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 حکمت هنر و معماری اسالمی در بنیادی و کاربردی مقاالت         
 (جلد اول)                                                                   

 ید()با تجدید نظر و ویراستاری جد                                                                              

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 

                                                       

 عبد الحمید نقره کار                                                                    

ی اصفهانپل خواجو ابرسامانه  
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 دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایرانعضو هیأت علمی  ودانشیار                                             

 اسالمی ایران مدیر قطب علمی معماری                                                                     

 بعنوان نظریه پرداز برجسته 1931ین المللی فارابی سال برگزیده ششمین جشنواره ب                                         

 1931بهار                                                                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 اهداء            
 
 
 

ویت که جهاان در انتظاار   تحقیقاتی را در هزاره سوم معنمقاالت این مجموعه            
عدالت و صلح واقعی بسر می برد به معماارانی تقادیم مای کانم کاه خااگر در گارو        

بسته اند و با شخصیت و افکاری استوار در صادد تحقا    عزیز و سربلند آبادانی ایران 
کاه در  الگوهای اسالمی ایرانی می باشند.بویژه جوانان برومند ایان سارزمین سارافراز    

شهرساازی باا دساتان هنرمناد و خهان خاالب و قلاای باا ایماان  در           عرصه معمااری و 
خدمتگزاری و نوآوری به ملت شریف و بزرگوار ایاران  بار اسااا دانام باومی در      

 در تالش  شاانه روزی بسر می برند . راستای  تحق  ارزش های فرهنگی 
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 جلد اول-بنیادی و کاربردی مقاالت  موضوعات و عناوینست فهر                                            

 
 تبیین اصول تئوری های بنیادی  در هنر و معماری اسالمی (1مجموعه مقاالت  )                                                    

  یادی(مقاله اول)تئوری بن                                                              

 حُسن شناسی، سرچشمة  آثار هنر اسالمی                                                                               
      خالصه مقاله 

 حُسن شناسي و آثار هنري-1 

 تقسيم بندي موضوعي علوم و جايگاه هنر در علوم انساني  -2 

 كم بر آنها  تقسيم گزاره هاي نظري و عملي و اصول حا -3 

 انسان از بعد شناخت شناسي در مكتب اسالم  -4 

 تحليل كلي ديدگاه مكتب شک گرايي  

  تحليل كلي ديدگاه مكتب نسبي گرايي )طرفداران نسبيت( 

 تحليل كلي ديدگاه مكتب حس گرايي 

 تحليل كلي ديدگاه مكتب عقل گرايي )فلسفه(  

 تحليل كلي ديدگاه طرفداران ارسطو)مشائيون( 

 ل كلي ديدگاه عرفانيتحلي 

 تشريح نفس هاي چهارگانه  انسان، منقول از حضرت علي)ع(-5 

 حُسن شناسي در فلسفه هنر اسالمي-6 

 مفهوم زشتي در فلسفه هنر اسالمي  -7  

 زيبايي در هنر اسالمي و مكاتب ديگر  -8 

 صفات حُسن در هنر اسالمي  -9 

 يک اثر هنريمقايسه اي بين  تجلي و عدم تجلي صفات حسن در  -11 

 تحليل رابطه هنرمند، اثر هنري و مخاطبين در هنر اسالمي  -11 

  جمع بندي و نتيجه گيري -12 

 مقاله دوم)تئوری بنیادی(                                                                                       

 ارتباط و هماهنگی معنی و صورت در هنر و معماری پیش گفتار                                                             
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                                                           پيش گفتار  

 روش تحقيق در حوزه مباحث فرهنگي و هنري )معماري(-1 

  بندي علوم از منظر علماء تجربي )پوزيتيويست ها(تقسيم -2 

 مستند و موثق در طرح مباحث نظريارائه منابع  -3 

 منابع و مآخذ تحقيق  -4 

 هاي نظريبررسي تطبيقي در ارزيابي گزاره -5 

 هاي نظري براي رسيدن به يک نظريه واحدنقد و ارزيابي گزاره -6 

 هاي نظريهاي نقد و ارزيابي گزارهابزار و شيوه -7 

 موضوع شناسي يک مكتب هنري از معني تا صورت -8 

 هاي نظري و عملي و... و روابط بين آنها ک اصول حاكم بر گزارهتفكي -9 

 اصول حاكم بر گزاره هاي نظري 

 هاي عملياصول حاكم بر گزاره 

 اصول حاكم بر شخص هنرمند 

 اصول حاكم بر آثار هنري 

 اصول حاكم بر روابط مخاطبين آثار هنري و هنرمندان -11 

 مليسير تكاملي هنرمند در دو حوزه نظري و ع -11 

 منابع و مآخذ مقالهجمع بندي  

  مقاله سوم)تئوری بنیادی(                                                                                                 

 ای معرفت شناختیِ  معماری معاصرتأمّلی بر بنیان ه                                                                                     

 خالصه مقاله 

 در تحقيق معرفت شناسي متنمقدمه اي  

 معماري در حكم يک متن و يک زبان است 

 پرسش هاي تحقيق 

 فرضيه تحقيق 

 روش تحقيق 

 تعريف معرفت شناسي-1 

 معرفت شناسيِ متن و نسبيت شناخت-2 

 معرفت شناسيِ متن و معماري معاصر        -3 

 بنيان هاي نظري معرفت شناسيِ متن نقد اجمالي -4 

 نتيجه گيري 

 منابع و مآخذ استفاده شده در اين مقاله 

مساجد اسالمی و سامانه مسکن ایرانی  (2مجموعه مقاالت  )                                                        

 معماری(–مقاله چهارم )کاربردی                                                                                                

                        معماری مساجد اسالمی ایرانی از مفهوم تا کالبد                                                                                                                                 

 مقدمه 

 خاستگاه ارزش ها و مفاهيم  در هنر و معماري اسالمي 

 جايگاه شكل ها و كالبدها در هنر و معماري 

 اهداف نيايش ومسير پرستش 
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 جايگاه معنوي مسجد در اسالمروش تحقيق 

 مهمترين ويژگي هاي فضايي خانه كعبه-1 

 مهمترين ويژگيهاي مسجد النبي-2 

 چهار طاقي  به فضاي مسجد تغيير ماهيت آتشكده هاي -3 

 مسجد در شهر مسلمانا -4  

 اجزا و عناصر مسجد -5  

 گنبد و منار دو نماد اصلي در حجم خارجي مسجد 

 انتخاب زمين مسجد در بافت شهري 

 مسجد و ساير خدمات شهري 

 حريم قدسي مسجد 

 ها و حجم خارجي مسجدبدنه 

 جايگاه نماد ورودي در بدنه هاي خارجي مسجد  

  يجاد حريم ها و عرصه ها بين فضاهاي بيروني و دروني مسجدضرورت ا 

 تغيير جهت از محورهاي متنوع بافت به سوي قبله 

 ها و فضاهاي داخلي مسجدتنوع عرصه 

 درجه بندي و ارزش گذاري فضاهاي داخلي 

 هندسه همكف شبستان هاي مساجد 

 عناصر اصلي و شكل دهنده داخلي شبستان 

 يهندسه مقاطع و عناصر فضاي 

 استخوان بندي و ساختار مسجد تزئينات مناسب و نامناسب در مسجد 

 نور و رنگ در مسجد 

 معيارهاي زيباشناسي مساجد-6 

 طراحي مساجد آينده -7 

 در مورد محتوي و مفهوم 

 در مورد كالبد بنا 

 معماری ( –مقاله پنجم)کاربردی                                                            

 کندو کاوی پیرامون  معماری مساجد ایران                                                                                                      

  سؤال  اول  

                                                                        پاسخ سؤال  اول  

 كعبه كهن الگويي بنام-1 

 از نظر كيفي و محتوايي -اول  

 از نظر كالبدي و شكلي -دوم  

  الهام ساير مساجد از كعبه  -سوم  

 ا ساير معابد برخالف نظر متعصبينتفاوت ب-چهارم  

 نقش و تأثير اجراي مراسم عبادي در شكل گيري معماري مساجد-2  

 مرزهاي بايد هاو نبايدها  در اجراي احكام  شريعت-3 

  كمت نظريعد حاز بُ 

 عد حكمت عملياز بُ 

  سؤال دوم  

 پاسخ سؤال  دوم  
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 سؤال  سوم 

 پاسخ سؤال سوم   

 سياسي-از بعد كمّيتأثير گزاري  

 اجتماعي -تأثير گزاري  از بعد كمّي 

 اقتصادي: تأثيرگزاري از بعد كيفي: -تأثير گزاري از بعد كمّي 

  سؤال  چهارم   

 پاسخ سؤال  چهارم  

                                                      ي تأثير شرايط جغرافياي 

  تأثيراقليم چهارگانه ايران: تأثير تراكم جمعيت 

 سؤال  پنجم   

 پاسخ سؤال  پنجم  

 دوره اول : تنوع كالبد  مساجد با حفظ ارزش هاي معنوي 

 دوره دوم: ورود سبک هاي مدرنيسم  غربي در ساخت مساجد ايران 

 سؤال  ششم  

 سؤال  ششم جواب  

 ساختمان مساجد -1 

 هندسي در نقشه مساجد-ايده فضايي-2 

 حركت از كثرت به وحدت در فضاهاي داخلي -3  

 منطقي و دور از اسراف بودن شكل خارجي مساجد -4 

 پذيري كالبدي  مساجد تنوع و انعطاف   -5 

 تنوع شكل خارجي  

 نقوش انتزاعي و هندسي هماهنگي و پيوند با بافت محله  

 ار الگوي كلي در طراحي مساجد اسالمي  ايرانچه 

 معماری(–مقاله ششم)کاربردی                                                                                         

                                                                                                                                         المی با معابد یونان و روم قدیممقایسه و ارزیابی معماری مساجد اس                                                                   

 خالصه مقاله  

 و روش تحقيق1مقدمه -1 

 سرچشمة اصول و ارزش ها در هنر ومعماري  

 رزش ها با شكل ها و كالبدها درهنر و معماريارتباط مفاهيم و ا 

 2مفهوم عبادت و نيايش  )فرضيات تحقيق( 

 جايگاه مسجد و عبادتگاه در مكتب اسالم  

 روش تحقيق وتحليل در حوزه  هنر و علوم انساني   

 ضرورت تحقيق -2 

 كلي ترين نيازهاي انسان در سيرمتعالي او -3 

 ويژگي هاي عبادت از ديدگاه اسالمي-4 

                                                 
ارائاه  توساط اينجاناب    1376مطالب اين پيشگفتار از مقاله اي كه با عنوان)معماري مسجد ، از مفهوم تا كالبد( در اولين همايش معماري مسجد در آذر مااه  1

به چاپ رسيده نقل شده است. از آنجا كاه ايان مقالاه در راساتاي      1378(توسط انتشارات دانشگاه هنر در سال 2شده و درمجموع مقاالت همايش فوق جلد)
مباحث فوق است، خوانندگان را به مطالعة مقالة مزبور توصيه مي نمايد

 ت نظري اسالمي است، از ذكر منابع متعدد آن خودداري مي شود .از آنجا كه اين فرضيات از بديهيات پذيرفته شده در حكم2
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 تحوالت فضاي معماري در اروپا  -5 

 معابد يوناني -6 

 سيرتحول معابد يوناني از معبد بودن به معبود شدن)تحول از درونگرايي به برونگرايي( -7 

 با مساجد اسالمي 1فضايي( معابد يوناني –مقايسه و ارزيابي )هندسي  -8 

 معماري رومي  -9 

  معابد رومي -11 

 فضايي ( معابد رومي با مساجد اسالمي -مقايسة و ارزيابي )هندسي  -11 

 نتيجه گيري   

  در اين مقاله بكار گرفته شدهمراجع و مآخذ  

 

 

 

 معماری(-مقاله هفتم)کاربردی                                                                                        

                                                                                                                                                                            تحلیل نشانه شناختیِ سامانه مسکن ایرانی برپایه ارتباط الیه های متن/ مسکن                                                                  

  خالصه مقاله  

 چارچوب نظري -1 

 مؤلفه هاي سه گانه دانش نشانه شناسي) شمايل، نماد و نمايه( 

 نشانه هاي شمايلي  

 نشانه هاي نمادين 

 نشانه هاي نمايه اي   

 معماري متن وار و مؤلفه هاي آن 

 روابط همزماني )همنشيني( و درزماني )جانشيني(در معماريِ متن وار 

 مسكن سنتي ايرانيهم افزايي در  -2 

 اغتشاش سامانه اي در مسكن معاصر ايران -3 

 جمع بندي و نتيجه گيري  

 فهرست منابع و مآخذ بكار رفته در اين مقاله  

                               ( هویت و مدیریت شهری و شهرسازی اسالمی3مجموعه مقاالت  )                                                       

  شهرسازی(–مقاله هشتم)کاربردی                                                                                   

                                                                                                                                                                      هویت شهری از منظر معماری و شهرسازی اسالمی ایران                                                                                          

 هويت شهري  چيست و داراي چه تعريف و نشانه هايي  است ؟ 

 دهند؟مي چه عناصري هويت شهري را مي سازند و شكل 

 ثبات در هويت شهري با توجه به تحوالت  اجتماعي و اقتصادي تأثير گزار چگونه امكان پذير است ؟ 

 با توجه به نظرات وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص هويت شهري ، چه اقدامات اجرايي انجام گرفته است؟ 

 معماري و شهرسازي كنوني ايران شوند؟آيا الگوها و هويت بافت هاي معماري سنتي مي تواند جايگزين طرح هاي  

 تواند هويت بخش باشد؟در شهرهاي جديد ايجاد چه عناصري مي 

 هاي اصلي معماري اسالمي كدام است؟مهمترين شاخصه 

 چه ويژگي هايي مي تواند به شكل مؤثري معماري دوران اسالمي را در سطح بين المللي مطرح سازد؟ 

  شهرسازی(–اربردی مقاله نُهم)ک                   
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                                                                                                                                                                                                                    جایگاه ارزشی فضاهای فرهنگی تاریخی در شهرهای دوران اسالمی ایران                                                         

 روش تحليل 

 مقدمه  

 تأثيراصول و مباني اسالمي در حيات فردي و اجتماعي جامعه اسالمي  -1 

 تبلور باورهاي اسالمي در كالبد و ساختار فضاهاي شهرهاي اسالمي--2 

 نگينقش  محورهاي فره-3 

 تاريخي در ساختار توسعه شهري -4 

 تاريخي –ويژگي هاي بافت هاي قديمي و محورهاي فرهنگي -5 

 تاريخي شهرها را چگونه طراحي و اصالح نمائيم–ساختار فضاهاي فرهنگي -6 

 شهرسازی( –)کاربردی مقاله دهم                                                                  

  (1نقد و تحلیلی بر عملکرد شهرداری تهران )                                                                                                 

                                                                                                                                                                        ز انقالب اسالمیشهرسازی در قبل و بعد ا پیرامون اولویت طرح های جامع و                                                                       

 بجاي مقدمه 

 گيري پيرامون طرحهاي جامع شهرسازياولويت  تصميم-1 

 اجتماعي در معماري و شهرسازي -اصر فرهنگيجايگاه  عن -2 

 شهرسازي تهران  در قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي -3 

 ترين مشكالت شهر تهران  در قبل از پيروزي انقالبمهم-4 

 شد.ترين اقداماتي كه بعد از انقالب  و علي الخصوص در دوران سازندگي بايد انجام ميمهم -5 

 مدت كه انجام آن ضرورت داشت كارهاي فوري و كوتاه-6 

 در اين سالها  در مقام شهرداري تهران چه كسي مي توانسته است درست مديريت نمايد ؟-7 

 ( 1377-1368ويژگيها ي دوره رياست آقاي كرباسچي به عنوان شهردار تهران )سالهاي  

 ارزيابي و تحليل مهمترين اقدامات شهرداري تهران )بعد از جنگ تحميلي(  

 هاي مسكونيسازي واحدمرتبهبلند  

 در مورد توسعه و ساخت اتوبانها و بزرگراهها و پلها 

 توسعه فضاي سبز و پاركهاي عمومي  

 در مورد رعايت معيارها و ارزشهاي علمي، قانوني و فرهنگي 

 طرح بزرگراه نواب 

 ساختن قصرهاي طاغوتي و ساختمان ها و مبلمان اشرافي براي شهرداري ها 

   شهرساازی( –)کاربردی مقاله یازدهم                                                                                              

  ( 2نقد و تحلیلی بر عملکرد شهرداری تهران )                                                                                        

                                                                                                                                                                                             اجتماعی فروش تراکم–در خصوص تأثیر فرهنگی                                                                                       

 پيشگفتار 

  محور هاي زيان فروش تراكم و مشاع سازي در تهران 

 شهرسازی( –مقاله دوازدهم)کاربردی                                                                                               

                         سازمان فضایی شهرهای ابواب البر دوره  ایلخانی                                                                                                                  

 خالصه مقاله  

 پرسش هاي پژوهش 

 مقدمه  

 پيشينه تحقيق  

 هدف پژوهش 
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 راهبرد و روش تحقيق 

 فرضيه تحقيق 

 بواب البرشهرهاي ا 

 البر در شهرسازيي ابوابسرآغاز پديده 2شنب غازان ا1  

 ي شنب غازان آرايش فضاهاي معماري مجموعه-2 

 سازمان فضايي شنب غازان -3 

 البري متعالي در شهرسازي ايلخانيربع رشيدي ابواب -4 

 سازمان فضايي شهر ربع رشيدي-5 

 البري ديگر در شهرسازي ايلخانيا سلطانيه ابواب6 

 سازمان فضايي شهر سلطانيه-7 

 لخاني با استنباط از متون تاريخيتحوالت شهرسازي در دوره اي-8 

 نتيجه گيري  و جمع بندي  

 پي نوشت ها  

 منابع و ماخذ  

 زمین ایران( تأثیر تعالیم اسالم بر معماری و معماران  در سر4مجموعه مقاالت   )                                                       

 معماری و شهرسازی(–)کاربردی  مقاله سیزدهم                                                                       

 سامانه معماری و شهرسازی پایدار از منظر تمدن فرهنگ معنوی و جهانی اسالم                                               

                                   مقدمه و مدخل بحث 

 اصول و مباني شهر سازي پايدار تمدن اسالمي 

  راه حل نهايي و اساسي 
 معماری و شهرسازی( –)کاربردی   مقاله چهاردهم                                                                            
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                                      رحیملبسم اهلل الرحمن ا                                              
 

 :مقاله خالصه

 پيگيري مي كند:بررسي قرار داده و تحقيق و مورد يبايي شناسي و هنر را در حوزه ز پاسخ به دو سئوال اساسیاين مقاله 
 حث زيبايي شناسي و هنر وجود دارد؟ن يک مكتب فكري و اعتقادي با مباچه نسبتي بي -1
 سي و فلسفه هنر اسالمي چه جايگاه منطقيدر يک بررسي تطبيقي بين مكاتب زيبايي شناسي و هنر، مكتب حسن شنا -2

 ؟داردوجود 
هاي خودآگاه و ناخودآگاه هنرمندان آثار هنري از ايدهايجادوروند خلق در هاي هنر نبوي، سرچشمه و دسترسي به براي تبيين

ن شناسي و زيبايي شناسي حُسخلق اثر، آنچه مبناي ارزيابي و نقد آثار هنري خواهد بود،  عمل و در نهايت وةتا انتخاب سبک و شي
اين بررسي مباحث ند، بنابرها در مكاتب مختلف فلسفي و اعتقادي، تعاريفي مختلف و بعضاً متضاد دار ست و از آنجا كه انسانها انسان

به شكل مكاتب  نه قابل طرح خواهد بود و نه توصيفي و و هنر مبتني بر مكاتب مختلف به صورت تطبيقي و استداللي زيبا شناسي
 الئيک و سكوالريستي.  مادي و

زيبايي  ةمقولو د نمي شو عملي از هم تفكيک فرهنگ اسالمي گزاره هاي نظري واساس بر  فوق و نيز مةبا توجااّه به مقد
زة هنر و هنرمندي در حو لةمطرح شده و مقو كلّي و غير وابسته به شرايط زمان و مكاناي حقيقي، قطعي، گزارهزة نظر، شناسي در حو

د. در مراحل بعدي تعاريف انسان و زيبايي و زشتي و نمطرح مي شو و وابسته به شرايط زمان ومكان گزاره هاي اعتباري، نسبي، جزيي
نظريات بودن  و جامع و كاملمي گردد ها مطرح  قي بين فرهنگ قرآني با ساير مكتبيي و صفات حُسن در يک بررسي تطبيانواع زيبا
 ،در هريک از موضوعات فوق با ارائه جداول و نمودارها ضمن تشريح مبانيو .مي گيردمورد استدالل قرار  مكتب اسالم و تعاريف

بودن ساختار حُسن  در خاتمه جامع و كاملي از منظر فرهنگ نبوي ارائه شده است. جمع بندي و نتيجه گيري مشخص ،مقايسه ها
 ه و جمع بندي قرار گرفته است. زة ارزيابي آثار مورد توجنظر و چه در حو زةشناسي و زيبايي شناسي نبوي چه در حو
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حكت دنيايي باعث ظان و شاک و   د:جالل الدين مولوي سراينده پر قدر مثنوي در باره دانش هاي گوناگون اينگونه مي گوي
اگر مي خواهي تا شقاوت و تيره بختي را از خود كم نمايي ، سعي كن تا اين دانش هاي خيالي و .حكمت ديني باعث رشد معنوي است

خود ساخته را از ذهن خود كم كني.حكمت و دانشي كه از طبع حيواني و تخيالت آدمي سرچشمه گرفته است حكمتي است كه از نور 
 يض خداوند ذوالجالل خالي است.ف

اين حكمت ها در اين دنيا براي خود نمايي و خود فريبي بدست مي آوريم جز گمان و پندار و شک نتيجه اي نخواهد داشت ، در       
ار صورتي كه حكمت عاليه ي ديني است كه صاحبش را به ما فوق هستي هدايت مي كند.اين شياطين و اوباش و عالم نماها كه بساي 

در كار خود زيرک و ماهرانه خود را بر گذشتگان برتري مي دهند. اينان كساني هستند كه تمام حيله هاا و راه هااي نفاوذ ر ماردم را     
آموخته و از ظلم آنان جگر مردم سوخته است! شگرد ها و راه هاي زيادي در اين زمينه فرا گرفته اند! ارزش هاي اخالقي و انسااني را  

 ايثار در راه خدا و بزرگواري ، بخشندگي و گذشت را به باد فنا داده و بدنبال اكسير سود طلبي مي باشند. نظير شكيبايي ،

و راه درست آن است كه ما را پيش شاهي )ولي خادا(   ست كه راهي را براي موفقيت انسان بگشايدفكر و انديشه ي صحيح آن ا      
ي و رهبري معنوي را داشته باشد نه اينكه به خاطر داشتن مخازن طاال و جاواهر و   برساند. شاه كسي است كه لياقت و شايستگي شاه

ي باشد پابرجا و ماندگار اسات مانناد   لشكريان بي شمار و بر اساس قدرتي كه دارد شاه شناخته شود. اگر شاهي به لياقت و خود ساختگ
 عزت و دوامي كه حكومت معنوي روحاني آئين احمدي)ص( دارد.  

 
                                                                                                  

 (9123الی  9121مثنوی معنوی ،دفتردوم، ابیات)                                                                              
 ن تا ازتوحکمت کم شودجهـد ک گرتوخواهی کی شقاوت کم شود             
 حکــمتی کز طبع زاید وزخیال            حکـمـتی بی فیض نور ذوالجالل   

 حکمت دنیا فزایـــدظن و شک            حکـمــــت دینی پرد فوق فلک   

 بر فـزوده خویش بر پیشینیـــان  زو بعانِ زیرک آخـر  زمــــــان             

 ته            فعــل ها ومکر ها آمـــــــوختهحیله آموزان جگر ها سوخـــ   

 صبر و ایثار وسخای نفس وجود            باد داده کــان بود اکسیـــر سود   

 فکر آن باشد که بگشایدرهـــی            راه آن باشد که پیش آیـد شهـی   

 ودشاه آن باشد که از خود شه بود            نه به مخــزن ها ولشگر شـه ب   

 تا بماند شاهــــــی او سرمدی            همچـــو عزّ ملک دین احــمدی   

مند، : حُسن شناسي، زيبايي، انسان شناسي، اسالم، فطرت، وجود، ماهيّت هنر، هنردر اين مقاله چنين است کلیدی واژه های
 صورت، معنا، تجلّي، مخاطبين

 سن شناسی و آثار هنریحُ-1

 است: و تفكيک ابل تصوّرهنري سه مرحله تعيين كننده ق در روند آفرينش آثار 

آغاز و سپس در هنرمند ناخودآگاه  ير، ابتدا از ضمها ايدهآن ه سرچشمكه  است. هاي جديد ايده ، خلق و نوآوريمرحله اوّل
 بخشد. مي ش آفرينيت و نقمسئولياو به د و انانگيزهنرمند را براي خلق اثر هنري برمي رسد وخودآگاه او به ظهور ميضمير 

 ها، بايداناز جمله نوع مخاطبين و استعدادهاي عملي و تجربي هنرمند مجموع شرايط و تحوالت زمان و مكان مرحله دوّم در
و درنهايت سبک و شيوه و بستري را براي خلق اثر  و هنرمند احكامي را اعتبار مي بخشدگيرد شكل ميكه مطرح مي شود و نبايدهايي 

 . شكار مي سازدآ انتخاب و
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ايده ها و كه منظور همان هنرمند، محتوي و مفاهيم هنري  است كه با سعي و تالش خالقيّت هنري مرحله سوّمدر 
 د كه در نتيجهنشوظاهر مي ي يافته و به شكل نمادين وسمبوليکها تجلّ و صورت ر قالب هاد هنرمند استاستعدادهاي دروني 

تأويل از صورت به در اين صورت و  به آن اثر هنري توجه و تمايل پيدا خواهند نموددآگاهي هستند ي كه بدنبال حقايق و خومخاطبين
  .آشنا را به عالم معنا سير خواهد داداز ظاهر به باطن، مخاطب معنا و 

 

 مطالب ذیل را می توان استنتاج نمود:  ،1با توجّه به نمودار شماره 

  سن شناسي و زيبايي شناسي آنها بستگي هاي حاُسرچشمهبدست آوردن دان در هاي هنرمنايدهفرينش ايجاد و آمنشأ
 .دارد

  ها بايد به علوم انساني مراجعه كرد و از آنجا كه به تعداد فيلسوفان و اين سرچشمه براي كشف و آشكار نمودن
ضرورتاً بايد بر  باشد،مطرح ميلف و متضادي هاي مخت هستي شناسي و انسان شناسي ،مكاتب و حكيمان و اديان

 تطبيقي انجام داد.هاي مقايسه اي و محور موضوعات مورد نياز بررسي 

   و نظر قرار داده  و بررسي نقدمورد نظريات مخالف را  در چهار چوب علميدر مباحث نظري بايد به صورت منطقي و
 مكتب اسالم و متكي بودنامل بودن جامع و ك اليته براي تحقق اين راه بايد از. )به اثبات رسانيد رامنطقي و درست 
  .(ارائه كرد را در عمل تجربه نموده و آن يهنرِثار آحسن شناسي و ،  )ع(كالم امامان معصومنيزبه وحي خدايي و 

 كه هرگز به منزل نخواهد رسيد الف پيمبر كسي ره گزيد ااخ
 ار و سر گشته انداااابرفتند بسي كساني كزين راه برگشته اند 

 وان رفت جز بر پي مصطفياات سعدي كه راه صفا ر داااامپن

 تقسیم بندی موضوعی علوم و جایگاه هنر در علوم انسانی  -2

م را به سه دسته اسالمي هم مي توان آنرا قابل تأييد دانست، علو تقسيم بندي متعارف و موضوعي كه از نگاه مكتبدر يک 
ت بي جان(، علوم زيستي )مربوط به موجودات جاندار غير از انسان( و علوم علوم مادي )مربوط به موجودا تقسيم مي نمايند:كلي 

مباحث انساني  انساني )مربوط به انسان( و علوم انساني را از آنجا كه به تعداد فيلسوفان و حكيمان تعاريف بسيار متفاوتي از انسان و
ناصر مادي كه در همه جهان و زمانهاي تاريخي يک تعريف عمي نامند، زيرا بر خالف  شده است، به نام علوم مكتبي )ايدئولوژيک(

نظر تعاريف متفاوت است زة هم در حو ،هااست، در مورد انسان مشخصي داشته و صورتهاي فيزيكي و واكنشهاي شيميايي آنها همسان

خلق آثار 

 هنري
 

 هاي عمليها و شيوهسبك

       )بايد و  نبايدهاي اعتباري(   
  

 

هاي خودآگاه و ناخودآگاه ايده
 هنرمند 

 

 اثر

هنــري 
 

حسن شناسي و زيبايي شناسي 
 هنرمند 
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از خود بروز  يي متفاوتها يكسان نيست، حتّي يک انسان در شرايط متفاوت عكس العملهاعكس العملهاي انسان عمل زةو هم در حو
 مي دهد. 

