه مطلوب
مهمترین ویژگیهاي تاریخی و محتوایی خانه کعبه -1
کالبدي و بیرونی خانه کعبهمهمترین ویژگیهاي -2
مهمترین ویژگی هاي درونی خانه کعبه-3
تبدیل آتشکده به مسجد با حداقل تغییرات کالبدي و حداکثر تحول محتوایی -4
گسترش سلول بنیادي خانه کعبه در سایر مساجد دوران اسالمی-5

مقایسه ویژگی هاي معماري مساجد و کلیساها
کلیساهاي صلیبی:ویژگی هاي معماري  

از بعد نمادپردازي - 4-2
مساجد- الف
کلیساهاي صلیبی -ب
ها از بعد آرایه- 4-3

مساجد - الف
کلیساها -ب
مقایسه کالبدي کلیساها و مساجد- 4-4

نتیجه گیري
(عج)مقاله ششم :ارزیابی و نقد طراحی جدید مسجد ولیعصر

(در مجاورت تئاتر شهرتهران)
چکیده مقاله 

مقدمه
مهمترین اهداف کاربردي مصوب (کاربریهاي مجموعه) در طرح قدیم-1
هاي مذهبیکاربري- 1-1
هاي فرهنگیکاربري- 2-1
هاي خدماتیکاربري- 3-1
مهمترین اهداف راهبردي طرح (مبانی نظري) در طرح قدیم       -2
تشریح طرح اولیه مسجد-3

مسجد ولیعصر(عج): ارزیابی اصول ارائه شده در طرح جدید -4
برخی از اشکاالت طرح جدید-5
دالیل ایجاد این نوع ضایعه هاي تأسف بار در بعضی از ساختمانهاي ملی و دولتی–6

سؤال مجله طراح  پیرامون حکمت هنر و معماري اسالمی7پاسخ به مقاله هفتم : 
مختصات تاریخی منوط به خود باشد، این معماري را چگونه باید تعریف کرد؟. اگر قرار باشد دوران انقالب اسالمی داراي معماري اي مرتبط و 1
. اصوال ارتباط معنا و فضا یا معنویت و فضامندي را چگونه ارزیابی می کنید؟2
معماري و . شاید کلیشه اي باشد، ولی مخاطب عالقه مند است با توجه به سوابق پژوهشی آن استاد بزرگوار، نظر گاهتان را در بحث هویت 3

باالخص معماري ایرانی اسالمی روشن کنید.
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ایجاد شده . اخیرا یادداشتی در رابطه با معماري پیتر آیزنمن و نگاه ویژه شما به معماري ایشان را خواندیم... شاید سو ءتفاهماتی در این راستا 4
دوباره داشته باشیم.باشد. در هر حال بهتر است مستقیماً نگاه شما نسبت به معماري غالب در غرب را

. فکر نمی کنید که روزآمد سازي اندیشه هاي هویت گرا به اقبال عمومی نسبت به آن کمک کند. اگر پاسخ مثبت است لطفا با توجه به جایگاه5
تصمیم سازتان، نحوه آن را توضیح دهید.

در مسیري تعالی جویانه، آنچنان که مد نظر شماست قرار گیرد... . آیا روزي خواهد رسید که روند غالب آموزش و حرفه مندي معمارانه در ایران6
چگونه؟

. کالم آخر، دوست داریم چند توصیه روشن و کاربردي براي معماران جوان داشته باشید.7



8

پیشگفتار
باید بعد نظري را از ابعاد عملی در تمدن هاي مختلف تفکیک نمود. یعنی مباحث انسان شناسی و زیبایی در فرایند انسان ها 

شهرسازي در تمدن ها و نیان آثار هنري و ارزیابی آنها هستند باید از آثار هنري ، نظیر معماري و بشناسی را که سرچشمه و 
از هم تفکیک نمود.اءابتدکشور هاي مختلف 

سالمی انسان هاي بالفعل ، حتی پیامبران قبل از نزول وحی ، نمی توانند هستی و استعدادهاي بالقوه و روحی از منظر ا
ضرورت ارسال یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر از .1ر تبیین و تشریح نمایندانسانها را به صورت جامع و مانع و خطاناپذی

، بر این نکته تأکید می نمایدکه تبیین 2تی بدون حجت الهی نبوده استمجانب خداوند متعال و تأکید بر این نکته که هیچ ا
ایت آنها را بدون فعل آنها ، علت فاعلی و سرآمد و غلو تشریح عالم تکوین (عالم و آدم) آنگونه که استعدادهاي بالقوه و با

ست و تنها مکتب تحریف نشده آن فقط از جانب خالق هستی و کتاب تشریع الهی میسر و امکان پذیر اخطا بیان نماید ، 
اسالم با دو رکن قرآن و سنت معصومین در دسترس ما می باشد.