مي فرمايد كه اين علوم كه در دانشگاه ها و مراكز تعليم مي فرمايد كه اين علوم كه در دانشگاه ها و مراكز تعليم   دکتر عالمه محمد  قبال الهوریدکتر عالمه محمد  قبال الهورینظريه پرداز فلسفه خودي و مصلح بزرگ نظريه پرداز فلسفه خودي و مصلح بزرگ             

ز دايره ي محسوسات و ز دايره ي محسوسات و و تربيت مي آموزند پارا از ظواهر زندگي بيرون نگذاشته اند و توجه اي به عمق زندگي ندارند و چون اين علوم او تربيت مي آموزند پارا از ظواهر زندگي بيرون نگذاشته اند و توجه اي به عمق زندگي ندارند و چون اين علوم ا

و انسان را ازپيمودن صراط زندگي مأيوس مي سازند وخنجري برگلوي او مي و انسان را ازپيمودن صراط زندگي مأيوس مي سازند وخنجري برگلوي او مي   ..ملموسات بيرون نمي روند با حقايق عالم كاري ندارندملموسات بيرون نمي روند با حقايق عالم كاري ندارند

و آتش اين علوم مثل گل الله سرد و بي روحج است و شعله اش مثل ژاله)شبنم( سرد و يخ زده و آتش اين علوم مثل گل الله سرد و بي روحج است و شعله اش مثل ژاله)شبنم( سرد و يخ زده   ..گذارند و عامل قتاله ي او مي شوندگذارند و عامل قتاله ي او مي شوند

و فطرتش از سوز عشق و تحوالت آن آزاد است ودر جهان پس از جستجوها وكندوكاوها انسان را به سعادت و شادي درون نمي و فطرتش از سوز عشق و تحوالت آن آزاد است ودر جهان پس از جستجوها وكندوكاوها انسان را به سعادت و شادي درون نمي   ..استاست

همه ي شور و شوق در دنياي غرب براي محدود سازي نقش هاي عقل و خرد آدمي در دايره حس صورت مي گيرد و او را همه ي شور و شوق در دنياي غرب براي محدود سازي نقش هاي عقل و خرد آدمي در دايره حس صورت مي گيرد و او را   ..رساند رساند 

همه ي عالم مسجود عشق الهي هستند و عشق برتر از عقل است و سومنات عقل باالخره همه ي عالم مسجود عشق الهي هستند و عشق برتر از عقل است و سومنات عقل باالخره   در حاليكهدر حاليكه..  بيمار و زمين گير نموده استبيمار و زمين گير نموده است

 ..توسط محمود عشق فتح مي گرددتوسط محمود عشق فتح مي گردد

مي گويد : اين اكسير عشق كه كارهاي عظيمي از آن بر مي آيد و باعث الفت و خويشي و پيوند بشريت مي گردد در مي گويد : اين اكسير عشق كه كارهاي عظيمي از آن بر مي آيد و باعث الفت و خويشي و پيوند بشريت مي گردد در   اقبالاقبال                

گرفته است وجود ندارد و آن خدا خواهي و يارب گفتن ها در قاموسش جايي ندارد و خالصه گرفته است وجود ندارد و آن خدا خواهي و يارب گفتن ها در قاموسش جايي ندارد و خالصه ظرف علوم غرب كه دنياي امروز را در بر ظرف علوم غرب كه دنياي امروز را در بر 

  ..با دين و حقيقت عالم بيگانه استبا دين و حقيقت عالم بيگانه است
  دانش حاضر حجااااب  اكبر است         بت پرست وبت فروش و بتگراستدانش حاضر حجااااب  اكبر است         بت پرست وبت فروش و بتگراست                                  

  حس برون ناجستااه است  حس برون ناجستااه است  پا به زندان مظااااااهر بسته  است        از حدود پا به زندان مظااااااهر بسته  است        از حدود                                 

  وي خااااااويش خنجر نهادوي خااااااويش خنجر نهاداادر صراط زندگاااااااااي از پا فتاد        بر گلدر صراط زندگاااااااااي از پا فتاد        بر گل                                

  سومنااااات عقل را محمود عشقسومنااااات عقل را محمود عشق      مسجود عشق      مسجود عشق      جمله ي عالم ساجد وجمله ي عالم ساجد و                                

  مت شباهاش نيستمت شباهاش نيستشور يارب قسشور يارب قس      رينه در ميناش نيست      رينه در ميناش نيست      اين مي ديااااين مي ديااا                                

و اين و اين   ..و با پيامبر اسالم)ص( عهد وفا بسته ايمو با پيامبر اسالم)ص( عهد وفا بسته ايم  ..با قدرت و اطمينان تمام مي گويد: ما اعتبار از توحيد و خداپرستي داريم با قدرت و اطمينان تمام مي گويد: ما اعتبار از توحيد و خداپرستي داريم   اقبالاقبال                

و بي شک هنوز مهر و ماه و بي شک هنوز مهر و ماه   ..ما هستيم كه در دل حق جاي گرفته ايم و خود وارث پيامبران بزرگي چون موسي و هارون مي دانيم ما هستيم كه در دل حق جاي گرفته ايم و خود وارث پيامبران بزرگي چون موسي و هارون مي دانيم 

چون ذات مسلمانان انعكاسي از ذات حق و هستي مسلم ناشي از چون ذات مسلمانان انعكاسي از ذات حق و هستي مسلم ناشي از   ..مغرب زمين از روشنايي اسالم و مسلمين در تأللؤ و درخشش استمغرب زمين از روشنايي اسالم و مسلمين در تأللؤ و درخشش است

 ..آيات حق استآيات حق است

  سينه عصر ماان از دل خالي است          مي تپد مجنون كه محمل خالي استسينه عصر ماان از دل خالي است          مي تپد مجنون كه محمل خالي است                                        

  ا بار خاساتها بار خاساتهااار پااااي مااااار پااااي مااها آراسته         از غباااها آراسته         از غبااا  عصر ناااواز جاااااالوهعصر ناااواز جاااااالوه                                        

  كِشت حق سيراب گشت ازخون ما          حاق پرستان جهان ممااااااانون ماكِشت حق سيراب گشت ازخون ما          حاق پرستان جهان ممااااااانون ما                                        

  عالم از ما صاحااااااب تكبير شد          ز گِاال ما كعبااااااااه ها تعاميرشدعالم از ما صاحااااااب تكبير شد          ز گِاال ما كعبااااااااه ها تعاميرشد                                        

  حرف اقرأ حق به ما تعليااااام داد          رزق خااويش از دست ما تقسيم كردحرف اقرأ حق به ما تعليااااام داد          رزق خااويش از دست ما تقسيم كرد                                        

  در نگاه تو زيانااااااااااكاريم ما           كهناه پنداريااااام ما ، خااواريم مادر نگاه تو زيانااااااااااكاريم ما           كهناه پنداريااااام ما ، خااواريم ما                                        

  ااااب ما هنوزااااب ما هنوزمهر و مه روشااان ز تاب ما هنوز          باارق ها دارد سحاااامهر و مه روشااان ز تاب ما هنوز          باارق ها دارد سحاااا                                        

  ذات ماآئينه ي ذات حااااق است           هستاااي مسااالم زآيات حق استذات ماآئينه ي ذات حااااق است           هستاااي مسااالم زآيات حق است                                        
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يک مكتب فلسفي يا ديني،  ها مقوله اي مكتبي است و انتساب آن بهان و تعريف زيبايي از منظر انسانبنابراين، تعريف انس

 .شودنساني بحث ميهاي ا نشلي ترين و عميق ترين عواطف و كه از عاهنر ك زةالزم و علمي است، بخصوص در حو موضوعي

 

 :می توان به این نتایج رسیداین بحث ها در مجموع 

 بيروني  ها و انگيزه هاي دروني واه يا ناخودآگاه تحت تأثير معرفتهاي انسان خودآگكه ايده ها و ايده آل يياز آنجا
 است. نساني و هنر و معماري، امري محال و غير عقالني و م ادر علو نظر بودناوست، بنابراين ادعاي بي 

  بدليل تحريف متن اناجيل و تورات )تعارض اناجيل با يكديگر بدليل روائي بودن و جوامع مسيحي در فرهنگ غربي
ن با دخالت متصديان ديكه با متن وحي الهي  غام مطالب فيلسوفان و علماء يهوديآنها و ادو دهان به دهان گشتن 

غرب باصالح  و جزء نگري و كميت گرايي و در نهايت استيالي شک گرايي و نسبيت گرايي( تحريف پذيرفته است
عدم دخالت دين يا كالً هر نوع مكتب فكري و روش  ناحقِبه  ،ساسيه جاي تحول ادر حوزه نظري، ب مدرن

اند، كه اين مدعاي خود قرار داده را ا و عدم اعتقاد به خد يعني سكوالريسممانع شدند اعتقادي را در حوزه عمل 
 است.  غير عقالني مقوله هم، امري زيان آور و

  تطبيقي و استداللي داشتمقايسه اي ودر ارزيابي و تحليل مباحث نظري هنر، )حسن شناسي و زيبايي( بايد روشي ،
ا انتخاب نمايند بنابراين نقد آزاد ر زادانه ديدگاه صحيح و جامعهاي مختلف به طور آتا مخاطبين بتوانند بين ديدگاه

 . راي مخاطبين نتيجه اي در بر نخواهد داشتاست و ب اي رويكردي غير منطقي و غير علميي و سليقهو توصيف

 تقسيم بندي موضوعي و متعارف علوم -2ودار شماره نم

داراي نتايجي  درباره موجودات فاقد حيات بيولوژيک نظريه فيزيک و شيمي و ...  - 
 مشابه است و از طريق )حواس+ آزمايش هاي تكراري+ استقراء عقلي( اثبات مي شود.  

ناسي، حيوان شناسي و زيست ش يهرنظ درباره موجودات جاندار هستي )غير از انسان( -
 داراي نتايجي نسبتاً مشابه است و از طريق )حواس+ آزمايش هاي تكراري+ . . .

  استقراء عقلي( مطرح مي شود.  

)جامعه شناسي، روان شناسي( داراي نتايجي مشابه )فطري و  يهردرباره انسان نظ -  
 بالقوه( و غير مشابه )ماهيتي و بالفعل( هست، بنابراين:

 هاي مكاتب مختلف فكري و اعتقادي تعاريف بسيار متفاوتي دارد.بتني بر ديدگاهم -1
 در حوزه هنر از ايده ها و ايده آل هاي هنرمندان )زيبايي شناسي( آنها خبر مي دهد. -2
 نتايج آن مبتني بر مكتب فكري يا اعتقادي مبنا متفاوت است.  -3
 زاره حقيقي مي تواند صحيح باشد.در گزاره هاي نظري )هستي شناسي( فقط يک گ -4
از منظر اسالمي فقط كالم الهي )قرآن( و كالم معصومين )س( انسان هاي كامل  -5

 –جامع و مانع و خطا ناپذير است و ساير ديدگاه ها، كه ناشي از عقل جزئي )حسي 
 تجربي( است، خطا پذير است.

حوزه هاي سه 
 گانه علوم

 علوم
 طبيعت 

 

 علوم 

 زيستي

 لوم ع
 انساني
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  اصول حاکم بر آنها  تقسیم گزاره های نظری و عملی و -3

تقسيم گزاره هاي يک مكتب فكري  غربي بر آن تأكيد دارند، يک تقسيم بندي مناسب و اصولي كه حكماي بزرگ شرقي و
به تشريح آن مي   4و  3، كه در نمودارهاي شماره است يا اعتقادي به حكمت نظري و حكمت عملي و تفكيک اصول حاكم بر هركدام

 پردازيم. 
  تحت تأثير ادراكات، اعتقادات و الهامات دروني و (خودآگاه يا ناخودآگاهمعمول )هنرمند در خلق اثر هنري، بطور 

 بيروني خود مي باشد.

  ها است )نيازها و گرايشات فطري و ذاتي انسانها( بنابراين بايد  مباحث زيبايي شناسي انسان چون در مقوله هست
 در حوزة گزاره هاي نظري مورد بررسي قرار گيرد.

  ي عملي مورد هنر چيست و هنرمند كيست را بايد در حوزه گزاره ها مباحث مربوط به فلسفه هنر مبني بر اينكه
 بررسي قرار داد.

در  اصول مبني بر هريک و نيزهنري و  ( با سبكها و آثارشناسي به بررسي رابطه حسن شناسي )زيبايي 3با توجه به نمودار شماره  
 مي پردازيم: از منظر فرهنگ اسالمي 5و  4نمودارهاي شماره 

 اصول مبتني بر آنهاست قيقي ومباحث مربوط به زيبايي شناسي جزء گزاره هاي نظري و ح . 

 سبكهاي هنري تا در وجه حقيقي و اعتباري است مباحث مربوط به سبكها و شيوه هاي هنري و طراحي داراي دو .
مل و تحت تأثير ساحت ع ايده هنرمند و در ساحت علم حضوري او هستند وجهي حقيقي و قطعي دارند و از آنجا كه در

جهي اعتباري و نسبي پيدا عملي هنرمند قرار مي گيرند و طب مورد توجه و تالشمجموع شرايط زمان و مكان و نوع مخا
 د.مي كنن
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 اثر کالبد

 تاثير مجموع

 شرايط زماني و مکاني

 رابطه  عرضي مکاتب فکري و اعتقادي تا خلق آثار هنري  - 3نمودار شماره 

 

انواع مکاتب 

فکري و 

 اعتقادي

 

انسان سازي             

 )خودسازي، هنرمند(

 

 فلسفه هنر و هنرمندي  

 

 حکمت عملي

)بايدها و نبايدها 

 شهاي عملي( يا رو

 حکمت نظري

)هستي شناسي يا 

 جهان بيني(

 

 انسان شناسي

 )خود شناسي  هنرمند(

 

فلسفه حسن شناسي  و 

 ييبايز

 محتوي اثر

 (يالهامات ربوبي )قلب

 هنرمند

 )معمار(

 

 اجتهاد هنرمندانه
در  يمعان ي)تجل

 (هاصورت

خلق اثر 

 هنري

 

الهام از 

تجربيات 

 شخصي

 

  الهام از

 ثارآ  

 ارزشمند

 جامعه شناسي 

 فلسفه تاريخ  

 معبود شناسي 

 رابطه انسان با طبيعت

 ميو نسبي واصول مبتني برآنها  گزاره هاي اعتباريمباحث مربوط به آثار هنري ومعماري، جزء 

 د.نباش
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 اي شناسيهستي

  نظري هايگزاره 

 (دانش و بينش)

 

 هاي نظري، عملي و آثار هنرياصول متفاوت و حاکم در گزاره -5نمودار شماره 

 يکل اصل

 مداريحقيقت

 (بودن واقعي)

 فکري مکاتب انواع

 دياعتقا و 

 

 اي نبايدها و بايد

  عملي هايگزاره

 (گرايش و ارزش)

  يکل اصل

 مداري عدالت

 (بودن و بجا متناسب)

بررسي مي نماييم. 5اصول حاكم بر گزاره هاي فوق را در نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  از بعد شناخت شناسی در مکتب اسالم انسان -4

 رد ارزيابي و تحليل قرار مي دهيم:تعريف انسان را در يک بررسي تطبيقي و از چند منظر مو
مكاتب مختلف انسان شناسي از شک گرايان ) 6شماره  سي از بُعد شناخت شناسي در جدولبررسي تطبيقي انسان شنا -الف 

 قرار گرفته است.مورد بررسي  و زيبايي شناسيروش هاي گوناگون شناخت بر مبناي كه  (ه اسالميتا ديدگا

ــول در   ــرين اصــ مهمتــ
هـــــــاي                   گـــــــزاره

 )نظري(  شناسي هستي

مهمتــــرين اصــــول در  
 عملي   هايگزاره
 هنري( هايو سبك ها)شيوه

مهمترين اصـول در آثـار   
 هنري

 اعتباري و نسبي هستند ←حقيقي + اعتباري  → حقيقي و واقعي هستند.

 اختياري هستند. ←ياري جبري + اخت → جبري هستند.

بدون اراده و عمـ  انسـان   
 محقق هستند.

بدون اراده انسـان + بـا    →
 ←انسان اراده

بــا اراده  و عمــ  انســان 
 شوند.محقق مي

ابــدي و از ــي و بــا قوه   
 هستند.

وابسته به شرائط زماني و  ← + پسينيپيشيني  →
 مکاني و با فع  هستند.

كلــي و ينانــه و بســته بــه 
ــ ــه وج ــود، مرحل ودي موج

شهودي، منطقي، يا تجربي 
 هستند.

كلي و ينانه + نسـبي و   →
   ←متکثر و متنوع 

نسبي و متکثر و متنـوع و  
 هستند. پذيراجتهاد

نياز به حکميـ  وحـي )كـ      
)س( ا هي و ك   معصـومين  

  دارند.

نياز به حکمي  انسان كامـ    ←نياز به هر دو وجه دارند  →
 و خبرگان متخصص دارند.

 معماري و هنري سبك
 )همه به صورت نسبي(

 فيلسوفان
 شاخص

 حاصــــ 
 شناسي زيبا

 معرفتي حاص 
 شناخ 

 شيوه و ابـزار
 خ اشن

 ازبعــد مکاتب
 شناسي شناخ 

Deconst  uction 
Chaos   Dada 

 شکني سامان

 آشوب
 ويسمفو دادائيسم

 سورئا يسم؟ -

و  گرگياس
 پيرهون و ...

 معياري بي
 زشتي و زيبايي

 شناخ عد  امکان 
 حقيق 

 هايآنيا راه وجود

 وجود عد 
 و ابزارها
 هاي شيوه
 اعتماد قاب 

 (اتفاق و تصادف)

 سوفسطائيانعصر باستان 
 -1 )الادريون(

ك
ش

 
ن
ايا
گر

 

 دريدا -
 پات نم -
  يرز -
 فوزيك -

 عصر جديد

Postmodernism 
Historicism 
Regionalism 

Contextualism 
Neovernacularism 

 

 فرانوگرايي

 گرايي تاريخ

 گرايي منطقه

 گرايي زمينه

 گرايي نوبومي

 پروتاگورس-
 يوتار               -
 فوكو –
د وز                 -
 بودريار -

 فردي يهامعيار
 زشتي و زيبايي

 فردي   حقيق
 و ابزارها

 فرديهايشيوه
 فردگرايان  -1-2
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 هاي هنري و معماريشناسي و سبكبررسي تطبيقي انواع مکاتب شناخ  شناسي، از بعد زيبايي  -6نمودار شماره 
 تحلیل کلی دیدگاه مکتب شک گرایی  

 شناخت  د كهمفيد و مؤثري مي باشن يكي از ابزارهايهستي،  ه انسان جهت ارتباط با عناصر و پديده هايحواس پنج گان
ازد كه غير از ذات ا روشن مي سو موارد خطا پذيري آن نيز اين حقيقت مهم ر بوده است نتيجه بخشآنان در اكثر مواقع 

 .و به اصطالح ممكن الوجود هستنددارند اعتباريحدود و ماصالت و واقعيتي )واجب الوجود( ساير مراتب وجودي،  احديت

  در شرايط طبيعي را هاي حسي ساير نيازها و برخوردارينيز و درد  طريق احساس گرسنگي، تشنگي،از موجود هايواقعيت
  ت.نظير فرو رفتن سوزن در دسثال بطور مماييم، همواره لمس مي ن

 دست يافت، نظير ) يهاي عميق تر و كلي ترعقلي و فلسفي، مي توان به معرفت غير از حواس از طريق بديهيات اوليه 
  .  ...( هر معلول، بزرگتر بودن كل از جزء و باطل بودن دور تسلسل وعلت براي داشتن 

 احساس ، نظير دارد بي واسطه و شناخت معرفت ، هاي دروني و روحي خود تانسان به حال ،يحسي و عقل اتادراك عالوه بر
  .  ... غم، شادي، حيات، عظمت، قدرت، دانايي و

  نمود. ترميم مي توانتا حدودي عقالني  را با ابزار عقل و شيوه هاي واس پنجگانه انسانحهاي خطاپذيري 

 
 هنـــ 

 زشتي و زيبايي
 شرايط به وابسته

 تاريخي دورانهاي

 زا تابعي حقيق 
 تاريخيهايدوران

 دوره درهر
 وابسته تاريخي
 دوره آن به

 گرايان تاريخ

 (جبرتاريخي)

2-2- 
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 وقائلين ماركس
 به

 فلسفي هرمونيك
 گادامر مانند

 

 زشتي و زيبايي
 شرايط به محدود
 ا قائات و اقتصادي

 فرهنني
 اجتماعي وسنتهاي

 از تابعي حقيق 
 و فرهنني شرايط

 و اقتصادي
 افراد اجتماعي

 به وابسته
 و طبقاتي شرايط

 افراد اجتماعي

ــه ــان جامعــ  گرايــ
 و اجتماعي جبر) 
  و فرهنني 
 (  صادياقت

 نيچه

 زشتـي و زيبايي

 شرايط به وابسته

 افــــراد نژادي

  ومعرف حقيق 
 شـرايط  از تابعي

 نژادي

 به وابستـه

 نژادي شرايط

  گرايان نژاد
 ( وراث  و جبرنژادي) 

Modernism 
Formalism 

Organic 
Brutalism 

Structuralism 
Rationalism 

Futurism 
High-tech 

Functionalism 
 

 نوگرايي
 شک  گرا
 ارگانيك

 زبرگرا ساختارگرا
 عق  گرا
 آينده گرا
 هاي تك

 عملکردگرا

 پزيتيويستها 

 وكندياك

 زيبائي هــــاي

 محســوس  

 محسوســــــات و
 علو  تجـــربي 

 حواس پنج گانه
 وتجربه بيروني

 حس گرايان 

 بيروني 
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 هيو    الك و
 ـــايزيبائي هــ

 محسوس و دروني  

 محسوسات و

 علو  تجربي و
 پديده هاي
 نفساني

حواس پنج 
گانه+ احساسات 

 دروني
 تجربه بيروني و) 

 ( دروني

 حس گرايان

 بيروني ودروني

 دكارت

 

 زيبائي هــاي

 او يه  عقلي
 علـو  عقلـي

 عقـ 

 تحلي  معقوالت)
 (فطري

 دكارتيعقـــ  گرايان 

 هنر و معماري

 اس مي و ساير آثار اصي  دوران
 ) همه بصورت نسبي(

 فارابي
 بوعلي سينا

 زيبائي هـايادراك 

 و معقول محسـوس

 علـو  بديهي

 و نظـري حسي
 تجربـي  وعقلي

حــواس + 
حـس ) عقــ 

 (واستنتاج عقلي

 مشائين

 سهروردي
 ابن عربي

ادراك زيبائيهاي 
 ملکوتي

 معرف  حضوري

 به واقعيـات

 شهود قلبـي

 اطه اشراقيح ا)
 نفس ازطريق
 (تزكيه درون

 اشراقيون

 وعرفـا

حکماي اس مي 
و مجموع 
متأ هين به 

صورت نسبي و 
خطاپذير )فقط 
ك   ا هي و 
معصومين)س( 
 خطاناپذيرند(

ادراك ذهني زيبائيهاي 
حسي و عقلي+ ادراك 
شهودي زيبائيهاي 
ملکوتي و مراتب برتر 

 وجود

علو  
)حسي و حصو ي
 + عقلي( -تجربي

علو  
)شهود حضوري

دروني به حاالت 
نفساني+ ا ها + 
 مکاشفه وحي (

معرفتهاي او يه 
حضوري 
)فطري(+ 

 حواس+ عق  +
شهود مبتني بر 
داوري وحي 
 وك   معصو 

 حکم 

 متعا يه
 صدرايي
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  و عناصر مادي ابتدايي، كه براي بهره برداري از طبيعت  ن است كه انسان به اين ابزارآحكمت خطاپذيري حس، براي
 د.نماي براي رشد و تعالي خود استفادههم  خرد گرايي و اشراق درونيي تر ي بنام است اكتفا ننموده و از ابزار قو

 ی )طرفداران نسبیت(نسبی گرایمکتب  تحلیل کلی دیدگاه  

 مي باشد، ناشي  ...، شرايط تاريخي و طبقات اجتماعي و نژادي و ها كه ناشي از وراثت، تربيتهويت فردي و شخصي انسان
و درعين حال قابل تغيير است مكان بوده و هويت كسبي و اعتباري و ثانوي و بالفعل  از مجموع شرايط وابسته به زمان و

  .توسط انسان مي باشدتحول  و

  نيز مي باشد.  ثابتيت داراي يک ذات و فطر استو كسب نموده بدست آورده  و زندگي تي كه در عملانسان غير از هوي
ها )طبقات اجتماعي و نژادي و انسان نهنري بي همين ذات مشترک، ضامن تفاهم و درک متقابل و ارتباط عميق وجودي و

 . مي باشد( ...

  اينكه هر  در عين است روحانينفس عقالني و نفس  حيواني،نفس نفس گياهي، از 1 مركبي كه انسان موجود يياز آنجا
و خود مي تواند هويت بالفعل خويش را برگزيند، لذا در بُعد حيواني،  است آزاد يموجود ليو 2نفسي خواص خود را دارد

 و وابسته به مجموع عوامل خارجي مي يابد ر، متكثر، متغيخود، هويتي منفعل، از خود بيگانه دروني انسان در جبر غرايز
خود عقالني و خودآگاهي روحي  اما اگر در بُعد اراده و گزينش ،متفاوت داشته باشد يعني در هر لحظه ممكن است هويتي

 در عمل ،است كه خداوند در تركيب او قرار داده استكه ناشي از روح الهي  ، فطرت انساني و نوعي خود راقرار گيرد
 .خواهد داشت

 تحلیل کلی دیدگاه مکتب حس گرایی 

 بهره  )از جزئيات بديهي عقلي پي به كليات بردن(حسي ما عمالً از استقراء عقلي براي نتيجه گيري علمي از تجربيات
 .برداري مي نماييم و بدون آن تعميم تجربيات حسي امكان پذير نيست

  ست و براي درک كلي تر و عميق ترهستي )عالم طبيعت( مفيد اپديده هاي حواس پنج گانه براي درک مرتبة نازلي از 
هاي بي واسطه و استنتاجات عقلي و نهايتاً معرفت به ، يعنيي داردهره برداري از استعدادهاي واالتربه ب، نياز مراتب وجود

 .داردحضوري 

 نائاً ، بلكه عنصر مركبي است كه استثک موجود يک بعدي و تک ساحتي نيستعالوه بر پاسخهاي باال بايد گفت انسان ي
ها و احساسات  انگيزه . بنابراين تمايالت وخود را حفظ نموده اند ييكپارچگالل و ، استقعناصر تركيب شونده وجود او

 ،شناخته شود ز حيوانيارادي نيست كه از طريق روان شناسي و روانكاوي متكي بر جبر غرايدروني او فقط غريزي و غير
اني خود همه مراتب روح از استعدادهاي بالقوه عقالني و استمداد است كه مي تواند با  جستجوگريآزاد و  يبلكه او موجود

)بر دنياي درون و دنياي برون تسلط  محقق سازد كامل تا مرحله انسان و همه ابعاد وجودي خود را كشف نمودههستي را 
 يابد(

 عقل گرایی )فلسفه(دیدگاه مکتب  تحلیل کلی  

قالني مي شود و وجود او به هر دو از حوزة دريافتهاي حسي و تجربي وارد عالم معقول و دريافتهاي ذهني و ع در آغازانسان، 
 يدر ضمن اينكه حقايق.حوزه نيازمند است و با هر دو حوزه به تناسب مراتب آنها مي تواند ارتباط برقرار نموده و دريافتهايي داشته باشد

                                                 
 )انتشارات ستاد بزرگداش  شهيد استاد مطهري 21شناخ  اس  ، صفحه كتاب 

 همان 2
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ديگر شناخت  و روش هاي او توجيه نيستند و نياز به متده از قواي عقالني بشر قابل تفسير بكارگيريلم وجود دارند كه تنها با در عا
 پيدا مي كنند. )آگاهي انسان نسبت به درون خود(مانند حواس يا علم حضوري

  طرفداران ارسطو)مشائیون(تحلیل کلی دیدگاه 

 از آنجا كه داراي نفس روحاني ، انسان با عالم خارج و علوم حصولي هستندارتباط با واسطه در ،دريافتهاي حسي و عقلي
معرفت بي واسطه  ،، هم ابعاد برتر وجودي خود را بالفعل نمايد و هم به عوالم برتر وجودشيوة تزكيه روح است، مي تواند با

   د.وحضوري داشته باش

 در نهايت يقين و معرفت باواسطه و حصولي ايجاد مي كند، نه يقين و معرفت بي  ،تجربي(-بالفعل )جزئي و حسي عقل
 و انديشمندان از اين منظر توجيه پذير است و از آنجا كه دريافتهاي حضوري وواسطه و حضوري و اختالف نظر فيلسوفان 

ان و انزال وحي براي هدايت ، به همين دليل ارسال پيامبراست و كسب شايستگي هاي دروني عرفاني مستلزم طي مراحل
   1ها )يعني عقل كل و انسان كامل(، ضرورتي اجتناب ناپذير تلقي مي شود.انسان

 دیدگاه عرفانی تحلیل کلی 

 ها در طول زمان و به تدريج كمال معرفتي انسان كه بستر رشد ويي ن عناصر وجودي انسان و ازآنجابا توجه به مركب بود
هاي حضوري در عرفت، لذا مشوند ينه معرفت به مراتب برتر ميصورت مي گيرد و عناصر نازل تر وجود او مزرعه و زم

  د.نسازي مي شوبزار و شيوه هاي ادراكي بسترير اتدريجي است و به كمک ساانسان 

 بنابراين ميزان از او خلق شده و بسوي او باز مي گردد خداي مهربان شناورند و به كانون لطف نظام خلقت  كه يياز آنجا ،
 هاي حضوري خودست و از آنجا كه در انتقال معرفتا خاصي مرتبه و تا يک درجهمحدود و  معرفت عرفاء به حقيقت هستي

در بين  آنها اختالفاتي نوشته هاي عرفاني، لذا در استفاده مي نمايند حسي و معقول عباراتاز  ،انسان هاي نيازمند به
در سلسله  ، به همين دليل وجود انسان كامل كه به عالي ترين درجات معرفت و يقين حضوريمالحظه مي شود انسان ها

بدون  تبيين وحي و هدايت انسانها در جهت تفسير و ،در علم باشند( )و در لسان قرآن راسخينرسيده باشدمراتب وجود 
 امري واجب و اجتناب ناپذير تلقي مي شود. خطا و نقص،

 :دست يافت نتیجه  به ايناز تحليل هاي بعمل آمده در اين گفتار مي توان 
 در كتابهاي را فكري ف مختلو مشرب هاي اسالمي تمام اشكاالت مطرح شده توسط مكاتب  حكيمان و محققين علوم

 پاسخ مي دهند.و آراء و نظرات درست و منطقي  با اسفاده از منبع غني قرآن و سنت نبويخود آورده و با استدالل و 

مسلمان از يک آئيني زنده است و پيكر ملت اسالم از پيروي قرآن به مسلمان از يک آئيني زنده است و پيكر ملت اسالم از پيروي قرآن به   در تكميل اين سخن دكتر اقبال مي گويد:در تكميل اين سخن دكتر اقبال مي گويد:

ا در برابر قرآن مانند خاک هستيم كه حيات و روح اين قالب خاكي قرآن است كه مانند ا در برابر قرآن مانند خاک هستيم كه حيات و روح اين قالب خاكي قرآن است كه مانند حيات واقعي خود ادامه مي دهد . محيات واقعي خود ادامه مي دهد . م

يک دل آگاه در اين پيكره ي خاكي قرار دارد. اگر به رشته ي محكم قرآن دست آويزيم به حبل اهلل و عنايت الهي رسيده يک دل آگاه در اين پيكره ي خاكي قرار دارد. اگر به رشته ي محكم قرآن دست آويزيم به حبل اهلل و عنايت الهي رسيده 

بزودي پراكنده خواهيم شد و هويت مسلماني بزودي پراكنده خواهيم شد و هويت مسلماني   ايم. و اگر مانند گوهر در رشته ي آن وارد نشويم و در كنار هم قرار نگيريمايم. و اگر مانند گوهر در رشته ي آن وارد نشويم و در كنار هم قرار نگيريم

 خود را گم خواهيم نمود. خود را گم خواهيم نمود. 

  ار ملت ز قرآن زنده  استار ملت ز قرآن زنده  استپيكاااااپيكااااا    ان زنده  است      ان زنده  است      از يک آئيني مسلماز يک آئيني مسلم                        

    اک و دل آگاه  اوست       اعتصاامش كن كه حبل اهلل  اوستاک و دل آگاه  اوست       اعتصاامش كن كه حبل اهلل  اوستما همه خااما همه خاا                        

  ااابار آشفته شوااابار آشفته شوته شو        ور نه مانندغاااااااته شو        ور نه مانندغااااااارشته ي او سفرشته ي او سف  چون گهر درچون گهر در                      

                                                 
، خود پيامبر هم نسب  به وحي ا هي ابتدائاً اُمي اس . و مي فرمايند ( 2/62هوا ذي بعث في االميين رسوالً منهم ) آي  اهلل جوادي آملي در تفسير آيه،  

و خداوند به همه انسانها مي  ، خداوند به تو چيزي آموخ  كه نمي توانستي ياد بنيري(« 262/2 م تکون تعلم  )و علمك ما» فرمود:»« خداوند به پيامبراكر 

  ()نه فقط نمي دانيد ( ، انبياء چيزي را به شما ياد مي دهند )ك   وحي( كه نمي توانيد بدانيد151/2«)يعلمکم ما م تکون ا تعلمون:» فرمايند 
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  ر و شيوه هاي ادراكي( مباحث فوق مالحظه مي شود، تعريف اسالمي انسان از بعد شناخت شناسي )ابزا ، پيرودر مجموع
انسان نه  و ابزار و شيوه هاي معرفتي انسان، مبتني بر مراتب وجود و سير تكامليو بي نياز به مكتب هاي ديگر بوده جامع 

و رشد و بالندگي او در تنها محدود و متعارض نيستند بلكه، در طول يكديگر مطرح بوده و ساختاري جامع براي صيرورت 
هاست، درحاليكه ي ضامن وحدت، صلح و برادري انسان. اين نوع انسان شناسي و اجتماعي فراهم مي سازندزندگي فرد

)آنارشيسم( و طلبي  پوچي )نهيليسم( و هرج و مرج و ه از خود بيگانگيشكاكيت و نسبي گرايي در معرفت شناسي مقدم
 از جمله فلسفه هنر و معماري است.عدالتي در همه حوزه هاي علوم انساني توجيه گر جنگ و بي

 1انسان، منقول از حضرت علی)ع( فس های چهارگانه تشریح ن  -5    

ر نبوي از درب بي بديل آن يعني حكمت علوي عبور نماييم. در روايت بسيار شايسته و بجا است تا براي ورود به حكمت شه
، ؟كدام نفس :برايش تشريح كنند مي فرمايند خواست نموده است ايشان نفس او رامنقول از آن حضرت و در پاسخ جناب كميل كه در

ر نفس قائل مي شوند و هر نفسي را داراي مگر من چند نفس دارم و ايشان براي او )غير از جسم( چها :پرسدجناب كميل با تعجّب مي
 آمده است.  7آن در نمودار شماره  ةكند كه خالصپنج قوّه و دو فرآيند معرفي مي

 

مي ن انسان، به اين نكته اشاره ، ضمن تأكيد بر چند بعدي و مركب بود2در كتاب شناخت اسالم مطهری مرتضی شهیدمعلم         
كيب خواص خود را از دست داده و خواص آنها در هنگام تر .نمايند كه مركب بودن انسان تفاوتي با ساير عناصر مركب در طبيعت دارد

مركبي است كه عناصر تركيب شونده در  ا انسان موجودژن و اكسيژن و ايجاد آب( اممشترک جديدي را مي پذيرند، )نظير تركيب ئيدرو
 مطرح نمود: خواص خود را از دست نمي دهند. با توجه به حديث فوق  و مطالب شهيد مطهري نتايج ذيل را مي توان آن 

 چهار نفس )ارگانيزم زنده( دارد. ،انسان يک موجود مركب  است كه غير از جسم 

  نابراين آزادي انسان با در نظر گرفتن حفظ مي نمايند، ب انسان خواص خود را بطور مستقل چون نفس هاي چهارگانه
 .اين چهار نفس فعال قابل تفسير و تعبير است

                                                 
ـ كلمه، آ كيكتاب هزار و  نيو همچن 222صفحه  ،ينيمشک يعل ه،ينق  شده اس  از جمله، مواعظ ا عد  يناگوندر منابع گو ثيحد نيا 1 ا ـه حسـن زاده     ي

 325صفحه  يآمل

 ) انتشارات ستاد بزرگداش  شهيد مطهري -21صفحه  -كتاب شناخ  اس   2

چهارگانه  س هاينف
 انسان

 نفوس انسانخواص دوگانه   انسان سوقواي پنج گانه نف

 دفع كننده هضم كننده ذب كنندهج رشد كننده گياهي
پرورش 
 دهنده

كنترل نگهدارنده و 
 كننده

 )انسان منفعل( مقابل اتفاقات محيطي( )تحريک در، رشد كم و زياد شدن

 لمس كردن چشيدن يدنيبو ديدن شنيدن حس كننده حيواني
 مقابل اتفاقات محيطي( )تحريک درغريزي،  ناراحتي خشنودي و

 )انسان منفعل(

 تدبيرگر قدسي
 )عقل(

 فكر
 تدبير()

 ذكر
 )يادآوري(

 علم
 )دانايي(

 محل
 )بردباري(

پند  )بيداري و تنبه
 ذيري(پ

ها و ها و زشتيها و زيباييها و بدي)داوري و درک خوبي حكمت ونزاهت
 گرايش به خوبي و زيبايي( )انسان فعال(

 ملكه الهي
 )روح(

 در فناء قاب
تنعم  در 
 سختي

 صبر در بالء غنا در فقر عزت در ذلت
خود و جهاان و تساليم در    رضايت  و تسليم )كرامت(  )رضايت از هستي

 برابر قوانين هستي( )انسان فعال(

 چهار ساح  انفسي انسان و قوا و خواص آن  از ديدگاه حضرت علي )ع(  -7نمودار شماره 



26 

 

  ن و احاديث با توجه به مراتب )از اعلي عليين تا اسفل السافلين( در قرآ تعريف بسيار متضاد مثبت و منفي از انسان
انسان و مقايسه خواص و آثار هركدام قابل توجيه بوده و مسير صيرورت جوهري و تكاملي انسان و اختيار  نفس هاي

 ه و در طول حيات تفسير مي نمايد.او را در هر لحظ

 كه تعريف فوق كه ديدگاه اسالمي است  اتب مختلف، مالحظه مي شودمك ن درر يک بررسي تطبيقي از تعريف انساد
  .كامالً جامع مي باشد

 هنري و  فاقد وجههموجب خلق آثار  باشد ومنشأ داشته آنان  نرمندان هم مي تواند از نفس حيوانيمنبع الهام ه
و موجب خلق آثاري هم مي تواند نفس عقالني و روحاني باشد و  خشونت بار گرددبر عكس و ارزشمند شود 

 تسليم كرامت وجودي  هنرمند و مخاطبين قرار گيرد.  موجب رضايت و حكيمانه، تعالي بخش و

  سن شناسی در فلسفه هنر اسالمیحُ -6

 مكاتب مختلف مورد بررسي تطبيقي قرار گرفته است.  تعريف حسن و زيبايي در 8در نمودار شماره 
الهم اني اسئلک به بهائک و كل بهائک  بهي، الهم  »در تفسير عبارت  1اي سحردر كتاب شرح دع«  ره»حضرت امام خميني

  يي يعني وجود به نسبت قوت آن:زيبا :مي فرمايند« اني اسئلک من بهائک كله
  مي توان استنباط و استنتاج نمود: ذيل را با توجه به مطالب فوق نتايج

 نواع مکاتب ارزيابي تعريف حسن و زيبايي در ا  -2نمودار شماره 

  كمال حسن و زيبايي مي باشد و  از آنجائيكه خداي متعال صمد و و جودي مطلق و بي نياز از غير است بنابر اين در
 . از اوست نه از غير او كه ديده شود هر زيبايي ديگر 

  مالک واقعي خود خداي متعال است و زيبايي در كت بسوي كه در حال تكامل و حر 2است يداراي مراتبعالم وجود
 مي باشد.و درجاتي آن هم داراي مراتب 

                                                 
 ت، زيباست، خدايا از همه زيبايهايت مي خواهم.ترجمه: خدايا تو را به جلوه زيباييهايت مي خوانم و همه زيباييهاي 1
مراتب وجود نظير جمادات، گياهان، حيوانات، عالم عقول و عوالم ملكوتي و برتر.-2

 تعريف زيبايي       
 

 انواع مكاتب 

 
 

 نقد و ارزيابي تعريف حسن و زيبايي

 شكاكان -1
 

 زيبايي قابل تعريف نيست
شود؛ كه با نداشتن تعريف زيبايي، عمالً هر نوع معيار و مبنايي براي ارزيابي آثار هنري نفي مي

 هنر است.پيامد آن نوعي پوچ انگاري و هرج و مرج طلبي در حوزه 

نساابي گرايااان )فااردي  -2
 يااجتماعي و يا تاريخي(

زيبايي قابل تعريف فطري نيسات و بار حساب افاراد ياا      
هاي تاريخي متفاوت و متغيار  طبقات اجتماعي و يا دوران

 شود.تعريف مي

هايمااهيتي و اعتبااري و   تعاريف آنان حقيقي و فطري و بر پايه مراتب وجود نيسات و گارايش  
 شود.ير و تربيت پذير انسان  مطلق شده  و اصيل شمرده ميكسبي و متغ

 شود.هاي كالبدي آن محدود و ناقص تعريف ميحقيقت اليتناهي زيبايي در صورت شود.هاي مادي و كالبدي تعريف ميزيبايي در صورت حس گرايان بيروني -3

 حس گرايان دروني -4
نفاس  هاي غريازي و انفعاالي مرباوط باه     زيبايي با لذت

 شود.انسان تعريف مي
هاي غريزي و حيواني انسان محدود و نااقص  حقيقت اليتناهي زيبايي در لذت ناشي از گرايش

 شود.تعريف مي

 عقل گرايان دكارتي -5
زيبايي  را با مفاهيم ذهني و باا صافات محادود تعرياف     

 نمايند.مي
 است.زيبايي شناسي آنها محدود به يک يا چند صفت حسن شده و ناقص 

 حكماي اسالمي-6
 )حكمت متعاليه(

جاامع و  « وجود به نسبت قوه آن»بر پايه تعريف زيبايي: 
 مانع ترين تعريف ارائه شده است.

بر پايه اين تعريف صورت و محتواي زيبايي، هم در ظاهر )عالم ماده و طبيعت( بصورت جاامع  
حسن كه در قارآن مجياد آماده    و مانع تعريف شده و هم در عوالم برتر بر پايه  مجموع صفات 

 )يكصد صفت( تبيين شده است.
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   امكان تعريف خود يعني با مجموع عناصر و اجزاء در عالم عالي ترين و ارزشمندترين مفهوم زيبايي در ،اين تعريفبا
 تجلّي زيبايي مطلق در همه مراتب وجود( يعني ) و خود را نشان مي دهدشده  طبيعت و در ساير مراتب وجود تبيين

  در ابعاد كه هرگز محدود و مقيّد  معنوي و عميقي خواهد يافتگسترده و داراي ابعاد  هوم زيباييمفدر اين تعريف
 .مادي نمي شود 

  مفهوم زشتی در فلسفه هنر اسالمی -7

آن تعريف مي شود، بنابراين زشتي را مي توان مقوله  نيو استعداد درو با توجّه به تعريف زيبايي كه با نور وجود به نسبت قوه
 اي عدمي و ناشي از عدم نور وجود دانست نظير تاريكي در مقابل روشنايي، يعني تاريكي چيزي نيست مگر نبود روشنايي .

 نشان صورت يوسف دهد به ناخوبي  ده ي انكار اگر نگاه كند كسي به دياا
 فرشته ايت نماايد به چشم ، كروبي و ر به چشم ارادت نگه كني در ديو گ

 )سعدي(                                                                                           

زشت و زيبا اينگونه مي فرمايد: آفريدن دو گونه نقش هاي زشت و زيبا دليل  ن مولوي در بيان قدرت الهي در خلقجالل الدي          
اگر تو بگويي كه بدي ها و زشتي ها هام ازاوسات بادان وآگااه بااش كاه         توانايي و از نشانه هاي حكمت و عظمت خداوند است. بر

آفرينش بدي ها نشانه و علت نقص فضل او نخواهد بود.اين بدي دادن وآفريدن دليل بر كمال اوست و من باراي روشان شادن ايان     
و محتشم مي زنم. و آن اينكه نقاشي هست كه دو نوع نقاشي ترسيم نموده است يكاي نقاش   مطلب مثالي برا ي تو ، اي آدم فهميده 

هاي باصفا و زيبا و ديگري نقش هاي بي صفا و زشت.نقش هايي به زيبايي يوسف و خوش سيرتي حور العين آفريده است و نيز نقش 
ر دو گونه نقش هاي زشت و زيبا نشانه اساتادي بلكاه از   هايي از عفريت )موجودات زشت و پليد( و ابليس بدكردار خلق نموده است.ه

عظمت وي حكايت مي كند.بعضي از زشتي ها را در نهايت و باالترين زشتي خلق نموده است كه انگار همه زشاتي هاا را در آن قارار    
كه توانايي و استادي او را انكاار  داده است )و مافوق آن متصور نيست(.تا خداوند بتواند كمال علم و دانش خود را آشكار سازد و كساني 

مي نمايند رسوا و بي حيثيت شوند.اگر خداوند نمي توانست زشتي ها را بيافرينداين خود از نقص وعيب خداوند كشف مي كرد و بهمين 
 جهت است كه خداوند هر دو صنف گبر و مخلص را آفريده است.

ؤمنين( هر دو گواه و شاهد بر تواناي اويند و هر دو در برابر عظمت الهي پس به اين علت است كه كفر و ايمان )كافران و م        
ساجد و مطيع هستند.ليكن انسان با ايمان از روي ميل و اختيار تسليم و مطيع خداوند است و اين بخاطر آن است كه در پي رضا و 

بدون اينكه خودش بخواهد ( خداپرست است.و در خشنودي خداست و چون پيكي بسوي او روان است.ولي فرد بي ايمان از روي اكراه )
اين كار قصد و اراده منحرفي را دنبال مي نمايد.دژ محكم حكومتي را مي سازد و بر پا مي كند ولي بعداً ادعاي رياست و فرماندهي بر 

مين مي شورد و طغيان مي آن را طلب مي نمايد.)كارش براي رضاي خدا صورت نمي گيرد!(. ابتدا او گر چه براي گرفتن ملک و سر ز
كند ولي عاقبت خود عاملي براي برپايي قلعه سلطاني و مقر حكومتي مي گردد.مؤمن آن قلعه و دژ را براي رضاي خدا آباد مي سازد نه 

 اينكه اين كار را انجام دهد و در چاه خودخواهي هاي خود بيفتد.
داوندي كه زشت را آفريده اي تو هم بر آقرينش خوب و زيبا قادري و هم زشتي مي گويد )با توجه به خلقت خود(: كه اي خ          

توانايي بر ايجاد يک موجود زشت و سست و ضعيف. ولي از جهتي خلقت خوب و زيبا مي گويد: اي خدايي كه نيكويي و ارزش را 
 آفريدي  به درگاهت سپاسگزارم كه مرا از عيب ها و نقص ها دور گردانيدي.

                                  ( 1222الی  1292)مثنوی معنوی ،دفتر دوم،                              

 لیک آن نقصــان فضل او کی است ور تو گــویی هم بدی ها از وی است 

 من مثـــالی گـویمت ، ای محتشم  این بدی دادن کمــــــال اوست هم  

 ی صـــاف و نقشی بی صفا  نقش ها کــــــرد نقاشی دوگـــونه نقش ها  

 نقش عفریتــان و ابلیســـان زشت  نقش یوسف کـرد وحورخوش سرشت 
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 زشتــی او نیسـت آن رادی اوسـت  هـر دو گـــــونه نقش استادی اوست 

 جمـــله زشتی ها به گردش بر تند   زشت را در غـــایـــت زشتـــی کند  

 ر استــــادیش رسوا شـــود منکـــ تـــا کمــــال دانشش پیــــدا شود 

 زین سبب خالق گبر ومخلص است ور نــداند زشت کـــردن ناقص است 

 بر خـــداوندیش هر دو ساجــداند   پس از این رو کفـر و ایمان شاهد اند  

 ز آنک جویـــای رضــا و قاصدست   لیــک مؤمن دان که طوعاً ساجدست 

 قصد او مــــراد دیـگر است  لیــک هست کــرهاً گبر هم یــزدان پرست 

 لیـــک دعـــوی امــارت می کند   ـادت می کند  قلــعه سلطـــان عبــ

 عـــاقبت خــود قلعه سلطانی شود   ـک او بود گشته یـــاغی تا که ملـــ

 می کند معمور نــه از بهــــر چاه   مـــؤمن آن قــــلعه برای پـــادشاه  

 قادری بر خـــوب و بر زشت مهین  رین زشت گـــوید ای شه زشت آفــ

 پـــاک گــردانیـــدیم از عیـب ها   خـــوب گـــوید ای شه حسن و بها  

 نمود :  باطرا مي توان استن اين نتايج ، اين تعريف  با توجه به 

 ر  با زيبايي ، مفهوم زشتي مقايسه بين دو مرتبه وجودي است، يعني از مقايسه زيبايي كمت در رابطه با مراتب وجود
 .بيشتر، مفهوم زشتي  ادراک مي شود )زيبايي كمتر(

  و قواي ادراكي متنوع و دروني تعريف شده  داراي نفس هاي متفاوت كه انسان ذاتاً يياز آنجا ،در رابطه با انسان
و شود خود مي )نفس امّاره(، تسليم اراده حيواني هنري  خلق آثاردر  است در بكارگيري قواي خود داراي اراده آزاد

 رسد.به ظهور مي انسان ناشايست و مذموم در آثار هنري شكل هاي هها ب زشتيبهمين لحاظ 

  ن ديده نشود ، رحله ظهور به شكل ناقصي ارائه شود و همه ابعاد آثار هنري چنانچه زيبايي در مفرايند خلق آدر
 شكار خواهد نمود.نقص و عيب است خود را آزشتي كه همان 

 ه با ارائه و توليد كار هنري به مخاطبين و عالقمندان ، چنانچه هنر در ابعاد گوناگون پاسخگوي نيازهاي در رابط
در اين صورت زشتي هنقص و عدم هنر و زيبايي واقعي زندگي مردم نباشد و با فطرت آنان هماهنگي نداشته باشد 

 .است خود را بروز مي دهد.

 خواهد  سنجيده شوند قابل اظهار نظربا يكديگر كه در مقايسه دو پديده  در نگاه كلي به عالم خلقت مفهوم زشتي
است زيرا تنوّع در خلقت  و زيبايي  سنحُازنشان اوت پديده ها و عناصر درنظام خلقت ، در صورتيكه تفبود 

 است.سن و زيبايي ن خود برترين حُتنوع در آفرينش و بديع بودن آهمچنين موجودات بهتر از يكنواختي است و 

 آزادي و اراده و صيرورت انسان و آثار او پديدار مي شود و از اين نظر زشتي و زيبايي با مقوله اعمال  زةزشتي در حو
 شود.احكام شرعي ظاهر و مالزم ميها و نساني و رعايت يا عدم رعايت ارزشو اخالق ا

 و مکاتب دیگر زیبایی در هنر اسالمی  -8

به  نوعي مطرح شد، تجليّات زيبايي در هستي يک اليه و يک بعُدي نيست، بلكه برحسب همانطور كه در مباحث قبل نيز 
مكاتب  9شماره  ظهور مي رسد. در جدول راكي انسان انواع مختلفي از حقيقت زيبايي بهشيوه هاي متنوع اد مراتب وجود و ابزار و

 . زيبايي شناسي برحسب انواع مورد بررسي تطبيقي قرار گرفته است

 هاگاهديد

 
 ديدگاه هاي زيبايي شناسي

 )انواع زيبايي(
 

 نقد و ارزيابي ديدگاه ها
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 مکاتب گوناگونزيبايي در بررسي تطبيقي  -9شماره  جدول

  مكاتبي كه زيبايي را كمّي(objective) حي و و كالبدي و توصيفي تعريف مي نمايند، زيبايي شناسي سط
 و صورت پرستانه دارند. ظاهري

   مكاتبي كه زيبايي را كيفي(subjective)   ولي با صفات محدود تعريف مي نمايند، زيبايي شناسي محدود و
 ناقص دارند. 

  چون از طرفي مراتب وجود و هستي را كامل زيبايي به شكل گسترده و كاملي ارائه مي شود ، مي التعريف اسدر
تعريف مي كند و از طرفي ديگر براي انسان ابزار هاي شناختي قائل است كه او مي تواند تا كوي دوست و مقامات 

 عرفاني و زيبايي معنوي را طي نمايد.

 صفات حُسن در هنر اسالمی  -9

گراها كه نمايند، نظير عملكردقصي ارائه ميمحدود و نا با صفات تعريف مي نمايند، تعاريفمكاتبي كه زيبايي و هنر را  معموالً

را  زیبایی)استحكام( و  قدرت)كارآيي( و مفید بودن كنند و يا در يونان باستان، ويتروويوس، سه صفت صرفاً مفيد بودن را توصيه مي
صد صفت )عودكامل(  قرآني صفات حُسن در قالب صفات الهي )زيبايي مطلق( به عنوان اسماء الحسني درمطرح مي نمايد. در فرهنگ 

ارائه شده است در حالي كه اگر مجموع صفات حُسني را كه در تمام مكاتب زيبايي شناسي و اديان مطرح شده است جمع آوري نماييم، 
غيراينها نمي توان  چ صفت حُسني را در هيچ مكتب زيبايي شناسي ديني واينگونه كامل و بدون نقص نيست، يعني مي توان گفت هي

و اين صد صفت، نهايت ظرفيت ذهني انسان را براي درک مفاهيم متمايز از يكديگر  اين صد صفت مطرح نشده باشد يافت كه در
 اشباع مي نمايد.

 از طريق  مود، بلكه با تبيين زيباييمحدود ن ي ظاهريهاه صورت توصيفي و در شكلها و صورتزيبايي را نبايد ب
 تر توصيف و تعريف مي شود. ار عميقزيبايي بسي مفاهيم و صفات حسن،

  انواع مكاتب

 شكاكان -1
 و سكوالرها

 
 مفهوم زيبايي قابل تعريف و تبيين نيست

منكر ادراک زيبايي و لذتهاي ناشي از آن مي شوند .)ارتباط زيبايي 
طبان را منكر مي شناسانه انسانها و تعامل هنرمندان، آثار هنري و مخا

 شوند( .

نسبي گرايان )فردي، طبقات   -2
اجتماعي و نژادي يا دوره هاي 

 تاريخي و ...(

 ادراک زيبايي قابل تعريف فطري و نوعي، انسانها نيست.
 ادراک زيبايي، نسبي، متفاوت و متغير است.

با عدم اعتقاد به فطرت نوعي انسانها، وجه اعتباري و عارضي و متغير و 
 يت پذير انسانها را مطلق مي كنند.ترب

منكر تعامل هنري انسانها در طول تاريخ و بين طبقات اجتماعي مي 
 شوند.

 حس گرايان بيروني -3
فقط زيبايي هاي مادي را كه از طريق حواس ادراک مي شود 

 مي پذيرند .
انواع زيبايي و ابزار ادراكي انسان را در عالم ماده و حواس پنجگانه 

 ي كند.محدود م

 حس گرايان دروني -4
فقط زيبايي هاي غريزي را كه از طريق انفعاالت نفس انساني 

 است مي پذيرند. 
انواع زيبايي و ابزار ادراكي انسان را در نفس بهيمي انسان و انفعاالت 

 غريزي محدود مي نمايند.

 عقل گرايان دكارتي -5
كيد قرار مي فقط زيبايي هاي ذهني و مفهومي را مورد توجه و تأ

 دهند.
انواع متنوع زيبايي را فقط در زيبايي هاي فهمي و ذهني محدود و ناقص 

 مطرح نموده اند.

حكماي اسالمي )حكمت  -6
 متعاليه(

احساس زيبايي و لذت را ناشي از ادراک وجود دانسته و از آنجا 
كه وجود و ابزار ادراكي انسان را متنوع مي دانند براي زيبايي 

 يل هستند .انواع قا

با طرح مراتب وجود و انواع ابزار ادراكي انسان، متناسب با آن مرتبه 
وجودي و در نتيجه طرح انواع زيبايي ها، توانسته اند سير انسان را از 

زيباييهاي ظاهري به سوي زيبايي هاي برتر و زيبايي  مطلق تبيين و 
 توصيه نمايند.



31 

 

 كه در هيچ است تعداد صفات حسن )تعداد يكصد صفت(  با تبيين ،)ص( تعريف زيبايي مطلقاز معجزات پيامبر اعظم
 ريم ارائه شده است. در قرآن ك و تنها نظير ندارد ،يک از كتب اديان و فيلسوفان مشابه

 اثر هنری یک عدم تجلی صفات حسن در تجلی و ای بین  مقایسه -11

 ارائه شده است. 11شماره در جدولاين مطلب 
 مقايسه تجلي و عد  تجلي صفات حسن در اثر هنري  -11شماره  جدول

 عد  تجلي صفات حسن در اثر هنري  تجلي صفات حسن در اثر هنري  
 فاقد صفات الهي  هيداراي صفات ال صف 

 غير مفيد، بي فايده و بي مصرف مفيد، الزم و ضروري مفيد

 تكراري، تقليدي و كهنه تازه، نو مبتكرانه  بديع

 بي تفاوت و بي جاذبه و خنثي پر جاذبه و پر انگيزاننده باعث

 حقير و بي مقدار با شكوه و عظمت عظيم

 فرومايه، سطحي و مبتذل سست و با جذبه هاي معنوي و روحي عميق عا ي

 سست و ضعيف و تنبل ويا و پر حركت قيو 

 گنگ و مبهم و سر در گم  گويا و روشن و بارز  مبين

 ناقص و نيمه كاره كمال و جامع و بي نقص  كمال 

 پر عيب، داراي نقاط ضعف و ايراد بدون ايراد و نقصان قذوس

 مرده، لش و بي روح زنده و با روح حي 

 نا متناسب، نابجا و غير شايسته ناسب، بجا و شايستهمت عدل

 نادرست و بر خالف قوائد حاكم بر هستي درست، سزاوار و منطبق با فطرت حق

 اضطراب آور، نا مأنوس و نا اميد كننده آرامش بخش و ايمن كننده س  

 
  ، اثر هنری و مخاطبین در هنر اسالمیتحلیل رابطه هنرمند -11

 قابل تأمل است: نكته به اين شرح تحليل رابطه هنرمندان با آثار هنري آنها و مخاطبين چند در ارزيابي و
 ها در طول تاريخ ومة انساننوعي دارند كه با ه ها يک ذات و فطرت حقيقي و بالقوه وهنرمندان نظير همه انسان 

ني جموع شرايط زماني و مكامشترک است و يک ماهيت اعتباري بالفعل و فردي و وابسته به م ييعرض جغرافيا
 ها متفاوت مي باشد. ت و طبيعتاًًٌ با مخاطبين آثار آنو تحوّل پذير، متغيّر و تربيت پذير اس دارند كه اعراضي، كسبي

 ،1هنرمندان مي توانند ادراكات زيبايي شناسانه خود را در آثار  هنري خود به صورت آيه اي و تمثيلي  متجلّي سازند 
 ن با تصويرش.نظير رابطه انسا

 غير وابسته به شرايط زماني و مكاني و يک بُعد اعتباري  نوعي و مخاطبين نيز مانند هنرمندان داراي دو بُعد فطري و
 مكاني خود دارند.  و ماهيتي و ..... و وابسته به مجموع شرايط زماني و

                                                 
نيست بلكاه هار كالباد و صاورتي     ساكن نيز از منظر اسالمي مفاهيم معقول قابل تجسد در عالم صورت و ماده نيست، زيرا مترادف بُت پرستي خواهد بود و در عين حال اثر هنري خنثي و  1

 .باشد مي )اثر هنري( تجلّي معاني و مفاهيم خاصي
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  هنرمندان و با  1تحويلي ندارد. ه الهي است و تبديل وبناي بُعد فطري و نوعي خود كه نفخمخاطبين نيز بر م
استنباط و تأويل ند ادراكات زيبايي شناسانه هنرمندان را كه در آثار آنها تجلّي شده است مشترک مي باشد، مي توان

 و تعبير نمايند.

  هنرمندان به ميزاني كه فطرت خود را از قوّه به فعل شكوفا مي نمايند و انبساط وجودي پيدا مي كنند و به ساحت
مسئول خلق آثار هنري و ايجاد فضاي ذكر  متعهد و ،پيامبر گونه كمت و نزاهت و رضايت و كرامت بار مي يابند،ح

تعبير  اين ادراكات بار يافته اند توان تأويل و گردند و مخاطبين نيز به ميزاني كه بهو انبساط وجودي مخاطبين مي
 سرشار لذت مي شوند. در اثر هنري هامي يابند و از ادراک حُسنها و زيبايي

  جمع بندی و نتیجه گیری -12

هاي مطرح شده در هفت محور فوق ساختاري را در مقوله حسن شناسي و زيبايي شناسي مطرح مي نمايد كه مجموع نتيجه گيري
را مي توان در  رساختااين .برخوردار است و نبوي از سامانه اي جامع  انسان شناسي در فرهنگ اسالمي مبتني بر هستي شناسي و

 يز نشان دادن 12نمودار شماره 

                                                 
  31سوره  الروم آيه . فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه1ِ 

بررسي روابط هنرمند، اثر  -11نمودار شماره 

 هنري و مخاطب

مكتب فكري و 

 منداعتقادي هنر

هستي 

شناسي 

 هنرمند

 الهامات انفسي و ربوبي هنرمند

 

 هنرمند

تأثير مجموع شرايط 

 آفاقي در هنرمند

سيره 

عملي 

 هنرمند

 

 اجتهاد هنري

 )رمز پردازي( 
اثر 

 هنري

 رابطه فطري و نوعي هنرمند و مخاطب

تأويل و 

 تفسير هنري

 )رمز گشايي( 

 الهامات انفسي و ربوبي مخاطب

مجموع شرايط تأثير 

 آفاقي مخاطب

 

 مخاطب

هستي 

شناسي 

 هنرمند

مكتب فكري و 

 اعتقادي مخاطب 

سيره 

عملي 

 هنرمند
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 باید گفت:( اسماء الهی) 12شماره در توضیح نمودار 

 ها يا  مراتب طولي و عمقي  ، نمودار انواع مراتب وجود و متناظر انواع مراتب ظهور زيباييي نقطه چيندايره ها
 حسن و زيبايي است.

 واع صفات حسن يا مراتب عرضي حسن و زيبايي است.شعاع دايره ها، انواع صفات وجود و متناظر ان 

  تر مي شويم، زيبايي، هرچه از پيرامون دايره )عالم جمادات( به مركز دايره )مرز واجب الوجود( نزديكاز نظر مراتب
 زيبايي از عمق و قوت و هستي باالتر و ماندگارتري برخوردار است.

  بيشتري از دايره را اشغال  سطحهر صفات بيشتري باشد، )هر چه مظ از نظر صفات حسن و زيبايي، يک پديده
 ( از حسن و زيبايي وسيع تر و همه جانبه تري برخوردار است.نمايد

  ه عالم جمادات و فقط در يک صفت )مثال جميل، مصور كمترين زيبايي يک پديده وقتي است كه زيبايي او متعلق ب
 ( خالصه شود.يا ...

 کارايي

 ايستايي

 زيبايي

متناسب 

 بودن

زنده و 

 پويا بودن

با شکوه 

 بودن
برانگيزاننده 

 بودن

با مالحت و ظريف 

 بودن

بي عيب و 

 نقص بودن

خالقيت  و 

 نوآوري داشتن

و  اصيل

 باارزش بودن

ظهور و بروز 

 کامل داشتن

 عالم   ملکوت و برتر

 عالم   معقول

 عالم   حيواني

 عالم   گياهي

 عالم   جمادي

تنوع داشتن 

 عناصر

پر نقش و 

 رنگ بودن

آرامش بخش و 

ايمن کننده 

 بودن
... و ادامه اين صفات تا 

صد صفت به عنوان عدد 

 کامل و بي نهايت

 هو

 ي صفات ذات

 حق تعالي

 )واجب الوجود(

 نمادي از زيبايي شناسي اسالمي مبتني بر صفات حسن و عوالم وجود -11نمودار شماره 
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  وقتي است كه تمامي سطح دايره ممكنات را اشغال نمايد؛ يعني هم مفيد باشد، هم قوي كاملترين زيبايي يک پديده
  باشد، هم بجا و متناسب باشد و هم باعث و سالم و لطيف و قدوس و...