محروم کردن خود و جامعه از کالم الهی وحی ، یعنی فرو غلطیدن در هستی شناسی و انسان رویکرد فرهنگ غرب در ،
لیستی و سکوالریستی در فرهنگ هاي شناسی هاي کاذب ، وهمی و حداکثر ناقص ، نظیر جریان هاي امانیستی ، لیبرا

غربی و در حوزه زیبایی شناسی جدا شدن از گرایشات فطري ، حقیقی و تکاملی انسانها و فرو غلطیدن در زیبایی شناسی 
که همچون قارچ از نظیر جریان هاي متکثر ، متغیر و متضاد زیباشناسانه، هاي قراردادي ، جعلی و حداکثر حسی و غریزي

هر می گردد و هایی جزئی نگر ، سطحی و مبتذل ظاو هواپرست انسان ها مطرح می شود.و با ایجاد سبکنفس حیوانی
بالفاصله آثار آنها کهنه و مطرود شده و غیر قابل تحمل می گردد.رویکردهائی که فرهنگ هاي ناقص و تحریف شده 

ارزش ها و معیارهاي تحریف شده توجیه می نمایند.ر بمبتذل را به کشورها نسبت می دهند سپس ارزیابی آثار آنها را مبتنی 
این رویکردهاي عبث و نامناسب در عمل نوعی نژادپرستی را در بین اقوام ترغیب نموده و بررسی توصیفی را در تاریخ هنر 

مللی محروم و تمدن ایجاد کرده و جامعه جهانی را از بررسی تحلیلی در فرایندهاي انسانی و تعامل مثبت تاریخی و بین ال
نموده است .

از نظر اسالمی تنها مکتب الهی و تحریف ناشده اسالم و زیبایی شناسی آن جامع و مانع و خطاناپذیر بوده و می تواند مبنا و 
ی براي ارزیابی و نقد کلیه سلیقه ها و مدهاي زیبایی شناسانه باشد.در عین حال اسالم ما را قادر می سازد بر مبناي ئمعیارها

عاد منفی اب،ارزیابی قرار داده سالنی از جمله آثار معماري و شهرسازي را مورد شناسی جامع خود کلیه فرایندهاي اایی زیب
آثار تمدنی را نقد نموده ، از ابعاد مثبت آنها الهام گرفته و همواره آثار آینده را بهتر از امروز خلق نمائیم.

خود بینی و خودخواهی فردي و نژادپرستی اجتماعی می تواند ایده آل ها را با اسالم تنها مکتبی است که دور از هر نوع 
واقعیت ها تلفیق نموده و جامعه جهانی را بسوي وحدت ، صلح ، برادري و تمدنی شایسته ، فطرت الهی انسانها رهبري 

آن مبتنی بر مجموع شرایط نماید.اصول بنیانی و راهبردي این تمدن جهانی و مشترك بوده و ابعاد مهندسی و کالبدي 
زمانی و مکانی یعنی بومی خواهد بود.

/النساء) یعنی : و خدا به تو این کتاب اتلهی و مقام حکمت و نبوت 113-و انزل هللا علیک الکتاب و الحکمة و علمک مالم تکن تعلمدر آیه مبارکه :(-1
عطا کرد و آنچه نمی دانستی تو را بیاموخت.

هیچ امتی نبوده جز اینکه در میانشان ترساننده اي بوده است./فاطر) یعنی : و 24-و ان من امة اال خال فیھا نذیردر آیه مبارکه : ( -2
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ناچیز مؤلف به بضاعتمقاالتی که در این مجموعه گردآوري شده است هریک ابعادي از ضرورت هاي اعالم شده را در 
شرح ذیل مطرح نموده است :
مراحل ، منابع و مبانی در فرایندهاي انسانی از منظر اسالمی مورد ،: ساختار در مقاله اول

بررسی تطبیقی قرار گرفته است.
اظهارنقشه راه تمدن نوین اسالمی پیشنهاد شده است تا با ايبریدر مقاله دوم : پیس نویس

نظر صاحبنظران مربوطه اصالح و تکمیل شود.
هندسی) مطرح و –ي یعنی ایده هاي (فضایی در مقاله سوم: مهم ترین عنصر کالبدي معمار

در عدم تمایز بین تعامل معاصر مغالطه و انحراف برخی از معماران و سبک هاي معماري 
ادراکی انسان با فضا در معماري با فضا و هندسه در علوم (ریاضی ، فیزیک، زیست شناسی ، 

نجوم و غیره) مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است.
مغالطه هاي موجود و صادراتی از فرهنگ غربی در حوزه مباحث هنري و هارم : انواع در مقاله چ

معماري و شهرسازي مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.
 در مقاله پنجم : مؤلف اثبات می نماید که اسالم غیر از ارائه خطاناپذیر مباحث نظري و غیر از

ز بعد کالبدي و عملی نیز با ارائه نمونه ها و مصداق الهام بخش هنر و معماري آفرینش ، ا
معماري و ضد نمادهائی نظیر خانه کعبه و جمرات سه گانه در مجموعه بیت اهللا الحرام ، 

مطلوب و نیایشگاه هاي نامطلوب را تبیین و تشریح نموده است.معماري ، نیایشگاه 
 : پارك دانشجو و در طراحی جدید مسجد حضرت ولیعصر (عج) در جنوب در مقاله ششم

مجاورت تأتر شهر در مقایسه با طرح اولیه آن و با توجه به اصول بدیهی در طراحی مساجد 
مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته است.در فرایند تصویب این طرح نامناسب و ناهنجار ، نقش 

برخی از اساتید دانشگاهی و کارشناسان و مدیران شهري مطرح شده است.
ت مجله طراح : در این قسمت به سؤاالت بنیانی که مجله طراح در حوزه هنر و الپاسخ به سؤا

به صورت اجمال ، پاسخ هایی ارائه شده است.،معماري مطرح نموده است 

عبدالحمید نقره کار