 بايد بتواند از بُعد عملي نيز به ما امكان دهد تا بتوان آثار هنري را نقد و ارزيابي و مقايسه نمود. در  يک سامانه جامع
مي توان آثار هنري را از بُعد انواع زيبايي در محور عمودي و از بُعد صفات حُسن در محور افقي  13نمودار شماره 

د دانست و در جمع بندي كلي يک ارزشي مثالً بين يک تا صمورد ارزيابي قرار داد و به صورت نسبي آنرا واجد
 نهايي براي آن قائل شد.  نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 چين باشد نقشش به حرام ار خود، صورتگر        هاركاو نكند فهمي، زين كلک خياال انگياز

 (حافظ سان ا غيب  )                                                                

 پرسش ها و پژوهش  ها )مقاله اول(

 بايد از طريق تطبيقي و استداللي شناخته شود؟ حسن شناسی و زیباشناسیچرا  (1

 در مقاله را نام برده و در باره آنها توضيح دهيد؟ واژه های کلیدی (2

 را توضيح دهيد؟ چند مرحله تعيين كننده است ، نام برده و هر كدام یک اثر هنریدر روند آفرينش  (3

 را توضيح داده و نتيجه گيري كنيد؟ 1 نمودار شماره (4

 بر چند دسته است ، فقط نام ببريد؟ تقسیم بندی علومدر حالت كلي و متعارف  (5

 توضيح دهيد؟ 2را بر اساس نمودار  حوزه های سه گانه علومهر كدام از  (6

 ل نتيجه گيري نمائيد؟به چه نتايجي خواهيم رسيد ، پس از تجزيه و تحلي 2از نمودار  (7

 بر چند دسته اند انها را نام ببريد؟ گزاره هادر تقسيم بندي اصولي حكيمان شرق و غرب  (8

 امع در جهت ارزيابي آثار هنري و معماري از بعد انواع و صفات حسنمدلي ج -13نمودار شماره 

 صفات حسن                       
 
 
 

 انوع زيبايي

 جلي   قدوس عدل باعث  بديع جمي  قوي نافع
 

 
 

 مفيد
با 

 استحکا 
 مناسب براننيزاننده نو زيبا

بي عيب و 
 نقص

 با عظم 
 

 حسن هاي مادي 
61% 41% 55% 71%     

 

 

 حسن هاي معقول

31% 51%       

 

 

حسن هاي ملکوتي 

 و عوا م برتر

21%       

 

 

 
       

 
 

صد يکتا 

 صف 

 تا همه عوا م وجود
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 در كدام گزاره و به چه دليل بايد مطرح شود؟ مباحث زیبایی شناسی (9

 رار داد؟در كدام گزاره و به چه علت بايد مورد بررسي ق هنر چیست و هنرمند کیستدر فلسفه هنر مبني بر اينكه  (11

 در باره چه موضوعي است و از آن به چه نتايجي مي توان رسيد؟ 3نمودار شماره  (11

 در باره چه موضوعي مي باشد؟ 4نمودار شماره  (12

 چيست؟ 5نمودار شماره موضوع بحث در  (13

 در باره چه موضوعي پرداخته شده است؟ 6جدول شماره در  (14

 ر بيان كنيد؟چه اطالعاتي داريد مختص مکتب شک گراییشما در باره  (15

 را بيان كنيد؟ مکتب نسبی گراییتحليل شما در باره  (16

 را بطور اختصار شرح دهيد؟ مکتب حس و تجربهديدگاه طرفداران  (17

 چه چيزي مي دانيد خالصه توضيح دهيد؟ عقل و عقل گراییدر باره  (18

 چگونه مي انديشند ، به اختصار بيان شود؟ (مکتب مشائیونطرفداران ارسطو ) (19

 چرا به وجود انسان كامل  اعتقاد  و استدالل مي شود؟ فانیمکتب عردر  (21

 كه به مكتب هاي كوناگون پاسخ داده و ديدگاه هاي آنان را نقد نموده اند سه نفر را نام ببريد؟ حکیمان و دانشمندانی (21

 از ديدگاه علي عليه السالم بر چند قسم است ، نام ببريد؟ نفس آدمی (22

 ت؟چيس 7جدول شماره تحليل شما از  (23

 چيست؟ انساننظر معلم شهيد استاد مرتضي مطهري در رابطه با  (24

 را توضيح دهيد و نتايج حاصله را ذكر كنيد؟ 8 جدول شمارهرا در مكتب هاي گوناگون چگونه ارزيابي مي كنيد ؟ در اين رابطه  حسن و زیبایی (25

 چيست ؟ چگونه مي توان آن را در كنار حسن و زيبايي مطرح نمود؟ مفهوم زشتی (26

 مي رسيم؟ چه نتایجیاز تحليل مفهوم زشتي به  (27

 توضيح دهيد؟ 9جدول شماره در مكاتب گوناگون را طبق  بررسی تطبیقی زیبایی (28

 را در اسالم و مكتب يونان چيست؟ هر كدام را توضيح داده و با هم مقايسه كنيد؟ صفات حسن و زیبایی  (29

خود را نشان مي دهد و زماني كه در آن از صفات حسن خبري نيسات را باا هام     ، زماني كه صفات حسن در آن متجلي است و یک اثر هنریدر  (31
 را توضيح دهيد؟ 11مقايسه نمائيد؟ و جدول 

 در هنر اسالمي وجود دارد؟ هنرمند ، اثر هنری و مخاطبینچه رابطه منطقي بين  (31

 ضيح دهيد؟را تو 11جدول شماره چه رابطه اي وجود دارد ؟  مخاطبین آنو  فطرت پاک هنرمندبين  (32

 را توضيح دهيد؟ 12نمودار شماره كه بر اساس اسماء الهي است چه جيزي مي دانيد ، در اين رابطه  زیبایی شناسی قرآناز  (33

 ؟در باره چه موضوعي گفتگو مي كند 13جدول شماره  (34
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 مقاله دوم                                                            

 )تئوری بنیادی(                                                          

 
 بیا که چاره خوب حضاور و نظم امور            به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد                                         

 لسان الغیب حافظ                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 و معماری و صورت در هنر معنی ارتباط و هماهنگی                         

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ر مهندس عبد الحميد نقره كا                                                                  

 دانشيار دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران                                                     
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                                            بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                             
 پیش گفتار :

آلهاي هنرمندان و ساحت ادراكاات وجاودي و زيباايي شناساانه آنهاا      ها، اعتقادات و ايدهاي از انديشهگ را مجموعهاگر فرهن
بشناسيم، الجرم انكشاف تجلي و تبلور اين آرمانها در آثار هنري و معماري از مهمترين مباحث آموزش هنر و معماري و نقد و ارزيابي و 

بود. امروز آسيب شناسي آموزش هنر و معماري و اصالح آن و تبيين اصول نقد و ارزيابي آثار هنري  تحليل آثار هنري و معماري خواهد
 آگاه و متعهد است.از مهمترين مسئوليتها و رسالتهاي محققين دل

 روش تحقیق در حوزه مباحث فرهنگی و هنری )معماری(-1

نمايند. ابعااد مهندساي   تعبير مي« ساختمان هنر»عالوه   به« مهندسی ساختمان»آثار معماري را در يک تعريف رايج مجموع 

از  كاه  دهناد اي و مواد و مصالح و ... كه در مجماوع عوامال اجرائاي و ماادي بناا را ساامان ماي       ساختمان يعني عناصر و اجزاء سازه
د و باه صاورت   نا كنا تبيين ماي شوند. يعني ابزار حس به عالوه استقراء عقلي، مهندسي ساختمان ردستاوردهاي علوم تجربي تلقي مي

هاي معمولي در جهان بديهي تلقي شده و با توجه به مجموع شرايط  د و نتايج علمي آن براي همه انسانندهمستمر رشد و توسعه مي
 باشد.برداي مناسب ميزماني و مكاني قابل توجيه و بهره

شناساي و فلسافه هنار در    دهد و از مقوله زيبايي و حسان مورد توجه قرار مي كه آثار معماري را در حوزه هنري ياما آن بُعد
ترين وجوه انسان، يعني رابطاه  ترين و عميق، آن هم لطيفر حوزه علوم انساني قرار مي گيرددگويد، عمالً معماري ري سخن ميمعما

 آثار . آن خاطبينمعماري( و م عنوي و روحي هنرمندان معمار )توليد كنندگان آثارآثار معماري با ابعاد عاطفي و م

  ها( بندی علوم از منظر علماء تجربی )پوزیتیویستتقسیم -2

 بندي رايجي وجود دارد كه مجموع علوم را به سه حوزه:تقسيم از منظر علماء تجربي،

                                                    جان هستي:  علوم دقيقه )علوم تجربي(موجودات بي=  علوم طبیعت-1

 موجودات جاندار، غير از انسان )گياهان و حيوانات(:  علوم نيمه دقيقه )علوم آماري(=  علوم زیستی-2

در مورد انسانها و روابط و آثار آنها )فلسفه زيبايي و هنر(: علوم غير دقياق و مبتناي بار تعااريف مكاتاب      =  علوم انسانی-3

 نمايند.فكري و اعتقادي مختلف تقسيم مي

جان جهان و علوم زيستي را مربوط به موجودات جاندار، غير از انسان يعني گياهاان و  را مربوط به موجودات بي طبیعت علوم
كه فقط به مشاهده و آزمايش و استنتاج نتايج آن در  يينمايند و از آنجاحيوانات و علوم انساني را به طور خاص براي انسان تعريف مي

دهند بنابراين تنها اين حوزه از علوم جان در شرايط مساوي هميشه خواص مشابه از خود بروز ميات بيتحقيقات متكي هستند و موجود

 . اندرا يعني )علوم طبيعت( را به رسميت علمي شناخته و نام )علوم دقيقه( را براي آن برگزيده

شود شرايط مشابهي داشته باشند ولي ي ميحتي در مواردي كه از نظر آزمايشگاهي سع گیاهان و حیوانات در مقابل از آنجا كه
دهند، آنها را )علوم نيمه دقيقه( تلقي نموده و با درصدهاي آماري نتايج تجربيات خود به دليل تفاوتهايي كه كم و بيش از خود بروز مي

 پذيرند.را مي

 هااي بالفعال خاود،   م تجربه و موجوديات و ابعاد روحي و معنوي آنها، از آنجا كه هيچ دو انساني در عال ها در مورد انسان اما
العمل همساان  دهند و حتي هيچ انساني در دو زمان مختلف و شرايط متفاوت داراي يک عكسهاي يكساني را نشان نميالعملعكس

بيين علماي و  آماري قابل ت نيست، بنابراين از منظر علماء تجربي، مباحث انساني و الجرم موضوع زيبايي و هنر با شيوه آزمايشگاهي و
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بنابراين مباحث انساني از اين منظر غير دقيق بوده و با توجه به تعاريف بسايار متفااوت و اغلاب متضااد كاه از انساان و        .دقيق نيست
شاود، الجارم ايان علاوم و     پيامبران و اديان مختلف از انسان ارائه مي انشمندان متعدد و در نهايتمباحث انساني توسط فيلسوفان و د

هااي  د و به تعداد اين مكاتب ماا اغلاب گازاره   نشوتلقي مي علوم مکتبی و ایدئولوژیک ها مبتني بر منابع مكتبي و ديني خود، معرفت
توانيم آنها را با شيوه تجربه حسي و آزمايشگاهي و استقراء عقلي به قطعيت برسانيم و بايد از متفاوت و متضاد را شاهد هستيم كه نمي

 برداري نمائيم.ها و ارزيابي و تحليل آنها و استنتاج نتايج قابل استناد بهرهري براي مقايسه گزارههاي ديگابزار و شيوه

 در طرح مباحث نظری ارائه منابع مستند و موثق -3

با توجه به مقدمه فوق در طرح مباحث نظري در حوزه علوم انساني و زيبايي و هنر )از طرح فرضيه تاا اثباات ياک نظرياه(،     
شناسي و شناسي و جامعهها و تأليفات متعدد در مقوله هستي شناسي و انسانرداز، بايد خود يا يک فيلسوف مؤسس باشد با رسالهپنظريه

. در غير اينصورت بايد نظرياات خاود را   حي الهي و كتاب حكمت و هدايت براي بشرفلسفه تاريخ و ... و يا يک پيامبر مرسل باشد با و
بر منابع يک مكتب فلسفي يا اعتقادي مشخص ارائه نمايد، در غير اينصورت نظرياتش لغو و قابل ارزيابي نخواهد دقيقاً مبتني و مستند 

 بود و يک پشتوانه منطقي و اثبات شده نخواهد داشت.

 تحقیق منابع و مآخذ  -4

ون دارد، باراي انساان نياز    ناگمراتب و تجليات گو ،از منظر اسالمي براي رسيدن انسان به حقايق وجودي همانطور كه وجود

 ین )ع(قرآن ،سنت نبوی، کالم معصوم ) عبارتند از اين اركان بيني شده است.و مراجع و منابع مختلفي در طول يكديگر پيش اركان

 عنصر عقلل  گانه كه نقطه آغاز معرفت و مشترک انسان و حيوان است بهيعني بعد از حواس پنج(  هدایت شده اجماع فقهاء و عقل،
با حيوان و بال پرواز شخصي او بسوي كشف حقاايق برتار اسات، توصايه و      ( كه فصل مميز انسانمي شود پيامبر درونيكه تعبير به )

 شود.تاكيد مي
لي تحقيقاي و اساتدال   بلكاه  دانساته در انسان است كه اعتقاد يافتن به مباحث نظري را تقليدي ن بدليل عقل و قوه تشخيص

قل و خرد آدمي در حيطه عمل و رفتار بلحاظ محمدوديت و كم تجربه بودن خطا پذير مي شود و دچار نقصان و از آنجائيكه عدانيم. مي
. و گذشته از كمک كارشناسان در خيلي از كمبود مي گردد براي تقويت خود نياز به كارشناسان و خبرگان در موضوعات گوناگون دارد 

عصوم كه خطايي در شناخت حقايق ندارند محتاج است و در نهايت باه كاالم الهاي    مسائل و در درک حقايق به انسان هاي كامل و م
قرآن مجيد كه پيام وحي خدايي است بايد مراجعه نمايد تا تئوري هاي نظري و سير عملي و اصول زندگي و مفاهيم ماورد نظار را در   

 آيات آن مشاهده نمايد و مقتداي خود قرار دهد.

 های نظریگزاره بررسی تطبیقی در ارزیابی -5

سن شناسي و زيبايي در مكاتب مختلف بسيار متنوع و متضاد اسات  هاي نظري در مباحث انساني و فلسفه حُاز آنجا كه گزاره
اي مخااطبين چااره  داند براي اثبات فرضيه خود و قانع نماودن  پرداز در صورتيكه خود را پيامبر يا فيلسوف مؤسس نميمحقق و نظريه
هااي  نظريات بسيار متضاد را در كنار هم بگذارد و در مقايسه آنها نسبت به نظريه مورد قبول مكتب خاود باا شايوه    اين ندارد جز آنكه

را تثبيت كند. تر ک به هم، نظريه كاملبندي نقاط مشترک نظريات نزديمنطقي استدالل نموده و نظريه خود را اثبات نمايد و يا با جمع
برداري نمايد. در هر صورت در طرح و اثباات ياک نظرياه در مباحاث     تواند بهرهت نظريه مورد قبول مياز هر دو شيوه نيز جهت تقوي

و قاانع   ادي و خودآگاهي، او را نيزحفظ آز ها و زمينه معرفتي مخاطب باشناسي، كه بتواند ضمن باال بردن آگاهيانساني و فلسفه زيبايي
ترين فيلساوفان و ادياان در موضاوع ماورد     ترين و مطرحاي از نظريات برجستهقايسهاي جز يک بررسي تطبيقي و منمايد، چارهراضي 

)ال اله اال اهلل(  را در حوزه مباحث نظري از شعاررسد. در فرهنگ اسالمي نيز مقوله نفي و اثبات تري به نظر نميبحث، راه حل مناسب
 خدايي است بايد كنار گذاشته شود چون با حقيقت همخواني ندارد!!به اين مفهوم كه هر چه غير توان استنباط نمود.به طور كلي مي
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 یک نظریه واحد های نظری برای رسیدن بهارزیابی گزارهنقد و  -6

ياک نظرياه   باه  گيري مشخص و بندي و نتيجهتواند ما را به يک جمعطرح توصيفي نظريات مختلف در كنار هم هرگز نمي
شود، اغلب با فلسفه هنر و زيبايي برساند. متأسفانه در تحقيقات و مقاالتي كه در اين حوزه ارائه ميقابل دفاع در حوزه مباحث انساني و 

يا اثباات   و متعارض را در كنار هم بدون نفي هاي كامالً متناقضطرف بودن و متعصب نبودن و غير جزمي انديشيدن، گزارهادعاي بي
مناد را باا    مخاطاب نيااز  و خوانناده   براي ورود به مراحل بعدي تاج يک نتيجه مشخصبندي و استننمايند و عمالً بجاي جمعارائه مي

 كنند.رها مي م سردرگُو متناقض  مطالبي بدون دليل و اغلب

و غيار نسابي و غيار اعتبااري      ي هاي حقيقاي  ها يا نيستي كلي و مفهومي هستند و از هست های نظریگزاره كه يياز آنجا
خواست انسان و پذيرش يا عدم پذيرش او در ساحت وجودي آنها دخالت نداشته و مؤثر نخواهد بود، بنابراين گويند و اراده و سخن مي

رد شاده و نظرياه ماورد ادعاا     ربايد براي اثبات يک گزاره نظري تمام نظريات متعارض و يا متفاوت با آن به صورت مستدل و منطقي
ک دل و منطقي اثبات شود. زيرا در حوزه مباحث نظري )هساتي شناساي( فقاط يا    متقابالً به عنوان تنها نظريه صحيح به صورت مست

 باشند.مي تواند بطور واقعي درست باشد و بقيه نظريات  نادرستنظريه مي

 های نظریهای نقد و ارزیابی گزارهابزار و شیوه -7

محققين غربي بوده اسات و باا عناوان     در رويكردي معرفت شناسانه كه بعد از رنسانس و شكاكيت دكارتي بيشتر مورد توجه
مورد توجه اكثر حكماي شرقي و غربي همواره شناسي از قبل در ذيل مقوله هستي شودها تدريس مي)شناخت شناسي( در اكثر دانشگاه

 نماييم. هاي نظري را طرح و تبيين ميهاي ارزيابي گزارهموضوع ابزار و شيوه .و لذابوده است

اي را اند و هيچگونه ابزار و شيوهمجدداً در دنياي غرب مطرح شده هكه متأسفانه امروزشکاکانغير ازمعرفت شناسان در كل 

رد رشناسي به طور خاص از طريق حكماي اسالمي مورد نقد ودانند و در مباحث معرفتبراي رسيدن به باورهاي صادق خطاناپذير نمي

ها( كه نتايج تجربيات حسي و آزمايشگاهي را )الزم( دانسته  )پلوراليست 2شوندطرح ميمگرایانگرایان و کثرتنسبی، گروه1قرار دارند
دانند و در عين حال راه حلي نيز براي رسيدن به باورهاي صادق ندارند و مقولاه تواضاع معرفتاي را مطارح نماوده و      ولي )كافي( نمي

پذيرناد و در واقاع   هاي آماري ميو حداكثر به صورت پرسشنامه نظريات معرفتي را به صورت هم عرض در كنار هم بدون اثبات يا ردّ
 پيوندند. گرائي ميخودآگاه يا ناخودآگاه به شک

گراي فوق كه در مجموع مباني و اصول نظري را به صورت نوعي باراي هماه انساانها مشاترک     گرا و نسبياز دو گروه شک
عرفتي را براي نوع انسانها و در مجموع شرايط زماني و مكاني قابل حصول و اثباات  م ها، يک يا چند ابزار و شيوهدانند، ساير گروهنمي
 ناسند:شمي

پندارناد و بطاور   ( ميها( هستند كه نتايج تجربيات آزمايشگاهي را )هم الزم و هم كافيوزيتيوست گرايان )پحسدسته اول،
هااي توصايفي كالبادي و    انساني و فلسفه هنر و زيبايي از شيوه توانند وارد حوزه مباحث فهمي و نظري شوند و در مباحثنمي طبيعي

شوندتقسيم مي گرایان بیرونی و درونیحسمانند، اين گروه در درون خود به نمايند و در اين سطح متوقف ميبرداري ميتجربي بهره

گرايان مشائي گرايان دكارتي و عقلعقل توان نام برد كه به طور كلي به دو دسته متمايزگرا را ميهاي عقلگروهدسته دوم،

، اجماالً حواس را خطاپذير دانسته و فقط انديشه و ذهن انسان را خطاناپذير گرایان دکارتیعقل)حكماي اسالمي( قابل تقسيم هستند. 
باشند و از عقل بالقوه .( ميبالفعل )عقل جزئي، تجربي، حسي و استقرائي و قياسي و ..دانند و از آنجا كه در عمل فقط متكي به عقلمي

باشند، در نهايت دچار تضادها و تناقضها و محادوديتهاي ناشاي از   ( محروم ميو نبوت ( و به طور خاص از كالم الهي )وحي)عقل كلي
                                                 

 قرار دارند. بسياري از ساختارشكنان ) ديكانستراكتيوسيتها ( نظير آيزنمن و گهري در اين حوزه -1
هاا در ايان حاوزه قارار     گرايان و تاريخ گرايان و ... ( پساامدرن گيرند نظير ) فردگرايان، نژادگرايان، طبقات اقتصادي و اجتماعيهاي متعددي را در برميكثرت گرايان و نسبي گرايان گروه -2

 دارند.
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د. آنچنان كه شونمنحرف ميگراییگرایی و شکنسبیهايي انتزاعي به سويهاي معرفتي شده و با ارائه اصول و گزارهاين ابزار و شيوه
 1در اغلب جريانهاي پسامدرن )پست مدرنيته( شاهد آن بوده و هستيم.

توان نام برد. در اين دسته از آنجا كه هساتي  گرايان اسالمي و به طور خاص حكمت متعاليه صدرائي را ميعقلدسته سوم

شناسند و عالم ماده را عالم خالق در مراتب وجود مي )خالق و مخلوق( تقسيم نموده و مخلوقات را تجلياتواجب و ممکنرا به دو نوع
حسي و اساتقرائي را   -شناسند و در عين حال عقل تجربيدانند و حواس ظاهري را مناسب در جهت ارتباط با اين عالم ميشهادت مي

( قائال  تجربی و بالفعلل وفطری و بالقوهنمايند و از طرفي براي انسان و عقل دو ساحتبراي جبران خطاپذيري حواس مطرح مي

دانند. در بستر عرضي انسان رو به عالم كثرت )دنيا( دارد و مي بستر طوليو يک  بستر عرضيهستند، در مجموع براي معرفتهاي انسان يک 
ي قائال  تر اشراف وجاودي و معرفتا  تر بر عوالم سطحيدر بستر طولي رو به هستي مطلق و عالم وحدت. آنها براي عوالم برتر و عميق

 هستند.

)حواس ظاهري و باطني، عقل بالقوه و بالفعل و معرفتهاي قلبي و حضوري و  معرفتی انسانهای ابزار بنابراين نه تنها همه  
شناسند، براي جبران پذيرند و مؤيد يكديگر ميفطري اوليه و معرفتهاي شهودي كسبي و تجربي ثانويه ...(را در سطح وجودي خود مي

كالم الهي )وحي( و  رقابل خدشه و خطا را آياترا مطرح و تنها منابع غي يک، ضرورت و نياز به دعوت و رسالت پيامبرانخطاپذيري هر 
اند، را ارائه نموده شناسي جامع و كاملساختار معرفتبديل يک شناسند ودر اين سامانه بيمي معصومين عليهم السالمو راهنمايي هاي 

شناسي كامل ضمن توضيح ابزار و شناسي و انسانها و نقد و ارزيابي مباني آنها، با ارائه يک هستيگروه كه ضمن پاسخ به شبهات ساير
ارائخاه  شناسي مطرح هاي متنوع در عالم وجود، مباني و اصول نظري و حقيقي و غير قابل خدشه در حوزه فلسفه زيبايي و حسنشيوه

 .2مي دهند

 تا صورت نیموضوع شناسی یک مکتب هنری از مع -8

اناد  با توجه به تقسيمات مناسبي كه حكماي يوناني از قديم نظير ارسطو و حكماي اسالمي نظير فارابي و ابن سينا و ... داشته
هاي نظري و عملي مطرح است از گزاره نمايد، تفكيک دو حوزهو آيات قراني نيز آنرا با تفكيک مضمون )ايمان و عمل صالح( تاييد مي

موضلوع حکملت   شاود. در به دو حوزه حكمت نظري و حكمت عملي تقسيم مي ابتداءمکتب فکری و اعتقادیتقسيم يک كه در اين

شناسي، فلسفه تاريخ و رابطه انسان با طبيعت و ...( شناسي، جامعهشناسي نظير )معبود شناسي، انسانبه طور كلي مباحث هستينظری

گوياد و از مطالاب آن   ها، سخن ماي  ها يا نيست شود و از هستگفته ميهم   بینیجهانآن به گيرد، كه گفتگو قرار ميمورد بحث و 
 شود.شناسي كه سرچشمه مباحث هنري و آثار هنري است ارائه و اثبات ميشناسي و زيباييفلسفه حسن

، اصول هاي اجرائي و شيوه، به طور كلي از احكام عملي و بايد و نبايدها و ارزشهاي اخالقي و روشها حکمت عملیدر موضوع
سازي است و در نهايت فلسفه هنار و فلسافه هنرمنادي را ارائاه     سازي و جامعهشود كه در آنها سخن از انسانمطرح ميو چهار چوبي 

 داردرا بيان ميهنر چیست و هنرمند کیستنمايد و پاسخمي

است و دولت پاینده و گر هنر مند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر  هنر چشمه زایتدهدر تعريف هنر ومعرفي هنرمند مي گوياد :   سعدی 

 .در نفس خود دولت است هر جا رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند
 حكايت دوم–فتم در تأثير تربيت باب ه–گلستان                                                                                                

                                                 
رساند كاه ناه    كنند و نهايتاً به نوعي از هنرهااي باصاطالح )مفهاومي( ماي    نرهاي مجازي و انتزاعي گرايش پيدا ميتوجهي به صورتهاي حسي، عمالً به هعقل گرايان دكارتي بدليل بي

 صورت دارد و نه سيرت يا مفهوم.
 «هنر نبوي هاُسن شناسي، سرچشمحا »هاي هنري و معماري( در مقاله )بررسي تطبيقي انواع مكاتب شناخت شناسي، از بعد زيبايي شناسي و سبک 6رجوع شود به نمودار شماره  2
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شناسي هنرمند با انجام روشهاي اجرائي و عملي، به خلق آثاار هناري   شناسي و زيباييهاي حسنايدهحوزه مکاتب هنریدر
نمايد. در واقع سرچشمه و موجوديات آثاار هناري از نظار و عمال      هاي عيني آثار هنري را خلق ميشود و مصاديق و نمونهمنتهي مي

 شود و اصول و مباني خاص خود را دارد.ند ناشي ميهنرم

است و تاثير آثار هنري بر مخاطبين و ارزياابي و تحليال آنكاه در حاوزه      رابطه هنرمند و اثر هنری با مخاطبینموضوع ديگر 
اقتصادي و  -عيشود و هنري است اجتمابراي مخاطبين خاصي طراحي و اجرا ميمربوطه هنرهايي نظير معماري و شهرسازي كه آثار 

 . 1گردد... از اهميت بيشتري برخوردار مي

 های نظری و عملی و... و روابط بین آنها تفکیک اصول حاکم بر گزاره -9

 اصول حاکم بر گزاره های نظری 

كاه   هست قرار دارند و از آنجاا بوده و در مرز بين نيست و  و بدون ارتباط به زمان و مكانمفهومي و كلي   هاي نظريگزاره
شرايط زماني و مكااني باوده و    است، غير وابسته به مجموع تأثير ها در تحقق آنها بي خواست و اراده و پذيرش يا عدم پذيرش انسان

ن شناسي و زيبايي زه حسهاي ادراكي او از مراتب وجود، ما در حوباشند. يعني با يک تعريف مشخص از انسان و ابزار و شيوهمي قطعي

ها بطلور   انسانباشايم و  شناسي مي توانيم شناسي و زيباييداراي يک مجموعه مشخصي از مباني و اصول حسن لّمشناسي بطور مس

. يعني در پرتو يک مكتب نظاري فقاط ماا ياک     خواهند بود گرایشهای زیبایی شناسانه مشترکیو بصورت بالقوه دارای ذاتی و فطری 
داشت. حتي اگر در مكتبي نظري انسان متغير تعريف شاود و تعااريف جديادي     مجموعه از اصول ثابت در حوزه حسن شناسي خواهيم

بپذيرد، خواهيم گفت، اين موجود، موجود جديدي است با تعريفي جديد، بنابراين اصول جديدي در حوزه زيبايي و حسن خواهد داشات  
 مبتني بر تعريف جديد، اين اصول ثابت خواهد بود.آنگاه كه 

شناسي كه ذكر شد بايد از طريقو نظري هستند مبتني بر مباحث معرفت هاي اين حوزه از آنجا كه تئوريارهالبته در طرح گز 

شاود و ساپس در ماورد اثباات      عني ابتدا نظريات مخالف نقد و بررسيارائه شوند. يای تطبیقیمنابع مستند و به طور مستدل و به شیوه
هاا را   به طور مثال اگر در تفكر اسالمي ما انساان . كه در بندهاي قبل توضيح داده شد.(. )آنچنان ارائه شده استدالل ارائه گردد نظريه

ها را داراي گرايشهاي زيبايي شناسانه مي دانيم و مجموعه اي از اصاول ثابات    شناسيم بنابراين انسانو بالقوه يک نوع ميبطور ذاتي 
مجموع شرايط زماني در و  ها بالفعل و در عالم تجربه  كه انسانيي ز آنجا حسن شناسي )فرازماني و فرامكاني( براي آنها قائليم. ولي ا

شناسيهاي فاردي و شخصاي   شناسي مي شوند، ما زيباييها و گرايشهاي مختلف و متنوعي در حوزه زيباييو مكاني خود داراي سليقه
شناساانه خاود   ها را معيار و داور در ارزيابيهاي زيبايي آنها را كسبي و متغير و قابل تربيت دانسته و اصول ثابت و فطري و نوعي انسان

 كنيم. سنجيم و تنظيم ميگيري هنري خود را در سطح جهان و در طول تاريخ با آن ميدهيم و جهتقرار مي

ي هاي بومدارند با حفظ اصول ثابت به سليقهای و قومیشخصی و یا منطقهدر عين حال در عمل و در آثاري كه جنبه محدود
گيريم.در مجماوع اصال كلاي و زيربناايي     گذاريم و در نظر مياي اساسي وارد ننمايد احترام ميتا آنجا كه به حريم اصول ثابت خدشه

باشند و براي ما « حقيقي و واقعي»بايد « گزاره هاي نظري»به طور خالصه :  آنها است. واقعی بودنو   حقیقی بودن هاي نظريگزاره
 ايي شناسي را تبيين نمايند. يک فلسفه مشخص زيب

 های عملیاصول حاکم بر گزاره 

و نبايدهاي اجرائي، يعني در خلق آثار هنري و معمااري بكاارگيري ماواد و     هابايداصول رعايت  هاي عملي و در مورد گزاره

هستند، يعني  اعتباریاول ئي و تكنيكي همه در هاي مختلف فضائي و هندسي و روشها و سبكهاي مختلف اجرامصالح مختلف يا ايده

                                                 

 «.هنر نبوي هحااُسن شناسي، سرچشم »)رابطه  عرضي مكاتب فكري و اعتقادي تا خلق آثار هنري( در مقاله  3رجوع شود به نمودار شماره 
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ها( در اثر هناري و   ها )گرايشهاي زيبايي شناسانه انسانها و زيبايي شوند ولي در مرحله بعد به ميزان تجلي حسنابتدا خنثي تلقي مي
 تاثير آن بر مخاطبين قابل ارزيابي حقيقي و داوري نهايي خواهند بود.

باشند، بلكه ارزش و اعتبار آنها به داراي ارزش و اعتبار نمي ائي ، در ذات خود ها و نبايدهاي اجربنابراين احكام عملي و بايد 
وابسته به مجموع شرايط  موجوداتي بالفعل و نسبي وبطور طبيعيها و هنرمندان،  ارزيابي نتايج كار آنها وابسته است و از آنجا كه انسان

ر اعتباري بودن، نسبيت پذير و وابسته به مجموع شرايط زماني و مكااني و  هاي عملي عالوه بباشند، بنابراين گزارهزماني و مكاني مي
از بعد علت غائي و نتاايج كاار    شوند. ولي اين گزاره هاپذيرند و با اراده و عمل انسان محقق ميپذير و اجتهاددر نتيجه اختياري و تنوع

هااي  توان گفات گازاره  شوند يا به طور كلي ميتلقي مي حقیقی هاییگزارهيعني تجليات حسن و زيبايي در آثار هنري به طور ثانوي 

ها  بخش حسنو از آنجا كه در نهايت تجلي اعتباریيعني از بُعد علت فاعلي آنها  ها به ظهور مي رسد عملي از آنجا كه بوسيله انسان

باشند. اصل كلي و اري بودن و حقيقي بودن( ميشوند و در مجموع واجد هر دو وجه )اعتبتلقي مي حقیقیهايي و زيباييها هستند گزاره
 .در اين است كه بجا و داراي تناسب و بر ميزان عدالت باشندهاي عملي زيربنايي گزاره

شناسانه و تاثير بر انتخاب شوند و با توجه به تجلي مفاهيم زيبايي« بجا و متناسب»بايد « گزاره هاي عملي»به طور خالصه: 
 .1ي قرار گيرندمخاطبين مورد ارزياب

 اصول حاکم بر شخص هنرمند 

شاود  وجودي يعني هويت بالقوه و نوعي شامل مباني و اصول نظري مي كه هنرمند از بعددر مورد شخص هنرمند بايد گفت 
ملاي  تربيتاي، شاامل مبااني و اصاول ع     ..( دارد و از بعد تجربي وو غيروابسته به شرايط زماني و مكاني و . يعني هويت هنري)حقيقي

و با توجه باه مجماوع شارايط زمااني و      شرايط زماني و مكاني و ... ( پيدا مي كندو نسبي و وابسته به  اعتباريشود يعني هويتي )مي

در للی  اسلت و  با ثبات و غیرقابل تغییر دارای مبانی و هویتی بعد فطری و استعداد درونیشود. يعني از يپذير ممتغير و تربيت،مكاني 

 دارد. هویتی متغیر، هنر بروزدرعمل و

 اصول حاکم بر آثار هنری 
باشند، هر وجاه مبتناي بار اصاول مخاتص خاود       در مورد آثار هنري نيز از آنجا كه اين آثار داراي دو وجه صورت و معنا مي

 صورت است.در كالبد و  ث از تجلي معنيدارند كه منبع علت و معلولي و يا رمزي و سمبوليک باشد كه با يكديگر يک رابطهمي

شناساي و  ها و ادراكاات حسان  هاي نظري، كلي و حقيقي بوده و از ايده، مبتني بر گزارهآثار هنریو محتوي و مفهوم  معني
 تر حامال الهاماات رباوبي و كشاف و شاهود     گيرند و در مراتب عاليشناسي هنرمند بصورت خودآگاه يا ناخودآگاه سرچشمه ميزيبايي

هاي عملي، نسابي و اعتبااري باوده و از اساتعدادهاي فاردي و      و شاكله آثار هنري نيز مبتني بر گزارهرت فاني هنرمند هستند. صوعر
هاي تكنيكي و مجموع شرايط زماني و مكاني و آثاار   ها و روش تجربيات شخصي و تربيتي هنرمند سرچشمه گرفته و در حوزه سبک

 تند.ارزشمند و مشابه قبلي قابل تبيين و توصيف و ارزيابي هس
تر وجود، قابليت تر و ضعيف شناسي، آنچه در آثار هنري بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه مراتب پايين در فلسفه هستي

بلكه در مورد آثار هنري  در صورت را نداریم معنی در هنر اسالمی حق تجسم وجودهاي برتر و غني را ندارند، يعني مادر ظهور و حضور 
عالم جزئي و مادي قابليت ظهور و حضور آنها را نادارد   باشند بنابراين،ها متعلق به عالم كلي و معقول ميييا و زيباه از آنجا كه حُسن

توانند در كالبدها و صاورتها متجلاي شاوند و    سمبليک مي و زيبايي به صورت رمزي وبلكه مفاهيم و معاني معقول يعني صفات حُسن 
و ادراكاات   ادراک معنوي و مفهومي راپيدا كنناد  شناسي مخاطب، براي او حالت ذكر وي و زيباييشناسبراي مخاطب و به اعتبار حسن

                                                 

 «.هنر نبوي هن شناسي، سرچشمحااُس »( در مقاله هاي نظري، عملي و آثار هنرياصول متفاوت و حاكم در گزاره) 5رجوع شود به نمودار شماره 
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هاي مادّيِ خود باه مخااطبين در واقاع     شناسي او را از قوه به فعل تبديل كنند. در اين رابطه آثار هنري عالوه بر انتقال زيباييزيبايي
 قول هنرمند به مخاطبين و در نتيجه انبعاث وجودي آنها، به عهده دارند.هاي مع نقش واسط را براي انتقال ادراكات زيبايي

 انآثار هنری و هنرمندمخاطبین  اصول حاکم بر روابط -11

ها و مفهوم اثر هنري منبعث از ايده نطور كه در بند قبلي مطرح شد معنيدر مورد رابطه مخاطبين با آثار هنري بايد گفت هما 
شناسي هنرمند است كه در اثر هنري تجلي يافته است. يعني هنرمند مثال هار انساان    شناسي و زيباييسنو مباني فطري و كسبي، ح

ديگر يک بعد فطري و نوعي و حقيقي و بالقوه غيرقابل تبديل و تحويل دارد و يک بعد اساتعدادهاي فاردي و تجرباي و تربيتاي كاه      
بل، مخاطب اثر هنري نيز هر دو وجه فوق را دارا است. يعني در وجه فطري وابسته به مجموع شرايط زماني و مكاني است. در نقطه مقا

و نوعي و حقيقي و بالقوه با هنرمند مشترک است و در وجه فردي و تجربي و تربيتي با او مشترک نيست و تحت تاثير مجموع شرايط 
 باشد. زماني و مكاني خود مي

در شناسي خود را بالفعل نموده و به خودآگااهي رساانده باشاد،    و بالقوه زيبايي ابعاد فطري هنرمندبنابراين به ميزاني كه اوالً 
ثاني استعداد رمزپردازي و تجلي آن معاني و صفات را در كار هنري خود يافته و در اثر هنري خود محقق ساخته باشد، اثر هنري واجد 

كاه   اثر هنري نيز به ميزاني مخاطبرف مقابل در صورتيكه دهد و از طارزشهاي هنري و صفات حُسن شده و آن صفات را بازتاب مي
تواند تجليات صافات حُسان را در اثار هناري     مي شناسي خود را بالفعل نموده و به خودآگاهي رسانده باشد،ابعاد فطري و بالقوه زيبايي

اين ارتباط، اثري موثرتر است كه هنرمناد آن  . البته در خود را نشان دهد رمزگشائي نموده و ادراک نمايد و ساحتهاي فطري و بالقوه او
در صورت تواناايي كاافي    د و در رمزپردازي اثر و تجلي معنيشناسي رسيده باشنسبت به مخاطب به درجات باالتري از ادراكات حسن

و مكاني خود اسات، اماا   داشته باشد. مخاطب نيز مانند هنرمند از بُعد بالفعل فردي و تجربي و تربيتي وابسته به مجموع شرايط زماني 
اسات ابعااد فطاري و ناوعي      و حقيقي و غيرقابل تغييار  اين وجوه در هنرمند و مخاطب متغير و اعتباري بوده و در نهايت آنچه اصيل

زمان و مكاان را در نقاد و ارزياابي آثاار هناري و رابطاه هنرمنادان و مخاطباان ايفاا          ها است كه معيارها و اصول بي مجموع انسان
هاي مختلف بوده است، آنچنان كه آثار هناري  ها در طول تاريخ و فرهنگ يد.همان حقيقتي كه موجب درک متقابل همه انساننمامي

هاي خودآگاه و براي هميشاه   اصيل و ارزشمند متعلق به هر دوره تاريخي و يا هر فرهنگ نژادي و جغرافيايي باشد از نظر همه انسان
 .خواهد بود انگيزستايش ارزشمند،

 سیر تکاملی هنرمند در دو حوزه نظری و عملی -11

شناساي و  در فرايند ادراكاات حسان   شناسي و ... و در نهايتسي و انسانشناسير تكاملي هنرمند در حوزه نظري يعني هستي
ر هنري را در او زيبايي شناسي )فلسفه زيبايي( و همچنين در رشد استعدادهاي عملي و تجربي و كسبي هنرمند است كه توان خلق آثا

 . 1شودها در آثارش مي ها و زيبايي بخشد و باعث تجلي حُسنتحقق مي

 جمع بندی  

ها، اعتقادات و آرمانهاي هنرمناد )بنيانهااي فرهنگاي    شود، انديشههمانطور كه از مجموع مطالب فوق استنباط و استنتاج مي
گرداند و از ديگر سو اساتعدادهاي  اند و از الهامات انفسي و رباني برخوردار ميرسشناسانه ميهنرمند( از يک سو او را به ادراكات زيبايي

عملي و تجربي او )توان خالقانه هنرمند( با تمرين و ممارست و تربيت و برخورداري از الهامات آفاقي و تجربي توان خلق آثار هنري را 
 . 2آوردا محتوي عميق و مؤثر و برانگيزاننده به وجود نمايد و بدين ترتيب مي تواند آثاري ارزشمند و اصيل و بكسب مي

 

 

                                                 
 «.هنر نبوي هحااُسن شناسي، سرچشم »)رابطه  عرضي مكاتب فكري و اعتقادي تا خلق آثار هنري( در مقاله  3رجوع شود به نمودار شماره  1

 «.هنر نبوي هسن شناسي، سرچشمحااُ »)الهامات انفسي و ربوبي هنرمند و الهامات انفسي و ربوبي مخاطب( در مقاله  11رجوع شود به نمودار شماره  2
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 :خذ مقالهو مآمنابع 

كه توسط اينجانب و همكاران، باراي   "تعریف جامعی از هویت اسالمی در معماری"اين مقاله با استفاده از پژوهشي با عنوان 
رت كتاب چاپ شاده اسات در انجاام پاژوهش     صوانجام و تحويل شده است و اكنون تدوين گرديده و به  وزارت مسكن و شهرسازي

ذكار شاده مراجعاه    مقالاه   به متن در صورت لزوم مزبور كليه منابع و مآخذ اين مقاله ارائه شده است كه خوانندگان محترم مي توانند 
 فرمايند.

 

 پرسش ها و پژوهش  ها )مقاله دوم(

 محققين دل آگاه است؟ از مهمترين مسئوليت و رسالت آسیب شناسی آموزش هنر و معماریچرا  (1

 بطور خالصه چيست؟ تعریف رایج معماری (2

 بطور كلي به چند دسته تقسيم مي شوند؟ نام ببريد و توضيح مختصر بدهيد؟ علوماز نظر علماي تجربي  (3

 را نمي توان در آزمايشگاه ها به قطعيت رساند؟ شناخت انسانچرا مباحث مربوط به  (4

 ببريد؟ را در اسالم نام منابع و مآخذ تحقیق (5

 را توضيح دهيد؟ گزاره های نظریبررسي تطبيقي در ارزيابي  (6

 و مورد قبول بايد از چه راهي وارد شد؟ یک نظریه واحدبراي رسيدن به  (7

 ) كثرت گراها( از چه ابزاري براي شناخت استفاده مي كنند؟ پلورالیست ها (8

 در باره حواس و ذهن انسان چه نظراتي دارند؟ عقل گرایی دکارتی (9

 ابزارهاي معرفي انساني را از چه زاويه اي مطرح مي سازند؟ ل گرایی اسالمیعق (11

 در معرفت شناسي اشاره به چه موضوعاتي دارد؟ حکمت نظری و حکمت عملی (11

 چه سخني دارد؟ هنر سعدي در باره (12

 را بطور مختصر توضيح دهيد؟ گزاره های نظریاصول حاكم بر  (13

 دهيد؟را توضيح  گزاره های عملیاصول حاكم بر  (14

 چيست؟ هنرمنداصول حاكم بر شخص  (15

 چيست؟ آثار هنر یاصول حاكم بر  (16

 آنها وجود دارد؟ آثار هنری و مخاطبینچه رابطه اي بين  (17
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 مقاله سوم                                                      

 )تئوری بنیادی(                                                                           

 
 گوش نامحرم نااشد جای پیغام سروش تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی                                 

 لسان الغیب حافظ                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 های معرفت شناختیِ  معماری معاصر تأمّلی بر بنیان              

 

 

 

 

 عبدالحميد نقره كار( 1: مقاله مشترک  نويسندگان                                                

 كريم مردمي( 2                                                                               

 محمدمنان رئيسي(  3                                                                               

 

 

                                                 
irA_noghrekar@iust.ac.  دانشيار دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران 

K_mardomi@iust.ac.ir  استاديار دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران 

 ي دكتري و مدرّس گروه آموزشي معماري دانشگاه علم و صنعت ايراننويسنده مسئول؛ دانشجو19173111551raeesi@iust.ac.ir، شماره تماس
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                                                   بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                                    

 خالصه مقاله :

يكي از مباحثي كه هنر و معماري سالهاي اخير را به لحاظ مباني نظري تحت الشعاع قرار داده، مباحث مرتبط با دانش 
معاصر از مهمترين مباحث مطرح در قلمرو معرفت شناسيِ هنر « نسبيّت شناخت»و و زيرشاخه هاي آن مي باشد. « معرفت شناسي»

هر  اثر و تعيين سهم اثر، چگونگي شكل گيري فرايند درک اثر هنري، مخاطب ندهمي باشد كه با مسائلي نظير تعيين جايگاه پديد آور

« معرفت شناسیِ متن»مرتبط مي گردد. اين مسائل ريشه در حوزه اي از معرفت شناسي تحت عنوان  يک در به وجود آمدن واين درک

هنر و علم تفسير متون بويژه =  hermeneutic)هرمنوتیکاز ساير زيرشاخه هاي معرفت شناسي، در زيرشاخه  دارند كه امروزه بيش
ارائه « معرفت شناسيِ متن»وبه طور خاص هرمنوتيک مدرن نمود يافته است. مطابق با آخرين نظرياتي كه در حوزه  ادبي و مذهبي(

سيال  تاريخند و سنت و تاريخ هم در فراشدداوريها متأثر از سنت و و پيش است داوريِ مفسرينمتأثر از پيشه، همة دانش ها گرديد
. طبق اين نگاه، هر نوع ابژه اي از جمله ابژه هاي معماري بايستي متناسب با ئم بوده، فاقد ثبات و استحكام مي باشنددرحال تغيير دا

 باشند. « نسبيت شناخت»ماري استفاده شود كه متناظر با اصل اين فراشدِ سيال ارائه گرديده، از هندسه هايي در طراحي آثار مع
منطقي، پس از تعريف  –تفسيري با بهره گيري توأمان از روش استداللي  –در اين مقاله ضمن اتخاذ رويكردي تاريخي 

عاصر پرداخته، به عنوان يكي از مهم ترين اصول معرفت شناسي م« نسبيت شناخت»به تبيين اصل « دانش معرفت شناسي»اجمالي 
سپس به بررسي تأثيرات اين اصل بر تحوالت معماري معاصر مي پردازيم. در قسمت پاياني مقاله نيز به نقد اين نهضت فكري در 

« معرفت شناسي متن»نشان خواهيم داد كه نسبي گراييِ محضي كه بر پايه بنيانهاي فلسفي  فلسفي  مي پردازيم و –بستري معرفتي 
ستناد نمود كه اين امر، ارزش اي براي شناخت و ارزيابيِ روشمند آثار اب مي گردد تا نتوان به هيچ معيار و ضابطهبيان مي شود سب

 .را دجار چالشي جدّي مي كند چراكه هر فهمي را موجّه مي نمايانددرک و دانايي 
 ثرمعرفت شناسيِ متن، معماري معاصر، نسبيّت شناخت، مؤلف اثر، مخاطب ا كلمات كليدي:

 در تحقیق معرفت شناسی متن ای  مقدمه
  در حکم یک متن و یک زبان استمعماری 

معرفت »اي از معرفت شناسي دارد كه به هنر معاصر شاهد طرح مباحث جديدي است كه بسياري از آنها ريشه در حوزه
ي فهم و تغيير مستمر آن، تاريخمندي هاي مختلف از يک اثر هنري، تاريخمند موسوم است. مباحثي مانند امكان قرائت «شناسي متن

آن، محوري بودن نقش مفسر )در واقع بيننده اثر  ندهو ذهنيت تاريخي پديدآور ري، تأثيرپذيري آن از فرهنگ معاصرمتن يا اثر هن
داوريهاي بيننده پيشها يا دانستهاثر يا حتي خود اثر و تأكيد بر دخالت پيش ندههنري( در فهم اثر به جاي اهميت دادن به نقش پديدآور

اي از مباحث نويني است كه در مباحث هنري معاصر مطرح است و ريشه در تأمالت معرفت شناختي دارد. در شناخت و فهم اثر، گوشه
اتفاق مهمي كه در نتيجه ي اين جريانات فكري در حوزه هنر و معماري بروز يافته، فرصتها و تهديدهاي حاصل از آن در عرصه 

الزم است تا قبل از بهره گيري و يا پرهيز از آنها، با ميزاني اينگونه هنر و معماري ها اصر مي باشد كه به زعم نگارندگان معماري مع
و با  پيرامون درستي يا نادرستيِ به قضاوت نشستمعتبر و موجّه به نقّادي مباني آنها اقدام شود تا بتوان با ذكر داليل موجّه به داوري 

 .معماري معاصر وارد شد ن جريانات دراي

، 1387)شولتز،  "معماری نیز نوعی زبان است"اساس تأثيرات مباحث فوق در دانش معماري بر اين انديشه استوار است كه 
(. لذا پرسش اصلي اين مقاله، ريشه در 332، 1388)سجودي،  "به يک بنا مي توان در حكم يک متن نگريست"( و در نتيجه 531

فت شناسي بر حوزه تئوريک معماريِ دهه هاي اخير و به طور خاص، تعميم نظرية تأويل متن به چگونگي ادراک تأثيرات دانش معر
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توانند در اين نوشتار ضمن مشاهده اجماليِ تأثيرات اين تفكر بر معماري معاصر، به داوري و خوانندگان مي 1آثار معماري معاصر داشته
 -به عنوان اصل مبناييِ معرفت شناسي معاصر« نسبيت شناخت»به ويژه اصل  –ک آن پيرامون درستي يا نادرستي مباني تئوري

و  -به طور عام -« معماري معاصر»و  « معرفت شناسي متن» ارتباطچگونگي  پس شاكله اصلي اين نوشتار، ناشي از شكلبپردازند. 

 مي باشد. -به طور خاص -« فرايند فهم آثار معماري»به « نسبيت شناخت»اقتضائات تعميم اصل  چیستیِ
، آن «معرفت شناسيِ متن»مقاله الزم مي دانيم متذكر گرديم كه در اين نوشتار، منظور از  قبل از ورود به متن نوشتاري

مطرح و تبيين شده است و لذا مراد  ر حوزه معرفت شناسيِ آثار در متنيانديشه معرفتي اي است كه در جريانهاي فلسفيِ متأخر غرب د
ه هاي تئوريک آن نيز صرفاً مباني و مبادي يي است كه فالسفه متأخر غرب مطرح نموده اند و نه ساير فيلسوفان )نظير فيلسوفان از پاي

اعم از  -با ساير مكاتب فلسفي « معرفت شناسيِ متن»از  مکاتب فلسفیِ غربمكاتب شرقي، اسالمي و غيره(. به بيان ديگر قرائت 
متفاوت مي باشد و آن قرائتي كه در اين مقاله به تببين و نقد آن مي پردازيم، مورد اول )يعني قرائت  -فلسفه اسالمي و غير از آن

 مكاتب فلسفي غرب( مي باشد.

 پرسش های تحقیق 

  آيا مي توان معنايي  -« نسبيت شناخت»و به طور خاص اصل  -« معرفت شناسيِ متن»مطابق با مباني تئوريک
 معماري را تعريف نمود؟نهايي و قطعي براي يک اثر 

 تعميم نظريه تأويل متن به دانش معماري ، چه تأثيراتي را در حوزه طراحي معماري به بار آورده است؟ 

  برپايه تأثيرات فوق الذكر، آيا مي توان براي گفتمان معنايي ميان معمار، مخاطب و اثر، چارچوبي ضابطه مند و
 قطعي را ارائه نمود يا خير؟

 فرضیه تحقیق 

تأثيرات حاصل از »، فرضيه اين تحقيق بر اين امر استوار است كه كه براي پرسشهاي فوق شكل مي گيرد بر پايه پاسخهايي
اِعمال مباني تئوريک معرفت شناسيِ متن در معماري معاصر سبب بروز نوعي آنارشيسم معرفتي در ادراک معاني آثار معماري شده است 

 .ميان معمار، مخاطب و اثر مي گرددضابطه مند براي گفتمان معنايي  كه اين امر منجر به نفي چارچوبي

 روش تحقیق 

هاي تاريخي، تفسيري و به ويژه كالبدي خواهد بود. اخذ بر پايه زمينه مرتبط با موضوع اين پژوهش اغلب نوع اطالعات

 ماهیّت راهبرد تحقیق"ته است. از آنجايي كه اطالعات الزم از طريق روشهاي مبتني بر مطالعات اسنادي و كتابخانه اي صورت پذيرف
( و با عنايت به الزامات اين 14، 1386)گروت و وانگ ،  "تفسيري معموالً بر مدارک اسنادي يا منابع نوشتاري استوار است –تاريخي 

ه گيري از گونه صورت گرفته در اين مقاله ضمن بهر روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ایپژوهش، جهت بهره گيري مطلوب از 
منطقي در مرحله تحليل و داوري داده ها استفاده  –تفسيري در مرحله گردآوري داده ها، از گونه تحقيق استداللي  –تحقيق تاريخي 

در محيط فرهنگي همان سامانه  پذيرش منطقي بودن يک سامانه"منطقي  –شده است. با توجه به اينكه در پژوهش هاي استدالل 
(، ضروري است تا در بخش داوري داده ها به بسترهاي فرهنگيِ سامانه معنايي ارائه شده در اين مقاله 57، 1389نجبر، )ر "دارد معني

 توجه گردد.

 تعریف معرفت شناسی-1

يا نظريه معرفت يكي از شاخه هاي مهم فلسفه است كه امروزه به صورت يک بحث مستقل و گسترده در « معرفت شناسي»
از علم معرفت شناسي، تعريف هاي گوناگوني ارائه شده است كه همگي بر اين نكته تأكيد دارند كه  رار گرفته است.كنار ساير علوم ق

                                                 
مـي داننـد.    اغلب انديشمندان ضمن قبول اينکه معماري را مي توان همچون نوعي زبان تصور نمود، معناي اجزاي زبانيِ معماري را متـأثر از كـاركرد آنهـا   

 1323مفهومي، ترجمه مديا فرزين، نشر هنر ايران،  جه  اط ع بيشتر در اين خصوص مراجعه شود به وود، پال، هنر
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علمي است كه  معرفت شناسی". في الواقع، اعتبار معرفت و منشأ و انواع آن بحث مي كند و ناسي به طور كلي، از باور، توجيهمعرفت ش
(. بر اين اساس 17، 1381)حسين زاده، "انواع آنها و تعيين معيار صدق و كذب آنها بحث مي كنددرباره معرفتهاي انسان و ارزشيابي 

(. به بيان ديگر، در  255، 1386)جوادي آملي،  "معرفت شناسي، ناظر بر چگونگي بسط و گسترش علوم است"مي توان چنين گفت كه 
رزيابي قرار مي گيرد ولذا برپايه ي متعلّق معارف اين دانش، بايستي دانش معرفت شناسي، معرفت به معارف ساير علوم مورد كاوش و ا

( چراكه در معرفت شناسي، دانسته و معرفت )از آن جهت كه معرفت 29، 1385)حسين زاده،  1آن را معرفتي درجه دوم محسوب نمائيم
 است و نه از حيث ديگر( مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

از معرفتي كه به متن داريم ا است كه  معرفت شناسیِ متنين زيرشاخه هاي معرفت شناسي، چنانچه اشاره گرديد، از مهمتر

، تبعات نظري گسترده اي داشته كه از مهمترين آنها، تلقّي معرفت شناسی متن در حوزه هنر يعني از فهم و تفسير متن ا بحث مي كند.
از مهمترين موضوعات « نسبيت شناخت»آثاري متن واره مي باشد. آثار هنري به عنوان نوعي متن و خوانش و فهم آنها به مثابه 

( و امروزه در 126،  1375از طرف سوفيست ها مطرح گرديد )كاپلستون،   فت شناسي متن مي باشد كه در آغازمطرح در قلمرو معر
ر حد وسع خود، به تبيين، تشريح و حوزه مباني نظري معماري تأثيرات عميقي را سبب گرديده است. در ادامه تالش خواهيم نمود تا د

 سپس نقد اين تأثيرات بپردازيم.

 معرفت شناسیِ متن و نسبیت شناخت-2

در معرفت شناسي متن از نظريات برخي انديشمندان متأخر غرب همچون « نسبيت شناخت»در اين بخش، جهت تبيين اصل 
ک دريدا و ... بهره خواهيم برد كه اگرچه در نگاهي تفصيلي، بايستي مارتين هايدگر، هانس گئورگ گادامر، امبرتو اكو، رولند بارت، ژا

آنها را در مكاتب مختلف فلسفي جاي داد اما همگي آنها در بسط اصل نسبيت شناخت، تأثير گذار و از جهت اعتقاد به آن وجه اشتراک 
 دارند.

نگاهي عميق و به صورت روشمند، به تبيين مؤلفه از مطرح ترين نظريه پردازاني است كه با  هایدگردر ميان فالسفه متأخر، 
هاي معرفت شناسي متن پرداخته است؛ تا جايي كه بدون نظريات فلسفي او نمي توان روندي را كه معرفت شناسي متن و به ويژه 

ن و زيرشاخه (. از نظر هايدگر، معرفت شناسيِ مت167، 1385)حسين زاده،  هرمنوتيک تا به امروز طي كرده براي آن متصور شد
او در كتاب هستي و "شناسي ارتقاء يافته و در جايگاه فلسفه قرار گيرد. شناسي و معرفتهاي آن به ويژه هرمنوتيک بايد از سطح روش

(. به اعتقاد 562، 1381)احمدي،  "زمان، هرمنوتيک را نه يک روش بل نظريه اي دانسته است كه نتايج روش شناسيک به بار مي آورد
را موضوع تأمل معرفت شناختي قرار داد، بلكه اين خود تفسير و فهم است كه بايد « روش فهم»و « نظريه تفسيري»نبايد  هايدگر

( درآيد Beingمورد تحليل قرار گيرد. يعني معرفت شناسيِ متن به جاي بحث از روش فهم متون بايد در خدمت درک معني هستي )
(. از نظر هايدگر،  Heidegger,1998,60)"اسي صرفاً همچون پديدار شناسي ممكن استاين هستي شن"و البته تأكيد مي كند كه 

( براي او مسأله شده، با تحليل ساختار وجودي خودش Being( يا وجود انساني كه پرسش از معناي هستي )daseinدازاين ) 
ا بودن هر چيز متفاوت است و براي چنين بودني ب« وضعيت بودن»تواند به فهم معني هستي دست يابد. او بر اين عقيده بود كه مي

 ( را وضع مي كند. daseinاست كه واژه )
( 168اگر چه پروژه فلسفي هايدگر ناتمام ماند و او نتوانست گام روشني به درک معني هستي بردارد )حسين زاده، همان، 

اش هانس گئورگ گادامر قرار گرفت و رد برجستهمطرح كرد دستمايه كوشش علمي شاگ daseinليكن مباحثي كه در تحليل ساختار 

                                                 
ل، طبق ديدگاه معرفت شناسان، تقسيم بندي علوم به معارف درجه يک و درجه دو بر حسب متعلق معارف آن علوم صورت مي گيارد. در معرفات درجاه او    1

ورد كاوش قرار مي گيرد. اما در معرفت درجه دوم، مطلق معرفت از متعلق دانش، خودِ معرفت نيست بلكه موضوعاتي نظير طبيعت، تاريخ، دين، فرهنگ و ... م
ابي اعتبار و صدق آن جهت كه معرفت است مورد ارزيابي قرار مي گرد. لذا معرفت شناس، معارف ساير علوم را از بيرون آن علوم به تماشا مي نشيند و به ارزي

 (.22، 1381وني به سنجش معارف آن علم مي پردازند )حسين زاده، آنها مي پردازد؛ حال آنكه متخصصان ساير علوم از منظري در
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هاي هايدگر كه مورد توجه گادامر قرار گرفت نخست قوام و انضباط يافت. از مهمترين آموزه« معرفت شناسی متن»به همت او بود كه 

او از اين  است كه تاریخمندی وجوددر حصول فهم است و ديگري اشاره به « رساختاپیش»و « دیدپیش»تأكيد وي بر نقش 
 Truth and»ترين اثر فلسفي خود (. او در مهمGadamer, 1977, 95) تاريخمندي وجود، تاريخي بودن فهم را استنباط كرد

Method » توان به حقيقت رسيد مورد نقد قرار داد و بيان داشت كه منتشر شد اين ايده رايج را كه از راه روش مي 1961كه به سال
در اموري است كه بتوان كليت آنها را به عنوان موضوع شناسايي )ابژه( پيش رو نهاد و به شناخت منطبق با  روش اگر كارآمد باشد

پذير است اما در امور تاريخي و آثار و حقيقت آنها نائل شد كه اين كار در باب اشياي طبيعي كه موضوع علوم تجربي هستند امكان
توان آنها را همچون ابژه پيش رو نهاد، چراكه اين امور متغير و سيال و مكن نيست زيرا نميهاي انساني و بسياري از امور ديگر مپديده

(. لذا 167توان آنها را به مثابه اموري پايان يافته تلقي نمود و به شناسايي آنها پرداخت. )حسين زاده، همان، تمام ناشدني بوده، نمي
 توان به درک حقيقت آنها نائل گرديد.كه به مدد روش نميانسان، تاريخ، سنت و هنر از جمله مواردي هستند 

هر  داوریهاها و پیشای از پیش دانستهمجموعهاين عدمِ امكان، مرهون ماهيت فهم ما نيز هست. چرا كه  نظر گادامراز 
نه تنها "حصول فهم است و مفسري را احاطه كرده و فهم او را متأثر ساخته و در نتيجه به اعتقاد او افق معنايي مفسر شرط وجودي 

فهمیدن (. زيرا 52، 1389)رئيسي،  "دخالت دادن اين افق معنايي مخل به عمل فهم نيست بلكه شرط الزم براي حصول آن نيز است

دهد و اين افق معنايي مفسر چيزي نيست جز است كه بر اثر امتزاج افق معنايي مفسر با افق معنايي موضوع رخ مي ايواقعه

 شناخت جریانیسيال و متغيرند، جريان  خي كه انسان و سنت تارييي ها و انتظارات او. به زعم او از آنجا دانستهي از پيشامجموعه

پيام مي تواند اليه هاي معنايي متعددي را "زيرا  های متعدد را داراستیک متن یا اثر هنری قابلیت تفسیر و فهمناپذير است. يعني پايان
 (. 114، 1387)باورز، "ف گسترده اي از افراد را مخاطب قرار دهد كه ابهام يا وضوح پيام به آنها بستگي دارددر بر بگيرد و طي

روند و امتزاج و فهم جديدي بر اساس گذشته ذهني آنها رخ با افقهاي معنايي جديد به سراغ اثر هنري مي مفسرین جدید
مخاطب اثر هنري است ( و اين 145، 1391)پارسانيا، "اطب بازخواني مي شودموضوع معرفت از منظر و افق معنايي مخ" لذادهد؛ مي

)احمدي،  "معنا يا معناهايي كه هر مخاطب مي سازد لحظه اي از افق داللتهاي معنايي اثر است"كه معناهاي اثر را مي آفريند و 

اشد كه سرچشمه آن به برخي بحث هاي زيبايي مي ب« نیت مؤلف»هاي جديد عمدتاً ناشي از انكارِ  (. اين پيدايش فهم215، 1371
مي رسد. در قلمرو معرفت شناسي، اين بحث پيشينه و زمينه اي فلسفي در نوشته هاي مارتين هايدگر دارد؛ زيرا  19شناسي در سده 

        (. 19، 1377دي، )احم"او بود كه با كنارگذاشتن سوژه راه را بر انكار نقش نيت مؤلف در تعيين معناي نهايي و قطعي متن گشود"

نمايد. در اين به مقوله فهم اثر كامالً با تلقّي سنتي از فرايند ادراک متفاوت مي رویکرد معرفت شناسیِ معاصرچنانچه مالحظه مي گردد 
يم نمود. اما جا ضمن ارجاع به تقريرات فالسفه متأخر غرب، اهمّ تبعات معرفت شناسيِ متن در باب تفسير و ادراک اثر را بيان خواه

استناد مي گردد را بايستي در مكاتب فلسفي در ادامه مورد به تقريرات آنها مي نمائيم كه فالسفه اي كه  قبل از آن بار ديگر يادآوري
گوناگوني همچون هرمنوتيک فلسفي، شالوده شكني و ... دسته بندي نمود؛ ليكن بر پايه همين تقريرات، همه آنها در اعتقاد به اصل 

 اشتراک داشته و لذا تأكيد ما در بيان موارد ذيل، بر اين وجه اشتراک آنهاست و نه بر فصل افتراق« نسبيت شناخت»رفت شناختيِ مع
هايي كه مي توان براي تمييز دادن آنها از يكديگر اقامه نمود. در هرحال، اهمّ تبعات معرفت شناختي اصل نسبيت در حوزه تفسير و 

 نين برشمرد:فهم اثر را مي توان چ
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 انتها است. زيرا اثر هنري متني گشوده است كه با ماهيت بي پايان زبان خواناستاثر فرآيندي بي فرآیند تفسیر 

(Barthes,1998,375.و لذا قابليت قرائتهاي متنوع را دارد )تأويلِ متن به معناي كشف مفهومي كمابيش "از اين رو  1
 (.Barthes, 1990, 11)"چگونگي كثرت مفاهيم آن استدرست براي آن نيست بلكه دانستن اهميت 

 اين منشِ پژوهش فلسفي است "يا مخاطب اثر، شرط وجوديِ حصول شناخت و مولّد عمل فهم است.  داوریهای مفسرپیش
 ,Gadamer, 1986)"هايي مي داند كه به راستي هدف آن محسوب مي شوند كه فهم موضوع را داراي پيش فرض

معنايي از پيش موجود را جستجو نمي كنيم بلكه معنايي جديد را بر اساس محسوسات و خواست هاي  (. در واقع ما182
ياد كرده اند، چيزي كه اومبرتو « استراتژي متن»پيروان زيبايي شناسيِ دريافتِ اين حالت، از اصطالح  2خود ايجاد مي كنيم.

« 2خواب، »شي، بررسي هانس روبرت ياس درباره شعر خوانده است. نمونه چنين رو  intention lectorisاكو آن را 

داوریهایی که موجب سوء از دخالت دادن پیشمنتشر شده است. البته طبق تقريرات گادامر بايد  1988بودلر است كه به سال 

 (.171، 1385)حسين زاده،  گردد پرهیز نمودفهم می

 درک مطابق با واقع( از اثر هنري ممكن نيست.  فهم عینی( زبان اساساً استوار به غياب است"زيرا" Carroll,1982,69) )
توان به شناختي عاري از هيچگاه نمي،و به علت فاصله زماني ميان مفسر و متن و دخالت افق معنايي مفسّر در عمل فهم 

دخالت ذهنيت مفسّر نائل گرديد. در واقع ما در فهم يک اثر با پديدارها 
ت. قبول اين كه علم با پديدارها مواجه است و مواجه هستيم نه با واقعيّا

نه با واقعيات، راهگشاي انديشه اي بود كه از زبان نيچه بيان كرد كه 
واقعيات دقيقاً همان چيزهايي  هستند كه وجود ندارند. تنها تأويل ها "

 ,Nietzsche, 1968"وجود دارند، معنايي جدا از تأويل وجود ندارد

ل های ما وجود دارد و تنها تأوین موضوع كه نيز از ايدریدا  (.(267

 "منش بيروني هرگونه ارجاع در زبان"تحت عنوان  کار نیستواقعیتی در
 (.Derrida, 1987, 18نام برده است )

  ،طبق قرائتي كه معرفت شناسيِ متن از فرآيند شناخت ارائه مي دهد

ما متأثر از تجسم واقعيتهاست نه خود  ادراکات و دریافتهای"

ساختار یک حقیقت عبارت است از "( زيرا Lash, 1990, 24)"واقعيت

که تنها به است نشانه شناختی ،نظام 

و الغير؛ چون از  گروه خاصی تعلق دارد
ارزشها، اعتقادات، باورها و سنتهاي 

 Kress)"همان گروه نشأت مي گيرد

and Leeuwen, 1996, 159). 

  ِطبق فرآيندي كه در معرفت شناسي
ي ادراک و شناخت آثار هنري متن برا
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پيشنهاد مي گردد، تجربه اثر هنري از هر افق ذهني و شخصيِ تأويل باالتر مي رود، هم از افق هنرمند و هم از افق مخاطب 
 ,Gadamerيكديگر وجود دارند )و لذا شناخت، همواره حاصل تعامل اين افقهايي است كه به نظر مي رسد مستقل از 

در « آنچه»هم نه نيت يا مقصود مؤلف است و نه اثر به مثابه ي شيئي بيرون از تاريخ، بلكه مهم (. نكته م146 ,1989
به بيان ديگر در فرايند شناخت آثار،  (.Palmer, 1969, 181مواجهه هاي تاريخي به طور مكرر به ظهور مي آيد است )

فرآیند فهم، محصول امتزاج افق معنایی مخاطب با افق " مؤلف يا خالق اثر صرفاً نشانه ساز است و نه عنصري متعيّن در اثر و

 (. 315، 1377)احمدي،  "داللت های اثر بر اساس قواعد بازی می باشد

معرفت شناسیِ متن و معماری معاصر    -3

ي به طبق فرايندي كه معرفت شناسي متن براي خوانِش آثار متن وار پيشنهاد مي دهد هر اثري از جمله يک كالبد معمار
هاي نهفته در آن طي تجربه اي تازه و سفري متفاوت است )رئيسي، مثابه يک متن است كه فهم هرباره آن مستلزم تأويل نشانه

هاي آن اجزاي تشكيل دهنده بنا بوده، خواندن آن همان ديدن و سفر كردن (. به بيان ديگر، معماري نيز متني است كه كلمه51، 1389
اي هايش به گونهداشتساختها و پيشهاي اثر را برپايه پيشر اين  متن/ معماري،  بيننده/ مسافر گوشهبا سفر د"در آن است. 

 "شودافزايد و باعث شادابي اثر معماري ميبيند. اين خواندنهاي گوناگون بر پيچيدگي و ابهام فضاي معماري ميخواند/ ميمي
وار دارند به دنبال نوعي از معماري هستند كه از ارجاع خشيدن به معماري متن(. معماراني كه سعي در تحقق ب16، 1381)شيرازي، 

اثر هنري با رها شدن از بندهاي داللت "بپرهيزد و داللت معناييِ مشخصي نداشته باشد چراكه طبق مباني معرفت شناختيِ آنها، 
اگر بخواهيم تبلور كالبدي افكار اين  (.Adorno, 2004, 206) "معنايي، همچون زبان به هدفي در خويش تبديل مي شود

آنان نهايتاً در كاربست عناصر و سطوح  بینی چند بعدی و متغیرجهانمعماران را با تفصيل بيشتري شرح دهيم بايستي اشاره كنيم كه 
كاربردن اصول هندسي  استفاده از اين نوع سطوح و پرهيز از به سيال، پويا و پيش بيني ناپذير بروز مي يابد كه به واسطة فراواني

توان به برخي از آثار پيتر آيزنمن يا دانيل تر شدن اين موضوع مياند. براي روشنكالسيک حتي تا مرز اتهام تفنّن گرايي نيز پيش رفته
انگر اين اصرار ( به خوبي بي2( و يا موزة يهود دانيل ليبسكيند )تصوير1)تصوير ليبسكيند اشاره نمود. پروژة ماكس راينهارد هاس آيزنمن

 باشد.بر عدم به كارگيري اصول هندسي كالسيک توسط اين دسته از معماران مي
شوند، آنها را مترادفي براي معماران پيرو اين تفكر فلسفي، با تمركز بر چينهايي كه متراكم و مجدداً در فضا مستحيل مي

اي براي ارتباط شناسد و آغاز و پايان مشخصي ندارد( و وسيلهياي خودانگيخته يا چيزي فيمابين )چيزي كه زمان حال را نمپديده

یک اثر معماری باید مانند یک نوشته در فرآیند شکل گیری خود جان (. از ديدگاه آيزنمن 4، 1382بينند )حكيم، دائمي  فضا و زمان مي

مام شده را قائل است. آيزنمن با اشاره به حضور يک ؛ او براي طراحي يک اثر پاياني باز و نه معلوم و تگرفته و از بطن خود بسط یابد
گيرد و الي متن/معماري جان ميوجود غايب در طرح، از معماري به مثابه متن صحبت كرده، معتقد است كه اين حاضر غايب در البه

سته در طرح هاي (. بر اين اساس، او توان6از اين لحاظ دركي شخصي است كه ناظر بر اصل نسبيت شناخت مي باشد )همان، 

معماری جدید به دنبال قرار دادن فضاهای مختلف در یک مکعب "متأخّرش تا حد زيادي اين گفته تئودان داسبورگ را تحقق بخشد كه 

نیست بلکه فضاهایی با کاربریهای مختلف را به گونه ای پراکنده می کند که به کمک آن، طول، عرض، ارتفاع و زمان به سوی بیانی 

 (. 41، 1385)كورتيس، "نعطاف پذیر از فضای آزاد حرکت می کنندجدید و ا
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در شكل گيريِ يک كالبد معماري را مشاهده نمود طرح « نسبیت شناخت»نمونه تمام و كمالي كه در آن مي توان تأثير اصل 
در  Galiciaراي استان اين شهر فرهنگ، يک مركز جديد فرهنگي بمي باشد.   Galiciaپيشنهادي پيتر آيزنمن براي شهرفرهنگ 

كالن  پروژه. اين واقع شده است  Santiago de compostelaشمال غربي اسپانيا است كه بر روي يک تپه كوچک مشرف به  
نبوده فرم خاصي  تابعمانند يک سطح منحني است كه  مقياس -

پيوتري حاصل گرديده است. و از طريق نرم افزار شبيه سازي كام
مي توان اصول معماريِ متن وار را به وضوح در اين طرح  با دقت

مالحظه نمود؛ تأكيد بر چينهاي غير خطي پيوسته، هندسه غير 
قابل پيش بيني و فضاهاي لغزنده و سيال كامالً در اين پروژه 

(. آيزنمن در دفاع از اين نوع 3جلب توجه مي نمايد )تصوير 
يد: هندسه سيال و به ظاهر فاقد نظم در آثارش چنين مي گو

اگر انسانها امروز از بي نظمي دچار وحشت و ترس هستند نمي "
توان اين ترس را با به نمايش گذاشتن ساختارهاي هارمونيک و 
منظم از بين برد. بلكه بايد ريشه اين ترس را شناسايي و با 

)حكيم، "زيباسازي بي نظمي در هنر و معماري بر آن غلبه كرد
ده از اين نوع هندسه سيال توسط (. اما دليل اصلي استفا7همان، 

معماران را چنانچه ذكر گرديد بايستي در  -اين گروه از فيلسوف
ديدگاه آنان نسبت به مقوله شناخت و فهم اثر جستجو نمود. آنان 

رايي برحذر معتقد به نسبيت شناخت و تأثير پذيري آن از سنت، تاريخ و ... بوده و لذا از هندسه متناظر با مطلق انديشي و جزميت گ

. برنارد چومي كه خود از بزرگترين معماران اين اصوالً اعتقادی به مفهوم ثبوت نداشته، هر مفهوم و ادراکی را نسبی می دانندبوده و 

در توجيه طرح خود براي پارک دوالويلت  ( و بر همين اساس151، 1386)نزبيت، معماری را متنی گشوده می انگارد مكتب مي باشد 

(. آيزنمن 158، 1375)برادبنت، "معنی ثابت اصالً موجود نیستتنها يک معني به تجربه آدمي در نمي آيد؛ "اظهار مي دارد كه صراحتاً 
 En Terror Firma, In Trails ofنيز در تمجيد از اين نسبيت گرايي و پرهيز از مطلق انديشي و قطعيت گرايي در مقاله 

Grotextes  :قطعيت اكنون هديه مضاعفي است؛ محتواي اين عدم قطعيت طبيعتاً بايد يافته شود. معمار عدم "چنين اظهار مي دارد
مي بايست شيوه هاي قديمي تصور فضايي خود را تغيير دهد. اين تغيير پيامدي خواهد داشت كه باعث مي شود پس از آن تصور از 

 (.Eisenman, 1988, 115 ) "ندخانه يا هر شكلي از اشغال فضا، فرم پيچيده تري از زيبايي را طلب ك

 های نظری معرفت شناسیِ متن نقد اجمالی بنیان -4

چنانچه اشاره گرديد، معرفت شناسي متن با نگاهي فلسفي به ماهيت فهم بر آن است كه شرايط وجودي تحقّق فهم را        
ر اين تحليل، نسبيت شناخت و اثرپذيري آن از سنت نمايد كه دستاورد اصلي آن دبررسي نمايد. اين انديشه، ماهيت فهم را تحليل مي

داوري ها متأثر از سنت و تاريخند و سنت و تاريخ داوري هاي مفسرين هستند و پيشباشد. همة شناخت ها متأثر از پيشو تاريخ مي
كند مقوله شناخت ترسيم مياند. در چنين تابلويي كه معرفت شناسي متن از هم در حال شكل گيري دائم بوده فاقد ثبات و ايستايي

و نمي توان براي گفتمان معنايي ميان   ی ثابت و همیشه صادق وجود نداردجایی برای مطلق اندیشی و اعتقاد به وجود قضایا

 چارچوبي قطعي و ضابطه مند تعريف نمود؛ بر اين اساس اهمّ نقدهاي وارد بر اين انديشه را مي توان خود اثرو  مخاطب اثر، مؤلف اثر
 در محورهاي ذيل ارائه نمود:
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 هاي معرفت شناسيِ متن و نقد نخست وارد بر اين انديشه آن است كه اگر هر شناختي سيال و نسبي است چرا اصول و آَموزه
نمايد به عنوان قضايايي مطلق، قطعي و غيرنسبي قلمداد گردد؟ اگر همه تحليلي كه اين انديشه از ماهيت شناخت عرضه مي

توان داوريهاي بيننده يا مفسر است، پس ميداوري و متأثر از دخالت ذهن، باور، عالئق، انتظارات و پيشي از پيشها ناشفهم

داوريهاي خاص آنان است و ارزش از ماهيت فهم نيز متأثر از پيش چومیو  آیزنمن، هایدگر، گادامرادعا كرد كه تحليل 
« همه شناخت ها نسبي است»هايي و قطعي در نظر گرفت. اگر قضايايي نظير توان آن را به عنوان تحليل نمطلق ندارد و نمي

توانند نسبي و متغير باشند، معنايش اين است كه خود اين قضايا نيز مي« داوري هاستها ناشي از دخالت پيشهمه فهم»و 
و خود ويران  ءمتنافي االجزات اوّلي كه به اين جريان فلسفي وارد اسنقد (. پس 171نادرست باشند. )حسين زاده، همان، 

 (.95، 1376د )آملي الريجاني، سازي آن است؛ يعني از شمول آن نسبت به خودش، عدم شمولش الزم مي آي

 بندد. زيرا هاي مختلف معارف انساني، تاريخي و هنري ميدر شاخه معرفت شناسيِ متن راه را بر هرگونه نقد و ارزيابي فهم

گردد و نمی توان میان تفاسیر متعدد از یک هرگونه فهمی موجّه میباشد كه اي ميشناخت به گونهتحليل خاص آن از ماهيت 

(. براساس تحليل معرفت شناسيِ متن از ماهيت 133، 1381)واعظي،  متن داوری کرد و فهمی را برتر از سایر فهم ها بر شمرد
ي فرآيندي بدون پايان است و شناخت نهايي ممكن شناخت، جريان فهمِ يک اثر اعم از يک متن يا يک پروژه معمار

هاست و اين امتزاج، امكانهاي بدون پاياني دارد. پس، از يک اثر و به طور خاص يک  باشد. شناخت، ناشي از امتزاج افقنمي
باشد. اين  ها وجود داشتهآنكه معياري براي داوري در صحت و سقم اين فهمشمار داشت بيهاي بيتوان فهماثر معماري مي

دهد، دهد ارزش فهم را به شدت تنزل مياي براي سنجش، ارزيابي و نقد ارائه نمينسبي گراييِ محض كه معيار و ضابطه
 زيرا هر فهمي موجّه است.

 شوند؛ اما نظريه پردازان ها مولّد و برخي ديگر موجب سوءفهم ميداوريطبق مباني نظري معرفت شناسي متن، برخي پيش
توان داوري عرضه نكرده و بيان نداشته اند كه چگونه ميو معياري براي تفكيک اين دو نوع پيش ني، ضابطهاين مبا

براي " حال آنكه(. 171شوند را از دخالت در عمل فهم بازداشت )حسين زاده، همان، داوريهايي كه موجب سوءفهم ميپيش
ز را بر اين معيار استوار يياري در دست داشته باشيم تا بتوانيم آن تميز دهيم، بايد معيآن كه بتوانيم ميان فهم و بدفهمي تمي

به نظر مي رسد اين معضل آنگاه حل مي شود كه وظيفه اصلي تأويل كننده و مخاطب را بر اين (.97، 1383)هوالب، "كنيم
م جهان او را منطق مؤلف )طراح(، شيوه برخورد و دانسته هاي فرهنگي و در يک كال"اساس استوار سازيم كه 

 (.Hirsch, 1976, 242)"بازشتاسد

  اقامه مي نمايد نه تنها هنرمند)مؤلف( و نيت خاص او، بلكه « نسبيت شناخت»طبق مباني معرفتي كه اين انديشه براي اصل
(. لذا 318، 1387خود اثر هنري هم مرده است و مخاطب است كه اثر را زنده مي كند و روح معنا را در آن مي دمد )نقره كار، 

معرفت شناسيِ متن از اين واقعيت غافل است كه اثر هنري در جوهر خود همواره واجد دو جزء است: حاضر و غائب؛ دال و 
درک گشته و اثر چون متني  "غايب"، حضور "حاضر"مدلول. طراحان پيرو اين طرز فكر سعي دارند با به قهقرا بردن جزء 

ده شود. نتيجه اجتناب ناپذير اين نگاه منجر به آن مي گردد كه نزديک شدن به اصل مستقل از نيت و اراده پديدآورش خوان
( و لذا سبب مي گردد گفتمان معنايي ميان معمار، مخاطب و 56، 1387پيام )اثر( ، معناي خود را از دست دهد )آيت اللهي، 

 1رسميت يابد. تآنارشیسم معرفتی در فرآیند شناخاثر، فاقد چارچوبي ضابطه مند بوده، نوعي 

  تمامي ادلّه اي كه مي توان بر تجرّد و غير مادّي بودن ادراک و شناخت اقامه نمود غير نسبي بودن آن را نيز به اثبات مي
 (.279، 1386)جوادي آملي  "آنچه مادّي نيست از حركت و تدريج منزّه بوده و ثابت و دائمي مي باشد"رساند. زيرا 
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 ا مشمول نسبيّت و تابعِ تاريخ، سنت و به طور كلي معارف قبلي بدانيم، در اين صورت تمام اگر همه شناخت هاي بشري ر
معارف جديد كه حاصل شناخت و ادراک بشر از موضوعات مختلف مي باشد بايستي متناسب با انديشه هاي گذشته باشد و 

انديشمندان بسياري را "نباشد؛ در حالي كه  هرگز نبايد انديشه جديدي بروز يابد كه متناسب با پيش فرضها و معارف گذشته
مي يابيم كه موجب هدم و نابودي تمامي پيش فرضها گرديده بلكه زمينه دست يابي به معارف بعدي را بدون آنكه تأثيري از 

ن است كه هر يک از مثال هاي نقضي كه مي توان در ايو روشن (. مبرهن 281)همان، "اصول قبلي بپذيرند فراهم مي آورند
 خصوص ارائه نمود به تنهايي براي ابطال قاعده كلّي نسبيّت شناخت بشري كفايت مي كند.

 :نتیجه گیری

در اين مقاله ضمن ارزيابي مباني فلسفيِ معرفت شناسيِ متن )طبق قرائت جريان هاي معاصر فلسفي غرب( به بررسي نتايج 
دانه مباني و مفاهيم اين انديشه مشخص گرديد كه بن مايه هاي معرفت تبلور آن در عرصه معماري معاصر پرداخته شد. با تحليل نقا

شناختيِ آن نمي تواند دستمايه موجّهي براي ايده پردازي در عرصه معماري باشد. اهمّ نتايجي كه برپايه مباحث ذكر شده مي توان 
 استنباط نمود به شرح ذيل بيان مي گردد:

 يعني هر اثري از هر اثری از جمله آثار هنری را می توان اثری متن وار پنداشت، بر پايه مباني تئوريک معرفت شناسي متن .
هاي آن احجام، بافتها و اجزاي تشكيل دهنده بنا بوده كه اغلب از جمله يک بناي معماري به مثابه يک متن است كه كلمه

هاي نهفته در آن دل است با بازخواني نشانهطريق رمزگانهاي زيبايي شناختي پيام خود را انتقال مي دهند و خواندن آن معا
ها توسط مخاطب اثر. اين اصل كه مي توان هر اثر را همچون يک متن تلقي نمود و آنرا متن/ معماري و تأويل آن نشانه

مورد بازخواني قرار داد اصلي موجّه است كه حتي منتقدان جريان هاي معاصر 
 فلسفي غرب نيز به آن اذعان دارند.

 ف بين مدافعان و مخالفان معرفت شناسيِ متن از آنجايي آغاز مي شود كه اختال
مدافعان آن، گفتمان معنايي ميان معمار، مخاطب و اثر را فاقد چارچوبي قطعي و 
ضابطه مند تعريف مي كنند و آن را كامالً نسبي و متغير مي دانند؛ چراكه هر نوع 

و موجّه انگاشته و حتي فراتر از آن، شناخت و ادراكي از معناي متن/ اثر را مقبول 
)به معناي ساير  اطب و بينامتنيمعناي اثر را در دُور هرمنوتيكيِ متشكّل از اثر، مخ

(. 1آثار و متونِ مرتبط با متن( دست نيافتني و وهمي مي پندارند )نمودار شماره 
ت حال آنكه طبق نگاه منتقدان اين انديشه، ضمن آنكه معناي اثر، حقيقتي دس

يافتني تلّقي مي گردد بايستي براي فهم و شناخت و همچنين نقد و ارزيابي آن از 
رويكردي ضابطه مند استفاده شود و هر چه روشي كه مخاطب در فرايندِ ادراک و 
تأويل اثر به كار مي گيرد با اين رويكرد مطابقت بيشتري داشته باشد، شناخت و 

دار است. لذا نه تنها هر فهمي از معناي متن/ اثر موجّه نيست بلكه آن دسته از فهم تأويل او از درجه اعتبار بيشتري برخور
هايي كه معتبر مي باشند نيز هم ارزش نبوده و بسته به ميزان مطابقت آنها با ضوابط بازخوانيِ رمزگان اثر، داراي درجات 

 اعتبار متفاوتي بوده، در رابطه اي طولي قرار مي گيرند.

 و هندسه هاي متأثر از آن در آثار معماري دهه هاي اخير  کاربست فولدن پايه هاي فلسفي كه سبب رواج يكي از مهمتري
گرديده مباني فلسفيِ معرفت شناسيِ متن و به ويژه اصل نسبيت شناخت مي باشد. نسبي گراييِ محضي كه به دنبال اصل 

ر آوانگاردي كه طي دهه هاي اخير طراحي و اجرا گرديده بروز مي يابد سبب گرديده تا سازمان فضاييِ آثا« نسبيت شناخت»
اند عمدتاً متأثر از هندسه هايي باشند كه اصول كالسيكي همچون سلسله مراتب فضايي، محوربندي، مركزيت فضايي و 

 

 بينامتنيت
 )ساير آثار(

 
 

 اثر ارائه شده

 مخاطب
 اثر



54 

 

يتاً عرضي غيره را نفي كرده و ايده هايي را بپرورانند كه ارزش فضايي در قسمتهاي مختلف آن در رابطه اي هماني و يا نها

اين نوع هندسه سيال، حتي اصولي  کاربستواقع شود و نه طولي. اين امر تا جايي پيش رفته است كه برخي معماران جهت 
بديهي همچون لزوم توجه به فونكسيون را منكر شده، در برخي طرحهاي خود عمالً پروژه هايي را ارائه مي كنند كه 

« پساعملكردگرايي»تحت عنوان  1976ي باشد. مقاله اي كه پيتر آيزنمن در سال عملكرد اوليه ساختمان را نيز پاسخگو نم
 تقرير نموده است شاهد مناسبي است براي اثبات اين مدّعا.

تشريح بيشتر چالش هايي كه به دنبال تأثيرات معرفت شناسي متن در عرصه دانش معماري بروز يافته پژوهش هاي گسترده 
به دامنه وسيع اين چالش ها، ضرورت دارد در پژوهشهاي آتي مورد توجه اساتيد و پژوهشگران عرصه  تري را مي طلبد كه با توجه

 معماري قرار گيرد.

 پرسش ها و پژوهش  ها )مقاله سوم(

 را توضيح دهيد؟ معرفت شناسی متن (1

 بعنوان يک متن و يک زبان است؟ معماری چرا يک (2

 وضيح دهيد؟را ت تحقیق مطالعات اسنادی و کتابخانه ایروش  (3

 چيست و چه اركاني دارد؟ معرفت شناسی علمی (4

 چيست؟ معرفت شناسی متننظر هايدگر نظريه پرداز آلماني پيرامون  (5

 را استنباط كرد؟ تاریخی بودن فهمچگونه هايدگر از تاريخمندي وجود  (6

 چيست؟ فهمیدناز نظر گادامر  (7

 را توضيح دهيد؟ معرفت شناسی معاصررويكرد  (8

 شرح دهيد؟ را فرایند تفسیر (9

 ، چه مي دانيد ، آها را نقد كنيد؟ داوری های مخاطب اثر پیشدر باره  (11

 ، از چه كسي است و منظور او را توضيح دهيد؟ زبان اساساً استوار به غیاب استاين سخن كه :  (11

 عد بازي مي باشد(را توضيح دهيد :)فرايند فهم محصول امتزاج معنايي مخاطب با افق داللت هاي اثر بر اساس قوا این جمله (12

 چه تعريفي دارد؟ معمار ی جدیدكورتيس در باره  (13

 چيست ؟ در اين باره توضيح دهيد؟ شهرفرهنگ اسپانیاطرح پيشنهادي پيتر آيزنمن در باره  (14

 را نقد و بررسي نمائيد؟ معنی ثابت اصالً موجود نیستاين سخن برادنيت كه گفته است :  (15

 شناخت شكل گرفته است ؟ در اين نتايج بررسي خود را ارائه دهيد؟بر اساس نسبيت  معرفت شناسی متنآيا  (16

 در فرايند شناخت چگونه ايجاد مي شود به بررسي ان بپردازيد؟ آنارشیسم معرفتی (17

 در كجاست؟ مدافعان و مخالفان معرفت شناسی متناختالف بين  (18

 بيان داشته است تحقيقي ارائه دهيد؟ 1976سال  و تأثير آن بر هنر و معماري كه پيتر آيزنمن در بساعملکرد گراییدر باره  (19

 

 استفاده شده در این مقاله: منابع و مآخذ

 نقد تفسيرهاي متجدّدانه از منابع اسالمي، مجله قبسات، سال دوم، شماره اول، 1376 الريجاني، صادق،آملي 

 11، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره ، بررسي ديدگاه هاي هرمنوتيكي در ساحتهاي مختلف فهم1387آيت اللهي، حميد رضا، 

 ، از نشانه هاي تصويري تا متن، تهران، نشر مركز1371احمدي، بابک، 

 ، آفرينش و آزادي: جستارهاي هرمنوتيک و زيبايي شناسي، تهران، نشر مركز1377احمدي، بابک، 
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 ، ساختار و تأويل متن، تهران، نشر مركز1381احمدي، بابک، 

 مقدمه اي بر طراحي دو بعدي: آشنايي با فرم و عملكرد، ترجمه كيوان جورابچي، انتشارات روزنه ،1387باورز، جان، 

 نشر شركت پردازش و برنامه ريزي شهري، واسازي، ترجمه منوچهر مزيني، 1375برادبنت، جفري، 

 ، روش شناسي انتقادي حكمت صدرايي، قم، انتشارات كتاب فردا1391پارسانيا، حميد، 

 ، قم، مركز نشر اسراء"بررسي و نقد نظريه قبض و بسط تئوريک شريعت –شريعت در آينه معرفت "، 1386لي، عبداهلل، جوادي آم

 ، مباني معرفت ديني، قم، انتشارات موسسه امام خميني1385حسين زاده، محمد، 

 ، معرفت شناسي، قم، انتشارات موسسه امام خميني1381حسين زاده، محمد، 

 21،  معماري متن وار و پيشگامان آن، مجله معمار، شماره 1382حكيم، نگار، 

 ، نشانه شناسي: نظريه و عمل، تهران، نشر علم 1388سجودي، فرزان، 

 ، معنا در معماري غرب، ترجمه مهرداد قيومي بيدهندي، انتشارات فرهنگستان هنر1387شولتز، كريستيان نوربري، 

 16ماري، مجله معمار، شماره ،  نشانه شناسي مع1381شيرازي، محمدرضا، 

  7، معماري به مثابه متن: واكاوي امكان قرائتهاي مختلف از يک اثر معماري، مجله منظر، شماره 1389رئيسي، محمدمنان، 

 ، ساختار و روش پژوهش، جزوه روش تحقيق مقطع دكتري معماري، دانشگاه علم و صنعت ايران1389رنجبر، علي محمد، 
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  85، كوبيسم دستايل و مفاهيم جديد فضا، ترجمه سعيد موسوي، مجله اسكان، شماره بهمن ماه 1385كورتيس،ويليام، 

 دانشگاه تهران، روش هاي تحقيق در معماري، ترجمه عليرضا عيني فر، انتشارات 1386گروت، ليندا و وانگ، ديويد، 
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 (2) مجموعه مقاالت      

 معماری(–ربردی )کا                                                                               
 
 
 

 
 

 مساجد اسالمی و سامانه مسکن ایرانی          
 
 

                  

 
 

 
 
 

 مقاالت و سلسله مباحث پیرامون:                               

                                معماری مساجد اسالمی ایرانی از مفهوم تا کالبد                       -مقاله چهارم                            

                                                                       کندو کاوی پیرامون  معماری مساجد ایران -مقاله پنجم                         

                                                                                                                                                                                                                                 ا معابد یونان و روم قدیممقایسه و ارزیابی معماری مساجد اسالمی ب -مقاله ششم                              

                                                                                                                                                                            تحلیل نشانه شناختیِ سامانه مسکن ایرانی برپایه ارتباط الیه های متن/ مسکن -مقاله هفتم                               
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 مقاله چهارم

 معماری(–)کاربردی              

 
  جهان جمله فروغ نور حااق دان        حق اناادر وي زپيدايي است پنهان     

 شیخ محمود شاستری                                                                               

 

 

 

 

 ایرانی اسالمی جدامعماری مس                             

 از مفهوم تا کالبد                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 به قلم : مهندس عبد الحميد نقره كار                                         

 دانشيار  دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران                                 
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 اهلل الرحمن الرحیم                                      بسم                                                

 

  :مقدمه 
 /اعراف(29-واقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین)                                         

 كنيد در حالي كه دين خود را براي او خالص گردانيده ايد. روي خود را بسوي قبلهدر هر مسجدي                               

 ها و مفاهیم  در هنر و معماری اسالمی خاستگاه ارزش 

 اخذ مي نمايند. بسوي معبود كامل خداي متعال انسان و ترقي شها در معماري، اصالت خود را از سيرتعالي ارز 

  بايد جانشين خدا و شبيه ترين موجود به او باشد،  معنوي انسان از آنجا يي كهمفاهيم و ارزشهاي مؤثر در سيرتعالي

 امع مطرح شده است. است كه در قرآن به صورت استثنايي و ج صفات حق تعالیهمان 

  خلوص نيت و اراده به خير و فالح انسان اصل است و هر چيز ديگار از جملاه معمااري    و سلوک آدمي در اين سير
 اي است براي رسيدن به آن ارزش ها. وسيله

   غيار  هساتند و   و، ارزشها و اصالتها، پايادار و داراي اساتحكام  و تعالي ا به ثبات فطري انسان و مسير ترقيبا توجه
مربوط به يک نژادي و سرزمين هستند نه  ر يک كالم، فطري وذاتيمكان و جغرافيا و تاريخ و دوابسته به زمان و

 .خاص

  ماي  ه حيات معقول و زيباييهاي آن هاي آن شروع و به عرص حيات مادي و جلوه هايعالي فردي انسان، از مسيرت
و  زيباييهاي ملكوتي رهنمود مي گرددكسب و نوراني خود و و از آنجا در حوزه حيات روحاني به كمال معنوي  رسد

 .به سير خود ادامه مي دهد

    ها و کالبدها در هنر و معماری جایگاه شکل 

  فقط باه صاورت متشاابه، رمازي،     زمان و مكان بوده و  داراي ابعاد مادي هستند، تحت تأثيركه يي كالبدها از آنجا
 پيدا كنند. سان انديشمند و دل آگاه معنياي انو تمثيلي مي توانند بر سمبوليک

 در مجماوع حاداكثر زميناه و وسايله     و مفهوم را تداعي نمايناد و   به صورت نسبي مي توانند معني ي ماديبدهاكال
 جنبه اعتباري دارند.نيزمتعالي انسان باشند )حداكثر در حد لباس مناسب( و  مناسب براي سير و حركت

 ها و كالبدهاي متفاوت به صاورت   زيبايي مي تواند در بي نهايت شكلحسن و هوم هر مفهوم و هر ارزشي نظير مف
ارد، بخصوص با توجه به جمياع  نديي انتها حد و نوآوري، خالقيت و ابداع در و در واقع  دنسبي و تمثيلي متجلي شو

 .اين قضيه صادق است زمان و مكان واقعيت هاي

   نهايت از كالبدها و اشكال خالقانه، حكيمانه و بديع ظهور ياباد و متجلاي   بنابراين هر مفهوم ثابتي مي تواند در بي
 گردد.

      اهداف نیایش ومسیر پرستش 

 /بقره(18-ان مساجد هلل فالتدعوا مع هللا احدا  )                                                      
 كس را در پرستش شريک خدا قرار ندهيد و غير خدا را  نخوانيدمساجد براي خداست ولذا هيچ                             

  رسايدن  هدف از خلقت انسان بط.ر اصولي مسئله نيايش و عبادت چيزي هم رديف ساير اعمال انسان نيست، بلكه
 . /ذاريات(56-به عبوديت و پرستش خداي متعال است )در آيه مباركه : ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون
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   انسان در اسالم و در كلاي تارين وجاه آن باا ساه قياام و تعهاد تبياين ماي گاردد:           معنوي  و سيرتعالي پرستش
سير در آفاق و ساير در انفاس ياا حركات     »يا به تعبيري « امام شناسيواليت پذيري و خودسازي، جامعه سازي، »

 «. عرضي و حركت جوهري با هدايت و رهبري انسان كامل

 مسير پرستش انسان از انحرافي ترين آن تاا صاراط مساتقيم     ر بعضي از جوامع بشريد در طول تاريخ زندگي بشر
توحيد از پرستش بتها و طواغيت آغاز و نهايتاً به پرستش خداي يگانه انجاميده است. )عبادت نيازي فطري اسات و  

 پيامبران بيشتر تاكيد نموده اند كه چه چيزهايي را نپرستيد(

   توحيد در رابطه با انسان در اين است كه مذاهب شرک انسان را به پرستش خودشاان  مهمترين وجه تمايز شرک و
دعوت مي كنند و مذهب توحيد انسان را به خودسازي براي برخوردار شدن از صفات خدا و خداگونه شدن )قرب الي 

 مي گذرد. راه خداشناسی از خودشناسیدكه ند و بر اين نكته تأكيد مي كنناهلل( مي خوان

    مسجد در اسالممعنوی ایگاه ج 

 ( /توبه18- انما یعمر مساجد هللا من آمن باهلل و الیوم اآلخر)                                                  
 تنها كساني همت به تعمير و آباد نمودن مساجد خدايي خواهند نمود كه ايمان به خدا و روز قيامت داشته باشند                  

 ها از حيات ماادي و   و سير همه انسان مناسب ترین فضا برای خودسازی و جامعه سازیسجد در شكل نهايي خود م
 انسان كامل)انسان افضل( است.معنوي غريزي به حيات معقول و حيات ملكوتي در پرتو هدايت و رهبري 

   و انسان منفعل و تماشاچي. اما در در مذاهب شرک، بت اصل است و بتخانه خانه بت و معابد خانه رب النوع هاست
مكتب توحيد، انسان خود قهرمان داستان است و خانه محترم خدا، كعبه، خانه همه انسانها خوانده مي شاود و خاناه   

 (.1...و البیت الحرام قیاماً للناس ةجعل هللا الکعبخانه قيام انسانها است.) كههدايت بخش و مبارک او 

 روش تحقیق 

 اند. اهيم و ارزشهاي انساني و معيارهاي زيباشناسي در ابعاد و انواع آن از معارف اسالمي اخذ شدهدر اين مقاله مف 

  معرفاي ماي نماياد،     دادهاي او را به صورت جاامع و گساترده   از آنجا كه اسالم انسان را به صورت فطري و استع
و فراتاريخي و فراجغرافيايي است و در ياک  بنابراين مفاهيم مطرح شده در اين مكتب همه انسانها را در برمي گيرد 

 است.« انساني»كالم 

         در اين مقاله سعي شده است در طرح اجزا و عناصر كالبادي، سااختار كلاي فضاا و هندساه در فضااي معمااري و
شهرسازي، كه مجردترين و بي زمان ترين عناصر كالبد است، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و اجازاء و عناصاري   

تر وابسته به زمان و مكان هستند مطرح نگردد تا قادر باشيم حداكثر الهام و كسب تجربه را از گذشته باراي  كه بيش
 آينده به همراه آوريم. ) توضيح آنچه كه هست تقريباً مساوي آنچه كه مي تواند باشد(.

 مهمترین ویژگی های فضایی خانه کعبه -1

 /مائده(79- کعبة البیت الحرام قیاما  للناسجعل هللا ال)                                 
 خداوند زيارت كعبه كه بيت الحرام )حرمت و احترام آن بر همه واجب است( وسيله به پا داشتن مصالح مردم قرار داده است.                    

پذيرش توبه آدم و محل عبادت و اند، اولين خانه اي است كه براي خانه كعبه كه طراح آن خداوند و مجري آن پيامبران بوده
و مبارک معرفي مي نمايد. كعبه داراي ويژگيهاي قرار داده و سرزمسني امن قيام او ساخته شده است و خداوند آنرا براي هدايت انسان 

 نسبت به ساير معابد و اجماالً داراي ابعاد ذيل است:  اي استثنايي و فوق العاده

                                                 
 97سوره مباركه مائده، آيه شريفه  1



61 

 

حرکت انسان در سعي بين  - 1نمودارشماره

نقطه  -هاي صفا و مروه )انسان متحرککوه

 ديد هم متنوع و متغير و متحرک(

  معناوي و ياک   بت و مجسمه يا شيء مستقل نسبت به انسان نيست، بلكاه ياک خاناه    يک توتم و كعبه و مسجد الحرام
 انسان است.  فضاي ملكوتي براي سير سلوک و بالندگي عرفاني

     جدار خارجي آن فقط يک پوسته است، با دربي به درون و حجام آن ياک مكعاب
ه بر يعني منظم ترين حجم با سطوح متشابه و يكنواخت و يالهاي قائم و قيام كرد

 زمين. 

  اين حجم كامالً منظم است و نسبت به طبيعت اطراف آن يعني كوهها و صخره ها
و دامنه دره پرنشيب و فراز آن و چشم انداز افق بعنوان يک حجم كامالً خالقانه و 

طراحاي  به شكا همااهنگي  خارق العاده و بديع تلقي شده و مكمل فضاي طبيعت 
 شده است. 

 كه در بين بي نهايت اشكال منظم و نامنظم، بيشترين تأثير  پالن آن مربع مي باشد
براي ايجاد تعادل و آرامش را در انسان دارد. زيرا چهار ضلعش بر چهار وجه انسان 

منطبق شده و در او ايجاد سكون مي نمايد و برآيند محورها و قطرهاي آن نياز  
تواند انسان را  به صفر مي رسد و هيچگونه جاذبه حركت ايجاد نمي نمايد و مي

 در كانون فضا كامالً آرام نگه دارد.

   حجم مكعبي آن از داخل با مساوي بودن طول و عرض و ارتفاع و نيز با يالهااي
 و هم به حالت قيام نگه مي دارد. قائم خود، هم انسان را تعادل مي بخشد

  ( ساير  پوسته داخلي آن بدون روزن حريم مناسبي است كه نگاه انسان را  از افق
در آفاق( بر مي گيرد و فضا را مناسب براي تأمل و تذكر و حضور قلب )ساير در  

 انفس( و عبادت مي نمايد. 

   ابتدا سقف نداشته و بي نهايت آسمان را بر سر داشته است. در واقع فضا چشم از
 افق بسته و در صورت لزوم، انسان مي تواند چشم بر آسمان بگشايد. 

  كعبه، در مقابل فضااي طبيعات كاه بهتارين      در مجموع فضاي خانه
فضا براي سير در آفاق است، بهترين فضا براي حالت تمركز و توجاه  
و تذكر و تعقل در انسان بوده و مي تواند مقدمه مناسبي براي حالات  
خودآگاهي و دعا و نيايش و حالت حضور قلب و سير در انفس و سير 

 و سلوک الي اهلل و وصال حضرت حق باشد. 

  سعي بين صفا و )حج ظاهر(،  بیت اهلل الحرامانجام حج در  در مجموع

و فضاي خانه كعبه فضاي مناسب سیر در آفاق و مروه فضاي مناسب 

)ع( و دو ركعت نماز در پشت مقام حضرت اباراهيم  سیر در انفس براي 

 مي باشد.  شهود و زیارت حضرت حقفضاي مناسب 

 
 
 
 

خانه کعبه، فضايي کامال  -1نمودار شماره 

 .درا القا مي نماي متعادل، متوازن، ساکن و آرام

مسجد النبي، مدينه، سير توسعه  -1تصوير 
آن در طول تاريخ، از كتاب معماري مساجد 

بهوميل پروچازكا ترجمه :  جهان، تإليف: امجد
 زادهحسين سلطان
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 مهمترین ویژگیهای مسجد النبی -2
 /توبه(121-و من حولهم من االعراب ان یتخلفوا عن رسول هللا و الیرغبوا بانفسهم عن نفسه ةما کان الهل المدین)         

 مردم مدينه و باديه نشينان پيرامونشان را نرسد كه از فرمان پيامبر خدا سرباز زنند و جان خود را عزيزتر از جان او بدانند.               

 گشت.و برادري و وحدت هر كفر بود و با ايمان به خدا و تبعيت از پيامبر از نظر ماهوي شهر ايمان شهر يثرب، ش 

  خانه امير  از نظر كالبدي همه فضاهاي شهر در جاي خود محفوظ است، تنها فضاي مسجد و خانه پيامبر)فضاي عبادت و
 )بصورت نسبي( اسالمي مي شود.  ( بر آن افزوده مي شود، كالبد شهرالمومنين )ع( و حضرت فاطمه)س( 

  كالبد مسجد النبي همان كالبد خانه كعبه است، پالن مربع، بدنه ها حريمي است كه فضاي داخل را از خارج جدا مي كند
 چشمها را به داخل بر مي گرداند. و

  كه پيامبر با چنين  فضاي داخلي دو قسمت شده است، سرباز با سقفي آسماني و سرپوشيده نه با سقفي همانند كف زمين(
دل به آسمان سپرده، سبک و كهكشاني )پيامبر فقاط باا    )ع(سقفي مخالفت مي نمايند(، بلكه همانند خيمه حضرت موسي
 سايه باني از شاخسارهاي درختي خوشبو موافقت مي نمايند(.

   علي عليه السالم بطور  وصي او  و )ص(خانه پيامبرتنها خانه ها چون نگيني فضاي مسجد را در برمي گيرد و از اين ميان
 باز مي شود. النبي به فضاي مسجدمستقيم 

  ي معنوي رسول خدا محمد مصطفي)ص( و بدون تبعيض با هدايت رهبركه است، و عبوديت خد فضاي مسجد خانه قيام
 .بروي همه گشوه است

 هاا باوده اسات و پياامبر فضااي       در مجموع، شهر قديمي و موجود يثرب بطور طبيعي فضاي مناسب سير در آفاق انسان
بر آن  را درونگراي مسجد النبيمعنوي و ملكوتي و خودآگاهي و سير در انفس و سير و سلوک الي اهلل را با ساختن فضاي 

 مي شوند. يند و خود سكان دار كشتي فالح و رستگاري انسان هاي مومنمي افزا

 فضای مسجد به  چهار طاقی آتشکده هایتغییر ماهیت  -3

از دين اسالم استقبال كردند، ايمان توحيدي بار جانشاان نشسات و مرزهااي     با تفكر و انتخاب خود نگامي كه مردم ايران ه
طبقاتي در سلسله مراتب حكومتي و اقتصادي و روحاني و علمي در هم شكسته شد و قلب هر انساني كانون شعله ور آن آتشِ اهورايي 

ان تا خدا از درون و جان او مايه گرفت و خدا با همه عظمتش ديرنشين معباد جانهااي پااک و    و مقدس گرديد و راه بي نهايت از انس
 دلهاي مصفّا شد.

مسلمانان كه برحسب طريق عقل و شرع از آنچه مي توانست مفيد باشد بهره مي گرفتناد و هرگاز مجاوز اِعماال تعصابّات      
جا كه ممكن بود براي ايجاد مساجد و محل اجتماع مسلمين بهاره بارداري   جاهالنه و مغرضانه را نداشتند از ساختمان آتشكده ها تا آن

مي كردند، منتها از نظر كيفي و ماهوي فضاي آنرا كامالً براساس اعتقادات توحيدي خود منقلب و دگرگون ساختند. در واقع با كمترين 
  ي خود به شرح ذيل به وجود آوردند:دتغييرات فيزيكي بزرگترين تغييرات كيفي را در جهت هماهنگي با اعتقادات توحي

  ي جديد و بيشتري براي حضور جمعي انسانها فضاآنگاه آتش و آتشدان را از مركز و كانون فضاي داخلي برداشتند و
 . فراهم گرديد

  در خارج از فضا، نقش نظاره گر و منفعل و تماشاچي را داشتند، خود قهرمان داستان و حماساه سااز   قبالً مردمي كه
ها و خانه قيام آنهاا   فضا كامالً متعلق به آنها شد، در واقع معبد و خانه خدا با خانه انساندر طرح جديد دثه شدند، حا

 د.يكي شده بو

  ضلعي را كه به سمت قبله قرار مي گرفت با ديوار و نماد قبله پوشاندند، تا چشم ها و نظرها از داخل به خاارج  جهت
 ل نمازگزار براي سير باطني مهياتر شود.سير نكند و آرامش و توجه و تأم
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  ًاز آنجا كه الزم بود بين فضاي پاک و آرامش بخش داخلي با مسير نسبتاً آلوده و پر غوغا و هياهوي خارجي كاامال 
، به ايجاد ديوارهاي كامالً پوشاننده و درها و درگاهها و سپس تفكيک شود و حريم هايي در اين فاصله ها قرار گيرند

 ها پرداختند. و حياطهاي داخلي و ايوان راهروها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كه فضاي داخلي چون گذشته فقط سن تئاتر براي اجراي نمايش توسط آتشبانان نبود و اساالم، اساتقبال و   يي آنجااز

و طاقي ها از هر سمت كه امكان پذير بود توسعه يافتند هجوم توده مردم را به مراكز عبادي مي طلبيد، به سرعت چهار
به شبستانهاي بزرگ و تاالرهاي عظيم اجتماعي تبديل شدند كه تا آن زماان بادين صاورت كااماًل باي ساابقه باود و        

هاي بزرگ، اختصاص به سالطين و درباريان داشت نه توده مردم، آنهم با اين وسعت و عظمت كاه تقريبااً در   ساختمان
 مي شد.تمام مراكز اجتماع و زندگي مردم در شهر و روستا ايجاد 

 هاي سابق كه در خارج بافت و بر باالي بلندي ها قرار گرفته باود، باه مارور    بعدها كه شهرها توسعه مي يافت، آتشكده
توسط خانه ها و ساير مراكز فرهنگي و خدماتي احاطه مي شد، از ارتفاع سطح ورودي و همكف آن نيز نسبت به گذرها 

حالت جذب و دعوت كنندگي خاود را نسابت باه جماعات و تاوده ماردم       و فضاهاي اطراف كاسته شد، تا هر چه بيشتر 
افزايش دهد و از يک عنصر تزئيني و بتخانه اي و مجسمه گونه كه مي توانست موجب از خود بيگاانگي انساانها شاود،    
خارج شده و به صورت يک تاالر اجتماعي ا مذهبي در خدمت همه اقشار و طبقات ماردم و مناساب صايرورت انساان      

 ساخته مي شد.ها شد.البته مساجد جديد از ابتدا در آغوش مراكز پُرتراكم و تردد شهر با

  زمينه جذب هر چند در مدخل ورودي و همكف، ساختمان مسجد با اطراف خود هماهنگ و همسطح گرديده و با خشوع
، اما اين نكته باعث نشد از عظمت و دعوت و پذيرش بيشتري را يافته بود

ساختمان كاسته شود. بلكه از خارج بلاور كاشايها و تارنّم     و جالل و رفعت
رنگهاي دلپذير آنها در عظمت گنبدها و رفعت مناره ها و جاذبه و دلنشيني 
سردرها درخشيد و از ميان انبوه ساختمانهاي شهر در حجم و رنگ و تبلور 

 نور قلب روحاني شهر گرديد

 مسجد در شهر مسلمانان -4

باشد، مسلمانان شهر آباد و پر جمعيت را ترجيح مي دهند.  شهر اسالمي بايد آباد
در طراحي شهري مسيرها و گذرهاي عبوري بر بستر طبيعت و هماهنگ با آن هندسه اي 
بي نظم، آزاد و رها دارند و در كنار آنها فضاي معماري از طبيعت برآمده، زماين پيراماون   

 چهارطاقي به مسجدهاي يل آتشکدهتغيير ماهوي در تبد -1تصوير

 

 

 نقشه همکف آتشکده آتشکده چهارطاقي مسجد يزد خواست

 يدان نقش جهان، اصفهان، مسجد عنصريم-3تصوير

 شاخص و دعوت کننده در شهر مسلمانان
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ي باشند. بدنه ها و نماها در عناصر عملكردي مشابه از نظر حجم و ارتفااع و ماواد و   آنها و بدنه ديوارها هماهنگ با مسير و درونگرا م
 مصالح و رنگ نسبتاً هماهنگ هستند.

در مجموع بناها از خارج با خود هماهنگ و نسبت به فضاي طبيعت حالتي مكمل و منظم تر و بديع دارناد. )نظام حااكم بار     
 ي نظمي ظاهري طبيعت است(.فضاي معماري مظهري از نظم پيكر انسان در ب

شهر محل كار، مسكن و برخورداري از همه خدمات عمومي، باالخص علم و عبادت است. عبادت برگزيده ترين فعل انسان و 
ي مساجد را  هدف از آفرينش اوست.جايگاه عبادت مسجد است و بزرگداشت شعائر الهي و ياد خدا. از اين رو عناصر شاخص و نمادهاا 

 مانند تن هستند و او يکاز همه عناصر ديگر شهري قد برافراشته و خودنمايي مي كنند. گويي همه  رجسته و شايسته ترمي بينيم كه ب
در ها، سر در آغوش هم دارند و خط پشت بام را كم و بيش با هم مي سازند، اما  ، ساير عناصر شهري، بخصوص مسكنبراي آنان سر

 است.و داراي كشش معنوي  مسجد شاخص و دعوت كنندهاين ميان بناي 

 اجزا و عناصر مسجد -5

     گنبد و منار دو نماد اصلی در حجم خارجی مسجد 

از دور دو عنصر است، پوسته اي كه آسمان را خيمه زده و به درون بارده اسات و سار در درون     مهمترین نماد کالبدی مسجد
به گُل نشسته است )گلدسته(. گنبد رو به فضاي درون و مناار سار باه     دارد و در نقطه مقابل آن دستي از زمين كه بر آسمان برآمده و

آسمان بيرون، تمثيلي از دو سير انسان، سير در آفاق و ساير در انفاس، و تمثيلاي از فضااي مناساب باراي خودساازي و خودآگااهي         
در آوردن اساتعدادهاي فطاري فارد و    )شبستان( و فضايي مناسب پيام رساني و جامعه سازي )منار(، تعهد در مقابال از قاوه باه فعال     

 مسئوليت در مقابل امت است.

يک پوسته است، همچنان كه همه پوسته ها، مغز ها را در بر مي گيرد. پوسته ها شكلي محّدب و قريناه دارناد.    مسجد  گنبد
به هسته انساني خود اشااره دارد.   پوسته گنبد حضور انسان عابد را، حفاظ شده است، و قبل از آن كه خود را به نمايش مستقل بگذارد،

هاي روشن، صيقل يافته و شفاف گنبدها، گويي خورشيد را در كمند خويش دارد. در متن رنگ بي تفاوت و ساده كاهگال و آجار   رنگ

دت ل باناگ اذاناش هام شاها    ، آنقدر باال آمده كه گُا مسجد  منار نشسته، گويي خبر از آفتاب درون مغز خود مي دهد و  دهان گشوده
 بخواند و هم به شهادت بخواند.

وبراي رستگاري  و در طول تاريخ براي همه انسان ها اسالم جهانی بوده پیامچون 
براي همه انسانها بر بلنداي منار فضا چنان طراحي مي گردد كه پياام در تماام   لذا ، ستانها

ي شاود و پنجاره   جهات منعكس شود، هر خفته اي را برانگيزاند، بنابراين پالن منار دايره م
 هاي هميشه باز پيرامون آن به هر طرف گشوده است. 

، آنچنان كه خداوند با ما سخن گفت و بهترين پيام بهترین پیام در قالب کالم است 
آور، انسان كامل است. بنابراين بر بلنداي منار نه مجسمه قرار مي گيرد و نه آتشي و نه هار  

يي براي حضور انسان طراحي مي گردد كه به آن فاراز  چيز ديگر... بر بلنداي منار فقط فضا
 .و به گوش هوش افراد بشري رساند آيد و كالم حق را بر خروشد

هاي كاذب و مادي پرهيز  ا عظمت در حقيقت كالم الهي است، بنابراين از عظمت
 مي گردد، پس منار در حد اعتدال و با حداقل مصالح، متين و محكم و استوار بنا مي گردد.

)ال ضرر و ال ضرار ا در اسالم اصلي است كه نبايد به ديگران ضرر و زيان رسانيد 
بخصوص همسايگان، و نگاه كردن در خانه همسايه بدون اجازه او حرام اسات،  في االسالم(

 پس منار در حدي باال مي آيد كه مزاحم همسايگان نباشد.

 اعظممنار مسجد  قم،-4ويرتص
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 انتخاب زمین مسجد در بافت شهری 

كجا قرار گرفته است، باالي كوه و مشرف بر شهر، در زير كوه و در قلب صخره هاي خارج شاهر،  مسجد در بافت شهري در 
آنجا كه بيشترين قلبها مي تپد و انساانها   درخلوت پاركها و حوزه هاي اطراف يا در پر ازدحام ترين و متراكم ترين نقاط جمعيتي شهر؟

 ا و گذرهاي اصلي و تراكم خانه هاست انتخاب مي شود. در قلب شهر آنجا كه راه ه زمین مسجدبارعام مي دهند، 
بهترين مسجد براي نماز در شهر مسجد جامع است، آنجا كه امامش امام جمعه است و امام افضل است و جمعياتش افزونتار   

 پس راهها و تراكم بافت به آن سمت مي رود و توسعه و احياء شهر از آن نقطه اوج مي گيرد.مي باشند، 

و علي رغم بساياري از معاباد، زماين و     شکل و ابعاد زمین مسجد تابع امکانات بافت و نیازهای توسعه درونی است در مجموع
حجم خارجي آن الگوي تقليدي وتكراري ندارد و در جايي كه زمين كافي و افقهاي اطراف آن باز باشد، ميل به نظم و تا حدي قريناه  

 ل فضاي طبيعت دارد.سازي براي ايجاد حجم و فضايي بديع و مكم

 مسجد و سایر خدمات شهری 

 نديشه و ذكر خداي عزيزسرآغاز سير و سلوک عرفاني است ،علم و معرفت هميشه سكوي پرواز ايمان بوده است و ا 
 د.نكن مي توانند  پيدا  پس مسجدها كاربري مدرسه هم

 ها مظلوم و شاهيد  ، حال كه حسيناردهدايت هرگز بدون رهبري معنوي ، امتي را تشكيل نمي دهد و استوار نمي د
تثبيت نشوند و مردم اماام زماان    ند تا غصب كنندگان حق آنانتاريخند، حسينيه ها در كنار مساجد ساخته مي شو

 به مرگ جاهلي نميرند.در جهل و بي خبري و خود را بشناسند و 

 دسازي و تالش براي يک زندگي معناوي  بنا بر اين بايد با سير در آفاق و انفس پس از خو  دنیا مزرعه آخرت است
هر جا امور دنياي مردم سامان مي يابد، همانجا مسجد ساخته مي شود، و پس . به نتايج آن در آخرت اميدوار باشيم

 ه مي گردد.دبدين طريق نيازهاي عمومي و خدماتي مردم برآور
با همه اجزاء و عناصارش نيازهااي ماردم را از خاناه تاا      ، سنّت پيامبر خاتم نيست بازار و ترک لذات دنيا  از آنجا كه رهبانيت

 تامين خواهد نمود. )يعني همه نياز هاي خدماتي و مادي و معنوي را( مسجد و از مسجد تا خانه

 حریم قدسی مسجد 

ن و مسجد همچون كعبه، خانه محترم و فرخنده خدا و خانه هدايت و قيام انسانهاست. پاره اي از بهشت در زمين و خانه اما  
محترم است پس حريمش از ساير فضاهاي شهري جدا مي گردد و از آنچه پليد است دور نگه داشته مي شود. احكاام شارعي در ايان    

 مورد حدود آنرا مشخص نموده است.

    ها و حجم خارجی مسجدبدنه 

موجود است و هرجا الزم شد حجم خارجي مسجد هر شكلي كه داشته باشد، در ابعاد و نقشه زمين تابع بافت شهر و امكانات 
 مسجد افزوده مي گردد.بنا و محوطه و از هر طرف امكان بود بر سطح 

هااي  با هر زميني، هندسه الزم سامان مي يابد، بدنه هاي خارجي، استوار و متين و هماهنگ با بدناه هااي سااير سااختمان    
وارها از مصالحي است كه هم ساختمان را از عوارض طبيعاي  شهري و همچون اندام انسان برآمده بر زمين ساخته مي شود. حاشيه دي

حفظ كند و هم بدنه ها را از زمين جدا سازد، جرزها به شكلي طولي ديوارها را تعين مي بخشند، آنچنان كه بر زمين قيام كارده باشاد.   
ادي يا معقول خاالي نباشاد. پنجاره باه     كتيبه ها عروج فيزيكي جرزها را تعادل مي دهند، آنچنان كه خط آسمان از ظرافت و زيبايي م

بيرون براي ديد، الزم نيست، چرا كه بايد ديده بر دل نشيند تا بارعام يابد و هواكشها و روزنها دور از دسترس ديد و منظر قارار گرفتاه   
جدار خارجي از حد يک  اند و شبكه ها از غلظت و شدت نور آن مي كاهند. در مجموع نماسازي بدنه ها ساده، بي پيرايه و در حدي كه
 پوشش و حفاظ براي فضاهاي داخلي خارج نشود و چهره خود را به سوي ورودي بازگرداند صورت مي پذيرد.
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    مسجد جایگاه نماد ورودی در بدنه های خارجی 

 د.اگرچه بدنه خارجي ساده و بي آاليش باقي مي ماند، اما همه جلب توجه و جاذبه خود را به ورودي مسجد مي بخش

اوسات، فضااي ورودي چاون چتاري دلپاذير و چاون       آگاهاناه  چراكه انسان را تماشاچي و رهگذر نمي خواهد، خانه خدا براي حضور 
شاخساري سربرهم آورده، براي دعوت و تعظيم حضور انسان آغوش برگشوده است. سطح صاف زمين و ميال آن باه فارود در عماق،     

قها برآمده و متناسب با حالت قيام انسان است و قوس سر در مظهري از بي نهايت آسمان سر در از خاط  قطره را به دريا مي خواند. سا
آسمان بدنه هاي مسجد سري برآورده و بر پيكر خود كتيبه اي بر فراز آورده تا ورود بي اذن و نام خدا نباشاد. ناور و رناگ و بافات و     

كالم قدسي زيبايي معقول را بر زيبايي مادي افزون نموده است. نظم هندساي   هندسه و نقش به تزئين خاک و سنگ نشسته و زيبايي
در نماي ورودي، همچون پيكر انسان در خط افق، قرينه و همسنگ است در حالي كه در خط عمود بر زمين چيزي قريناه نيسات. در   

ل، از خاک تا خدا است.توكشيدگي درب مجموع فضاي ورودي تشبيهي است از فضاي آفرينش، كه اين خود مظهر صيرورت انسان كام
 ورودي، متواضعانه، انسان را به داخل فرا مي خواند.

نسبت بلندتر طول به عرض ايوان، ورودي را در دسترس قرار مي دهد و هندسه برافراشته بدنه ها نهايتاً با هندساه كهكشااني     
ا آسمان تمثيل مي كند و اين همه چتري مي شود زيبا و شاخسار و رسمي ها و مقرنس ها، فضا را از جهان كثرت تا ابديت و از زمين ت

سايه باني پرشكنج كه بر سرانسان خيمه زده است و در مجموع مهمان پذير، دعوت كننده، امنيت بخش است كه صفات جالل و جمال 
حضرت حق را با هم متجلّي نموده است.

     نی و درونی مسجدی بیروهابین فضا ت ایجاد حریم ها و عرصه هاضرور 

 فضای درونو فضاي تحرک و تنوّع و تغيير يعني جهان كثرت است، و شناخت طبيعت فضاي سير در آفاق  فضای بیروناگر 
بايد فضاي تامل و توجه و تذكر و حضور قلب)براي خودآگاهي و سير در انفس(باشد و در عين حال مسجد مردمي و در كانون جماعت 

جزه گر باشد و روز و شب را در كنار هم بي تزاحم به طراحي آورد. اين مهم از طريق حريم ها و مفصل هااي  باشد، پس معمار بايد مع
 متعدّد و متنوع در طراحي معماري ظاهر مي گردد. 

 ر فضاي ورودي مسجديزد و ورامين، دعوت و تعظيم حضور انسان دمسجد جامع  ورودي-6و  5ويرتصا
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 حريم سازي در فضاي دروني مسجد -اصفهان، مسجدامام -8و7تصاوير 

هشتي ها و و در ميان ايوان ورودي ارتفاع كوتاه و قاب متناسب و قطر كافي دربهاي چوبي، حريم داخل را حفاظت مي كنند. 
را بعهاده روهاي متعدد تاريک و نيمه تاريک و پيچ و خمهاي مسير آنها به سوي صحن، جداسازي كامل فضاي بيروناي و دروناي  راه

 

 تغییر جهت از محورهای متنوع بافت به سوی قبله 

و ايان باي نظماي و    جهت گيري هندسي در فضاهاي عبوري تابع نشيب و فراز زمين و دامنه پر موج و نامنظم طبيعي است 
كثرت متنوع جهت ها،حتي قطعه بندي هاي زمين را نيز بي نصايب نگذاشاته اسات و    
تابع هيچ مركز و جهت واحدي نيست و نگاه را به هر طرف مي كشاند و ماي گريازد و   
سير در آفاق را براي انسان تسهيل مي بخشد و زمينه تغيير و تنوّع و تكثّر ديد را فراهم 

 مي نمايد.

و اين خود بر غناي هندسي بافت مي افزايد،  مسجد جهت تغییر می کنددر اما 
جهت واحد مي شود و تمام مولكول هاي فضايي را به نظمي بر حول محور خود فرا مي 
خواند. پالن نظم مي يابد و حول محور قبله تعادل مي گيارد و ورودي هاا و ايوانهاا و    

گذاري مي شاوند. ايان امار سارآغاز     فضاهاي اصلي و فرعي بر حول اين محور ارزش 
جداسازي نظم فضايي داخل از خارج است و مقدماه اي باراي ايجااد توجّاه، تمركاز و      
باروري انديشه و ورود به مولكول هاي فضاهاي داخلي كه داراي تمركاز و اساتقالل و   

 نظمي خاص مي باشند.

 مسجد ها و فضاهای داخلیتنوع عرصه 

صلي سرباز و سرپوشيده تشاكيل شاده اناد.    عرصه هاي داخلي از دو فضاي ا
وقتي در مسجد بدنه ها از خارج حريم مي گيرند و روزنهاا و پنجاره هااي خاارجي باه      
حداقل ممكن مي رسند، اين بنا همچنان از منظر آسمان و ظهور روشنايي و كوران باد 

را و آب و سبزه محروم نمي گردد و حياط داخلي بدون مزاحمتهاي همجواري اين همه 
 در خود گرد هم مي آورد.
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فضاهاي سرپوشيده محدوديتي ندارد و هر آنچه را كه نيازهاي مذهبي، فرهنگي و سياسي و اجتماعي جماعت طالب باشاد و  
ظرفيت ها و امكانات بپذيرند و در موارد مشخصي منع شرعي و كراهت نداشته باشند، در جامع جمع مي شوند و مدرسه ها، حجره ها، 

 ها، حسينيه ها و... مجموع فضاهاي مورد نياز براي امور خدماتي و بهداشتي و... ايجاد مي شوند.كتابخانه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 درجه بندی و ارزش گذاری فضاهای داخلی 

بر حسب ارزش و جايگاه خود درجه بندي شده و در نقشه همكف پالن جايابي مي شوند.محراب و فضاهاي  فضاهای داخلی
اي اصلي كه محل ورود به شبستانها و گنبد خانه ها مي باشند،  در كانون محور قبله و محور تقاطع آن قرار ماي گيرناد،   عبادي، ايوانه

دربها و ايوانهاي فرعي و رواقها و ورودي هاي ساير فضاهاي داخلي در اطراف آنها قرار مي گيرند، فضاهاي خدماتي و ارتباطي در كنج 
 ر مركزي جايابي مي شوند.ها و در دورترين نقطه از محو

، حتي المقدور از صحن اصلي و حياط مركازي كناار ماي كشاند و در اطاراف درب      فضاهای خدماتی، بهداشتی، وضوخانه ها
ورودي و حياطهاي فرعي و زمين هاي ناقص جايگزين مي گردند در اين نظم و آرامش هندسي آنچه كه بيش از همه باه چشام ماي    

 دي است. نشيند فضاهاي اصلي و عبا

 ی مساجدها هندسه همکف شبستان 

هندسه اصلي هسته هاي فضايي در همكف مساجد، همچون كعبه و مسجد النبي مربع است، در بين بي نهايت اشكال منظم 
ن باا  و نامنظم هندسي مربع مناسب ترين شكلي است كه انسان را از نظر فيزيكي آرام و متعادل نگه مي دارد، زيرا اوالً چهاار ضالع  آ  

چهار وجه انسان منطبق مي شود و همچون پنج ضلعي يا دايره يا اشكال نامنظم انسان را تشويق به حركت نمي كند و ثانياً از آنجا كه 
برايند طول و عرض و اقطار آن در يک نقطه و در مركز قرار مي گيرد در انسان هيچ نوع جاذبه حركت و توجّه به اطراف ايجااد نماي   

 انسان در مركز فضا، انسان قطب و كانون فضاي داخلي مي شود.كند. با حضور 
گسترش اين هسته اصلي، بزرگ و كوچک شدن مقياس آن از هر طرف، برحسب شرايط و ضرورت هاي متفاوت هيچ مانعي 

باا جماعات و اماام     نمي يابد و محدوديت و تعين خاصي از نظر توسعه در هر جهت ندارد و فقط فضاها بايد بتوانند اتصال نماازگزار را 

 اصفهان، نقشه همکف و مقاطع مسجد رحيم خان، تنوع فضاهاي مورد نياز در مسجد-9ويرتص
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فراهم كنند. اين گسترش با توجه به افزودن عناصر فضايي مستقل در كنار فضاي اصلي مقياس و هويت هندسي فضاي اصالي را بار   
 هم ميزند.

تناسبات اصلي و هندسي عناصر فضايي شبستان مسجد در همكف هميشه مربع باقي مي ماند و اگر شكل ديگري كه حداكثر 
اتفاق افتد با استمداد از جرزبندي هاي توازن بخش و هندسه فضايي مناسب در سقفها، معمار سعي مي كند در فضا مستطيل مي باشد 

به تاثير شكل مربع نزديک شود و در مجموع فضا را از نظر فيزيكي آرام و متعادل گرداند. در اين توسعه و گسترش هميشه هر مولكول 
خوانادن  وحدت بخاش اسات. اگرچاه     اها هماهنگ وحالي كه با تمام وسعت الزم با ساير فض فضايي استقالل خود را باز مي يابد، در

مسجد شرايطي را از نظر حقوقي و شرعي براي زمين مسجد ايجاد مي نمايد ولي مبناي آن براي نمازگزار در اتصال انسان براي صيغه 
امام است.به جماعت و

 

 

 

 اخلی شبستانعناصر اصلی و شکل دهنده د 

مظهر رابطه هدايتگري و موعظه امام اسات باا امات، بناابراين در ايان      منبر 
جهت شبستان به نحوي گسترش ماي ياباد كاه عاماه نماازگزاران بتوانناد       
مخاطب در دسترس و آشناي امام باشند و امام بر منبري فراز مي آيد تا ذكر 

تفكر و تعقل و مخااطبين  و پيام را بهتر به آنان منتقل نمايد و قدرت توجه و 
را كه مقدمه حال دعا و نيايش و حضور قلب است، برانگيزاند و تعهد متقابل 

 امام و امت تسهيل شود.

در مقابل امت قرار مي گيرد و شبستان از امام  در اين نظام هندسي
 منبر و محراب مسجد جامع اصفهان-11تصوير

 .ر فيزيکي آرام و متعادل گرداندمعمار سعي مي کند در فضا به تاثير شکل مربع نزديک شود و در مجموع فضا را از نظ
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المقادور فاراهم باوده و تضاعيف     نظر طول و عرض و از نظر تداخل فضاهاي داخلي به نحوي گسترش مي يابند كه اين رابطه حتاي  

مظهر ارتباط جمعي و بي واسطه همه انسانهاي مؤمن با خداست. بنابراين با توجه به استحباب پركردن صفهاي جلو صف جماعت نشود.
ر و طويل بودن آن و استحباب تعداد بيشتر نمازگزاران با هم ادغام مي شوند و علي رغم استقالل فضايي خود به صاورت مانظّم از ها   

 طرف گسترش مي يابند.

ست. ، يک فضاي مستقل نيست، يک نشانه و يک جهت به مفهوم يكي بودن هدف و يكي بودن سير متعالي انسانها امحراب
، تجلّي اين مفهوم علي رغم واحد بودن مكانش يعني خانه كعبه كه در فاصله بعيد است و نمود در هركجا كه هستي و هركه مي باشي

رد، باعث شده است هندسه همكف از تمركز حول يک نقطه محدود رها شده و حول محورهاي عمود بر هم با سر مادي و حضوري ندا
هاي فضاايي و تقادس هام ناواي مجماوع فضااهاي       زندگي و آزادي به هر طرف كه ضرورت يابد گسترش گيرد و بر استقالل هسته

 شبستان بيفزايد.

 هندسه مقاطع و عناصر فضایی 

ه بر پايه مربع قد مي افرازد، تا ارتفاع نزديک به يک مكعب )تساوي طول و عرض و ارتفاع( بر پيكر جرزها كعنصر فضایی هر 
 ها قيام مي نمايد. و ستون

گيرد تا طول و عرض و ارتفاع بزرگترين گنبد خانه ها شاكل  ارتفاع اين عناصر فضايي از مقياس انسان دست برافراشته پا مي
 آنها تمايل به آسماني شدن دارد.مي گيرد اما هميشه سقف 

تمثيلي از فضاي اليتناهي و كهكشاني آسمانها مي شوند و دامن و چتري بر زمين و در هر حال مركز ثقل فضا را به  هاسقف
 داخل بر مي گردانند. 

عنصر فضايي  ها تخيل برانگيز و انديشه زا مي شود و مجموعاً در هر اگر زير پاي انسان صاف است، فضاي كهكشاني سقف

مي شود. اين تنوع و  ها تمثیلی از آسمان سقفكفها همچون زمين هموار و دست يافتني، بدنه ها همچون طبيعت بر زمين قيام كرده و 
به خورشيد وحدت زا و دايره شمسه ختم مي شود يا به تعبيري از خورشيد و دايره واحد و گسترش يابنده همه اشكال و كثرت در نهايت 

كثير ظهور مي يابد. همچنان كه ظهور ظاهري همه پديده ها در زمين از ذات نوراني خورشيد است و بي وجود او ظلمات شب. فرمهاي 
سير از ظاهر به باطن، از زمين به آسمان، از محدود به نامحدود و تمثيلي از سير مخلوق به خالق و حركت جوهري انساان تلقاي ماي    

 از عالمان و عابدان و هنرمندان و ساير صنوف مي باشد. مومنان وجه مشترک سیر و سلوک همهشود كه 

 استخوان بندی و ساختار مسجد  

ساختار سازه و پیکر واقعيت پذيري، استحكام، صرفه جويي و مفيد بودن اجزاء و عناصر ساختمان از مهمترين اصولي است كه 

، معمار را آنچنان توانا نموده كه باا كمتارين امكاان يعناي از تاوده      را سامان داده است. قدرت خالق و اعجاز انگيز فني و مهندسي بنا
بر خود را پوشش دهد و خاک، خشت و آجر، بسازد و خاک را مقاوم نموده و سنگ كند و با ابعاد كوچک و دست آورد بيش از يكصد برا

 مي طلبد. اين شگرد در نوع خود تيزهوشي، خالقيت و توان بسيار باالي علمي و فني راامروز نيز 

در پالن كه حول نقطه مركزي پايه هاي قرينه مي يابد در خدمت اين مفهوم كه هر عنصر فضايي بايد در  انتخاب شکل مربع
مجموع مستقل، وحدت بخش و تمركز آفرين باشد، معمار را در ساختن فضاي داخلي بر حول محورهاي مركزي آن باه شاكل قريناه    

ن زمينه را براي انتقال طبيعي و متوازن و متعادل كليه نيروهاي ساختمان فراهم نموده است . نياز باه  هدايت مي نمايد و اين امر بهتري
گشايش سقفها و دل بازي آن كه سقفها را پر دامنه و محدب نموده است، خود بهترين وسيله اي مي شاود كاه نيروهااي عماودي از     

چهار ضلع خم شوند و هر جا كه تاداخل فضااهاي داخلاي ايجااب نماياد،      كانون مركزي به شكلي قرينه و متوازن و متعادل به سوي 
متقابالً با قوسي ديگر از روي اضالع مربع به سمت نقاط تقاطع برگردند و با كمترين تراكم در حجم پّر ساختمان و به كمک ستونهايي 

 ظريف و توانمند، شبستاني يک پارچه و فراگير در كف ايجاد نمايند.
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ي و متناسب و اعجاب انگياز ساقفهاي داخلاي واقعااً     شكل گيري منطق
قضاوت را مشكل مي گرداند كه هنر خالق و زيبا آفرين معمار، اين رسامي هاا و   
كاربندي ها را بدين صورت طراحي نموده است يا واقعيت هاي التازام آور انتقاال   
 نيروها در سقف و شاهكار معمار ما در هماهنگي هنر طراحي با فان سااختمان در  

 همين نكته نهفته است. 
در مجموع استخوان بندي و ساختار بنا در پوشش خارجي تاابع مقيااس   
اطراف آن و نياز طراحي شهري و مسائل متنوّع اقليمي و هنري اسات و از داخال   
تابع مقياس فردي و جمعي انسان و تعادل طولها و عرضها با ارتفاع مناساب آنهاا   

 است. 
بندي و ساازه بناا، تناوّع، حالات پاذيري،       مهمترين ويژگي در استخوان

ها در تسخير فضا و شكل  نوآوري و قدرت شگفت انگيز و بي بديل هندسه سقف
 بخشي آن است.

هندسه اعجاز آميز رسمي ها، كاربندي ها، مقرنس ها و .... معمار را توانا ساخته دو شكل بسيار نامتجانس مربع و داياره را در  
نمايد و خطوط و سطوح عمودي را با زيباترين حالت با خطوط و سطوح منحناي ساقف پيوناد دهاد. و در      فضا با ظرافت كامل تركيب

 مجموع ضمن حفظ استخوان بندي و ساختار كلي فضا، راه را براي هر نوع ابداع و ابتكار مناسب تا بي نهايت باز بگذارد.
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 تزئینات مناسب و نامناسب در مسجد 

 
نموده است كه با تزئين كردن آنچه زميني است و آنچه در زمين است، زخارف دنيا را در مقابل انسان بيارايد اگر شيطان تعهد 

كه آسمان  معمار از خداوند الهام می گیردو او را اسير و زنداني حصار تنگ دنيا زدگي گرداند اما  1و انسان را با دلباختگي به دنيا بفريبد
ور مي آرايد. ستارگان روزني به باغ ملكوت مي شوند و چشم انسان روشن و دلش سرشار از اميد به رفتن تاريک را به زينت پاره هاي ن

 و شدن و رسيدن و وصل مي شود.

                                                 
 

 اصفهان، مسجد امام-14و 13تصاوير

 رسمي بندي و کاربندي در معماري مسجد-11تصوير
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سعي مي كند با استفاده از عناصر كامالً تجريدي نظير كتيبه بندي  معمار
و ايجاد بافت هاي متنوع هندساي و نقاوش اساليمي و باه كماک رناگ و ناور و        

فيت و ايجاد ابداع و تنوع در سااختار كلاي و اساتخوان بنادي بناا، كادورت و       شفا
محدوديت عناصر بكار بارده شاده در سافت كااري بناا را از باين بارده و ضامن         
برخورداري متناسب از زيبائيهاي مادي، فضا را سبک، بسط يابنده وحدت بخاش و  

 بوجود آورد.بي وزن نموده و فضايي رها از زمان و مكان و ازلي و ابدي 
و برانگيزاننااده و آسااماني، معماار بااا اسااتفاده از   در ايان فضاااي معناوي  

زيبائيهاي معقول در كالم خدا و كالم معصوم انسان را به توجّه و تامل و تذكر مي 
خواند تا به سرمنزل تعقل نشيند و در عرصه اليتناهي زيبائيهاي معقول، محارم راز  

 اند و براي وصال حضرت يار به نماز آيد.شود و اليق حضور، ديده بر دل نش

 نور و رنگ در مسجد 

دركاربرد نور و رنگ نيز معمار از فضاي طبيعت محاط بر انسان بخصوص 

تا آنجا که بتوان از رنگهای مالیم، عمیق، هماهنگ و رنگهاي آسماني الهام مي گيرد. 

استفاده  ستآرامش بخش همچون آبی روشن آسمان و سپید ابرها که رنگی بهشتی ا
مي شود اما آنجا كه اراده بر انتخاب بيشتر رنگها است، رنگهاي تند و كدر در كف و هر چه به سقف نزديک تر شويم رنگها ماليم تار،  
روشن تر و هماهنگ تر و شفاف تر مي گردد در بكاربردن رنگ و نقش در كف، رنگين ترين تابلوهاي نقاشي جهاان در قالاب قاالي،    

بيعت در زير پاي انسان مفروش است و نزديكتر به سقف يكرنگي و يگانگي و هماهنگي و روشني و شفافيت ايجااد  همچون مزرعه ط

، آنچنان در پيچ و تاب نقوش مي لغزد و مي آميزد كه تفاوت و خودنمايي رنگهاا  اگر رنگهای تند و متفاوت در افق قرار گیردشده است. 
وحدت آنها تمركز را نخواهد گرفت.  در تعادل بكارگيري رنگها بيرنگي ايجاد مي گردد كاه  خيره گي ايجاد نخواهد كرد و هماهنگي و 

روشني و ظهور نور و شفافيت را كه صفت خداست به ظهور مي رسانند و روشن و شفاف مي نمايند. در مجموع بدنه هاي داخلي نظير 
 فضا همچنان مخاطبي جز انسان حاضر در صحنه نداشته باشد.بدنه ها و نماهاي خارجي در حد يک پوشش و حفاظ باقي مي مانند تا 

 

 

 

 

 

 
 

 معیارهای زیباشناسی مساجد-6

استفاده از کالم و عناصر -اصفهان، مسجد امام-15تصوير

 تجريدي در تزيين بدنه ها

 نصيرالملکسجد کاربرد نور و رنگ در م -17و16ويراتص
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در مجموع هنر معماري ما كه اوج آن در ساخت مساجد و بخصوص زيارتگاهها تبلور و ظهور يافته است از نظر ابعاد و صفات 
واني حيرت انگيز توانسته است جامع صفات حسان را باه تعاادل و    حسن و زيبايي، تجلي جميع صفات جالل و جمال الهي است و با ت

 وحدتي قدسي و اعجاب برانگيز برساند. 
از نظر انواع زيبايي، اين معماري ضمن برخورداري مناسب و بجا از زيبائيهاي مادي به سمت زيباييهاي معقول و ملكوتي اوج 

 ي خلق مي نمايد.مي گيرد و فضايي سبک، بي وزن، بسيط و وحدت بخش و نوران
اين فضا دامن پر مهر و زمينه مساعد سير انسان از جهان كثرت به ساحت وحدت بخش ربوبي مي تواند باشاد، آنچناان كاه    

 .1مؤمن در فضاي مسجد بتواند مثل ماهي در آب شناور باشد

 طراحی مساجد آینده -7

 در مورد محتوی و مفهوم 

آنجا كه متعلق به ساحت فطرت انسان و سير تعالي بخش او است محادود باه    مالحظه شد كه مفاهيم و ارزشهاي انساني از
زمان و مكان نبوده و براي هميشه قوانين تابع سنتهاي حاكم بر صيرورت انسان مي باشد و در آينده بيش از امروز مردم جهان نياز باه  

د.)در ضمن هر مفهومي مي تواناد در باي نهايات كالباد     آنرا كه در اسالم بطور كامل تبيين شده، احساس نموده و طالب آن خواهند بو
 نهايت باز است.مادي بروز و ظهور نسبي و تمثيلي داشته باشد( بنابراين زمينه ابداع و خالقيت و نوآوري تا بي

  در مورد کالبد بنا 

نسبي است و از كلي ترين و مي دانيم كالبدها متعلق به شرايط مكان و زمان و خالقيت و نوآوري مي باشند اما اين وابستگي 
با استفاده از نمادها و كهن الگوها كه بيشترين  -مجردترين آن يعني شاكله هاي كلي فضايي و كاربردهاي هندسي در فضاي معماري 

نظير مواد و شروع شده و در ادامه به ابعاد و عناصري از كالبد مي رسند كه كامالً وابسته به شرايط زمان و مكان است،  -تجريد را دارند
 مصالح، تكنولوژي زمان، شرايط اقليمي و اقتصادي و غيره،كه بايد طراح با توجه به آنها فضا را سامان دهد.

تحليل ها استفاده كنايم كاه    بار ديگر بر اين نكته تأكيد مي نماييم كه در اين مقاله تالش نموده ايم از عناصري از كالبد در
 گرفت.ين الهام ان خاص باشند و بتوان در طراحي هاي آينده از آنها بيشتروكمتر وابسته به زمان و مك مجرد

 من يار طلب كردم و او جلوه گر يار                 او خانه همي جويد و من صاحب خانه
 مقصود من از كعبه و بتخانه تويي تو                مقصاود توياي كعباه و باتاخانه بهانه

 شيخ بهايي                                                                             

 پرسش ها و پژوهش  ها )مقاله چهارم( 

 در هنر و معماري اسالمي را بيان كنيد؟خاستگاه ارزش ها و مفاهیم  (1

 در هنر معماري چه نقش و تأثيري دارد؟شکل ها و کالبدها  (2

 استفاده از آيات قرآني و كتاب مفاتيح الجنان  در اين باره تحقيق نمائيد؟ به كدام نياز انسان پاسخ مي دهد . با نیایش (3

 وجود دارد؟مذاهب شرک و دین توحید چه تفاوتي بين  (4

 در اسالم را توضيح دهيد؟جایگاه معنوی مسجد  (5

 را به اختصار بيان كنيد؟فضایی خانه کعبه مهمترين ويژگي هاي  (6

 در آيه تحقيق نمائيد؟ قیام/مائده( در باره 97- ت الحرام قیاماً للناسجعل هللا الکعبة البیدر آيه مباركه : )  (7

 خانه كعبه چگونه فضايي استف رابطه انسان با كعبه چيست؟ در نمودار شماره یک (8

 ت؟حركت انسان در سعي بين دو كوه صفا و مروه در مكه در ايام حج ، چه مفهومي دارد و نشان دهنده چه حالتي اس 2در نمودار شماره  (9

                                                 
 اكرم)ص(اشاره به حديثي از پيامبر 1
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 مسجد النبي را بيان كنيد؟ ویژگی های (11

 تبديل كردند؟ مساجددوران ساساني را به  فضاهای آتشکده های چهار طاقیمسلمانان با چه تغييراتي  (11

 داراي  چه مشخصاتي است و براي چه منظوري ساخته مي شود؟ شهر اسالمی (12

 كدام است؟ علت آن را بيان كنيد؟ مهمترین نما و مسجد (13

 بنا خواهد شد در كجاي شهر در نظر گرفته مي شود؟ مسجد در آنكه  زمینیبراي  (14

 در يک شهر كدام است ؟ چرا؟ بهترین مسجد (15

 ؟ اين جمله از كجا گرفته شده است و منظور از آن اشاره به چه حقيقتي است؟ چرا دنیا مزرعه آخرت است (16

 د؟توضيح دهيد و ويژگي هاي آن را بشماري بدنه خارجی مسجد اساللمیدر باره  (17

 در بدنه خارجي مسجد چه تأثيري بر مومنين دارد؟ نماد ورودی (18

 حريم ها و عرصه هايي را در نظر گرفت؟ فضاهای درونیو  فضاهای بیرونین چرا بايد بي (19

 مساجد از چند فضا تشكيل شده اند هر كدام را توضيح دهيد؟ فضاهای داخلی (21

 را بطور مختصر توضيح دهيد؟ هندسه همکف شبستان مساجد (21

 چيست؟ شبستان اصر اصلي و شكل دهنده داخليعن (22

 در مساجد نشانه چه چيزي است؟ سقف (23

 استفاده مي شود؟ شکل مربعچرا در پالن مساجد از  (24

 ساجد به چه عنصر معنوي مي انديشد؟به معماري م زینت بخشیدنيک معمار مسئول در  (25

 ه رنگ هايي در مساجد استفاده مي شود؟در فضاهاي مساجد از كجا الهام گرفته است؟ و معموالً از چ نور و رنگ (26

 اسالمي بر چه اركاني استوار است؟ در اين باره تحقيق نموده و ارائه نمائيد؟ طراحی مساجد آینده (27

                                                                        منابع و مآخذ:
 .1377آويني، مرتضي، مباني نظري هنر، نبوي، تهران،  -
 آويني، مرتضي، مجموعه مقاالت در مورد هنر. -
 امام خميني، شرح دعاي سحر. -
 .1371بوركهارت، تيتوس، جاودانگي و هنر، ترجمه محمد آويني، نشر برگ، تهران، -
 بوركهارت، تيتوس، مجموعه مقاالت مباني هنر معنوي. -
 .1367نشر فرهنگ اسالمي، تهران،  خامنه اي، سيدعلي، هنر از ديدگاه سيدعلي خامنه اي، دفتر -
 .1349شريعتي، علي، هنر در انتظار موعو، مشهد،  -
 .1377مطهري، مرتضي، در اهتراز روح، مجموعه مقاالت درباره هنر، نشر كانون،  -
 .1371مظلومي، رجبعلي، حاشيه بر كتاب هنر چيست تولستوي، آفاق، تهران،  -
 .1366بهشت، جهاد دانشگاهي دانشگاه هنرهاي اسالمي، تهران، مظلومي، رجبعلي، روزنه اي به باغ  -
 . 1374، تهران، 28نصر، سيد حسين، هنر و معنويت اسالمي، ترجمه محمد سعيد حنايي، نشريه هنر، ش  -
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 مقاله پنجم                              
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 ي قدرش نيفزود پيمبر زادگااا                 چو كنعان را طبيعت بي هنر بود                                       

                                                                                                                                             زرگل از خارست و ابراهيم از آ              هنر بنماي اگر داري نه گوهاار                                                      

                                                                                                                   

  ایران جدااری مسمعم پیرامون کندو کاوی                            
 هفته جهانی مساجدبه مناسات شاکه قرآن سیمای جمهوری اسالمی ایران  میز گرد تخصصی                             
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 رحیم                                          لبسم اهلل الرحمن ا                                  

  اول :سؤال           
 جد در دوران گذشته چگونه شكل گرفت و داراي چه ويژگيهايي بوده است؟اطراحي و معماري مس                     

 : پاسخ سؤال  اول 
 : اند ي مساجد چند عامل اساسي شركت و تأثير داشتهدر شكل گيري معمار  

  كهن الگويي بنام كعبه 

  نماز جماعت و مراجعه به عالمان دين نظير اقامه راي مسلمانان توصيه شده است. )مراسم و مناسک عبادي كه ب
 و ... .(

 بطور كلي ساختمان سازي مدرسه ، درمانگاه و  متون ديني درباره ساختمان مسجد ، توصيه ها و تأكيدهايي كه در
 و فلسفه هنر و زيبايي مطرح شده است.براي استفاده عام المنفعه 

 بنام کعبهکهن الگویی -1

كه ، است به نظر بنده مهمترين و اصلي ترين عنصري كه الهام بخش معماري مساجد از ابتدا تا كنون بوده است خانه كعبه
 هم از نظر مفهومي و كيفي و هم از نظر كالبدي و شكلي مي باشد، زيرا:

نه اي است كه براي انسان وضع شده و اين خانه اوّلين خا طيف آيات و احاديث بر اساس: یفی و محتوایی از نظر ک-اول 
)ع( حضرت آدم با الهام الهي براي پذيرش توبه خود آنرا ساخته است. تمام پيامبران به تقدس آن ايمان داشته و بطور خاص حضرت نوح 

نموده اند و بطور سمبليک هم آنرا از آثار بت پرستي و شرک پاكسازي  )ص( آنرا بازسازي نموده اند و پيامبر اكرم )ع( و حضرت ابراهيم 
ها قرار داده است. يعني خانه  اين خانه محل تولد موالي متقيان و انسان كامل است و خداوند آنرا محترم و مبارک و محل قيام انسان

مفاهيم كيفي مسلمين است. بنابراين تمام  گاه و محل اجتماع و وحدتآنجا قبله ام و تكامل انسانها است و در نهايتخدا، همان خانه قي
 كه بايد يک مسجد داشته باشد در خانه كعبه به وديعه گذاشته شده است.

در درون  مجسمهيک يک بت و حضور يک فضاي خالي و درونگراست، يعني كعبه مانند  از نظر کالبدی و شکلی: -دوم 
دعوت معنوي و پر جاذبه خود نسان را به درون انسان را به خود دعوت نمي كند و انسان را تماشاچي و منفعل نمي خواهد، بلكه ا خود ،

قطه تفكر و حضور قلب انسان يعني خودآگاهي و صيرورت كمالي انسان باشد، درست نبا مي نمايد، به فضايي كه مي تواند متناسب 
تو پر و صلب هستند و وحدت ندارند و كثير هستند، دوم آنكه  مقابل جمرات سه گانه كه اول آنكه

 مي خوانند.فرا  ماشاي خود دعوت مي كنند و به خود بيگانگي انسان را به ت
نقشه مربع و حجم مكعب در ميان تمام اشكال منظم و نامنظم، بهترين و مناسب ترين 
حجمي است كه موجب ايجاد سكون و آرامش فيزيكي در انسان مي شود و اين سكون و سكوت 

 ر قلب و تكامل وجودي انسان است.بر طبق گفته اكثر حكما بهترين مقدمه انديشه و حضو

تمام مساجد بعدي نظير مسجد قباء و مسجدالنبي و  : الهام سایر مساجد از کعبه -سوم 
مسجداالقصي، سلول فضايي اصلي و گسترش يابنده آن همين نقشه مربع در كف و حجم مكعب 

هاي سه گانهجمره -1نمودار شماره   
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 د.نشوباز و آسماني طراحي و ساخته ميدلها هم با الهام از آسمان، دلگشا و  باشد و سقفهاي سقف ميتا زير آسمانه

گويند اسالم و در پاسخ به مورخين و متخصصين كه متعصبانه مي تفاوت با سایر معابد برخالف نظر متعصبین:-چهارم 
 اند، بايد گفت:مسلمين از خود تمدني نداشتند و عناصر معماري خود را از بيزانس و مصر و ايران به عاريه گرفته

داوم دهنده فرهنگ همه انبياء و پيامبران و مصلح تمدنها و انحرافات آنها اسالم ت 
-است، مثالً در تبديل چهارطاقي آتشكده ها به مسجد، در مسجد يزدخواست مالحظه مي

 نماييم:

 نمايند. آتشدان را از مركز فضاي داخلي خارج كرده و انسانها را به داخل دعوت مي
هي است، در قلب شما است، خدا در قلب مؤمن يعني آتشي كه هرگز نميرد و ال

 است.

 گرا و بندند، تا ساختمان بيرونهاي اطراف و بطورخاص طرف قبله را ميبدنه
گرا و مناسب سير در انفس و تفكر و كوشک مانند آتشكده تبديل به فضايي درون

 حضور قلب شود.

  اي بين انسان و هاز آنجا كه در اسالم در مقوله عبادت و پرستش هر نوع واسط
شوند )مثالً كشيش و بندي نميشود و انسانها از اين نظر طبقهخدا حذف مي

بندي انسانها بين خودشان از بعد علم و غيركشيش يا مؤيد و غير مؤيد( و درجه
شوند و تقوي و جهاد است، بنابراين، همه جماعت به فضاي داخلي دعوت مي

-به بزرگترين سالنهاي اجتماعي شهر ميبالفاصله شبستانهاي مساجد، تبديل 

گردد. )بطور مثال در كليساها، قسمت مقدس يعني محراب از قسمت نامقدس كه 
افراد مقدس يعني شود و ورودي امالً جدا طراحي ميشوند كمردم جمع مي

عبادي يا خاكستر مردگان كشيشان  از افراد معمولي نيز كامالً جداست! در معابد شرقي و هند و بودايي نيز در مركز فضاي 
 هاي متعدد بودا(.است و يا مجسمه

خانه کعبه، فضايي کامال  -1نمودار شماره 

 متعادل، متوازن، ساکن و آرام

 مسجد پيامبر در مدينه -1تصوير

 چهارطاقي به مسجدهاي تغيير ماهوي در تبديل آتشکده -3نمودارشماره

 

 

 آتشکده نقشه همکف آتشکده چهارطاقي مسجد يزد خواست
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  و بي رغبتي به زندگي نداريم، از آنجا كه در اسالم، دنيا و آخرت، از هم جدا نيست و دنيا مزرعه آخرت است و ما رهبانيت

جواری حیاط داخلی و هم برای رفع مزاحمتهاید و نشوهاي شهري و خدماتي ايجاد ميدل مجموعهبنابراين مساجد در

 .ها به حداقل ممکن برسد شود تا مزاحمتمرکزی اضافه می

 نقش و تأثیر اجرای مراسم عبادی در شکل گیری معماری مساجد-2

در شريعت براي انجام مراسم عبادي بويژه اقامه نماز جماعت و اجراي ساير مراسم مذهبي و اعياد و سوگواري و غيره توصيه 
 براي مثال:يي به مسلمانان شده است كه بايد در مساجد انجام گردد ، ها و سفارش ها

 برگزاري نمازها به صورت جماعت و اينكه تا چهل خانه همسايه مسجد تلقي مسلمان در : توصيه مؤكد به توصیه به جماعت
 شوند، باعث رونق و گسترش مساجد شده است.مي

 اعراف( به اين معني است كه با زينت و زيبايي 31-ذوا زينتكم عند كل مسجددر آيه مباركه : )يا بني آدم خ: توصیه به پاکی/
توصيه شده است كه مسلمين با بدن و لباس پاک و تميز و با ظاهري آراسته در سنت نبوي در اين ارتباط به مسجد برويد و 

 ميزي و صفاي مساجد شده است.، كه موجب تو عبادت را تميز و پاک نگهدارند محل نماز در اجتماع مساجد شركت كنند و

 معارف و احكام اسالمي كه مساجد قرآن و حديث و : توصيه به مراجعه به علماء و علم آموزي و آشنايي با آموزیتوصیه به علم
 نموده است.براي عامه مردم  را تبديل به يک دانشگاه و مركز علمي و فرهنگي 

 (كه همه مسلمين را به /مائده2- العدوانتقوی وال تعاونواعلی االثم والوبر علی التعاونوادر آيه مباركه : ):توصیه به تعاون
دعوت مي كند و در احاديث معتبر است كه مسلمان تا  رفع نيازهاي مردممسئوليت پذيري و تعاون و همكاري عمومي براي 

ي دهد كه چقدر مساجد مي و اين نشان مخواهد بود.چهل خانه در همسايگي خود مسئول گرفتاري و گرسنگي اهالي آنجا 
  تواند در حل مشكالت مردم نقش مثبت داشته باشد.

 در اجرای احکام  شریعت و نبایدها هاباید  مرزهای-3

 :داند شناسي را امري وجودي و فطري و غيرقابل تبديل و تحويل مياز آنجا كه اسالم مقوله زيبايي از بعد حکمت نظری
داند( ديدگاه اسالمي باعث شده است، يک زيبايي را امري قراردادي و نسبي و ماهيتي ميرغم گرايشهاي معاصر كه امر )علي

اي كه امروز همه ها و اقوام مختلف مسلمين، صورت بگيرد، بگونه شناسانه بين همه انسانتفاهم و درک متقابل زيبايي

 نمايند.خصوص معماري مساجد تأكيد ميب یک روح و یک فلسفه مشترک و هماهنگ در تمام تمدن اسالمیمحققين به وجود 

 نظيردر اين ارتباط توصيه هاي فراواني وجود دارد ، از بعد حکمت عملی : 

 :هر كار لغو و عبث، بيهوده و بيفايده حرام است، بنابراين معماران از ساختن عناصر بيفايده و  حرام بودن کار لغو
 هاي مرتفع و ... .شوند، مثل كنگرهمصرف نهي ميصرفاً تزييني و بي

  :شود جواري، بخصوص انحراف ديداري و شنيداري، كه باعث ميپرهيز از هر نوع مزاحمت هم عدم مزاحمت
 ها به حداقل برسد. فضاها درونگرا شده و مزاحمت

 :سازي و نقاشي موجودات زنده و گياهي كه معماري داخلي مسجد را به نهي از مجسمه نهی از مجسمه و نقاشی
 نمايد.پيرايگي هدايت ميپاكي و خلوص و سادگي و بيسمت 

 خواندن صيغه براي مساجد و عدم كاربري آن كه باعث ماندگاري و تثبيت مركز عبادي و عدم تغییر کاربری مسجد :
 شود.عمران و آباداني مستمر آن مي

 كوه و عظمت معماري مساجد شعائر اسالمي، كه باعث رونق و ش : توصيه به گراميداشتشعائر تعظیم و گرامیداشت
 در فضاي شهري شده است.



79 

 

 :بديل توصيه به عدم تقليد از كفار و مشركين، باعث شده است معماري مساجد ضمن بديع بودن و بي عدم تقلید
 باشد.و بر كنار آلود معابد و مراكز عبادي دنيا مبرا بودن از عناصر كفرآميز و شرک

  :سؤال دوم 
 د مساجد پاسخگوی نیازهای امروز جامعه مسلمین ایران است؟!گراحی معماری موجوآیا 

 :دوم  پاسخ سؤال 
 نمايد:وجه نيازهاي موجود را تأمين نميبا توجه به داليل ذيل به هيچ 

  اكثر مساجد ما قبل از پيروزي انقالب و با كمترين امكانات موجود از  اسالمی: قبل از انقالبمساجد در شرایط
امكانات و نقشه مهندسي و امكانات مالي و اجرايي ساخته شده است و اكثراً از كمترين نظر موقعيت زمين 

 .الزم برخوردار است و نياز به بازسازي و نوسازي دارد

  هاي جديد و بيشتري از مساجد مطرح شده است، كه نياز به خواسته: اسالمیانقالب مساجد در بعد ازنیازهای
نمايد. بطور مثال نياز به فضايي براي بسيج به در طراحي مساجد را ايجاب ميجانريزيهاي جديد و همهبرنامه

 پذير يا مسئله شوراهاي حل اختالف مردمي و ... .رساني به اقشار آسيبنيروهاي مردمي، خدمت

 راه حل اساسي اين است كه ما طراحي مسجد را در كنار  بنظر مي رسد كه شهری: سازی مراکز مجتمع
 دمات عمومي يک ناحيه در نظر بگيريم، يعني مراكز فرهنگي، آموزشي، هنري، مذهبي و سايرطراحي ساير خ

د و مجموعاً نو تفريحي و ... بايد با هم ساماندهي شو خدمات عمومي نظير تجاري و اداري و آموزشي 
 نيازهاي اقشار مختلف يک ناحيه مسكوني را تأمين نمايد.

  ها، بطور جدي و اساسي  به ضرورت فوق، الزم است، دولت و شهرداري : با توجه ها نقش دولت و شهرداری
وزشي و فضاي سبز را وظيفه هاي آمگذاري نموده و وارد عمل شوند يعني همانطور كه تأمين سرانهسرمايه

هاي  وظيفه سازماني خود دانسته و بخصوص در طراحيهم ، تأمين فضاهاي مذهبي را اند دانستهخود 
، از مهندسين مشاور معماري و شهرسازي بخواهند الت موجود و يا در محالت تازه احداث، چه در محيشهر

طراحي نمايند، همچنانكه در محالت تفريحي در يكجا مجموعه خدمات شهري را در كنار هم و با هماهنگي 
 ايم.ها شاهد آن بودهو بازارها و بازارچه

 

 :سؤال  سوم
 د؟نداردر ايران ساخت و ساز مساجد روند چه تأثيري بر  ماعي، اقتصادي كشوري، اجتسياس شرايط متغير اوضاع     

 : سوم پاسخ سؤال 
شرايط مختلف سياسي،  وابسته به مسائل اجتماعي و اي استمعماري مهندسيؤال بايد گفت كه بطور اصولي در پاسخ به اين س      

 تأثيرگذار است. اسالمي ايران  عاد كيفي معماري مساجدبر اب هاي كمي واست و بي شک  بر جنبهاجتماعي و اقتصادي 

 مثالً در بعد كمي و سياسي، اگر حكومتها مخالف گسترش اسالم باشند،  :سیاسی-از بعد کمّی تأثیر گزاری
ي نمايند، يا حداقل هيچ نمايند از توسعه و ساخت و ساز مساجد جلوگيرطبيعتاً با هر نوع وسيله اي سعي مي

ها مدافع اسالم و موافق  و به عكس اگر حكومت شاهي چنين بود.مچنان كه در زمان ستمكنند، هكمكي ن
هاي اسالمي باشند، طبيعتاً بايد يكي از مهمترين وظايف خود را گسترش پايگاه عبادي و اجتماعي و  ارزش

شايسته اي  گذشته از اين گر چه انتظاري كه مي رفت تا مساجد به شكلعلمي اسالم، يعني مساجد بدانند. 
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به كمک هاي مردمي مومنين و اقدامات مديران اليق كشور چشم اميد  وزتوسعه يابند تحقق نيافته است ولي هن
 در اين زمينه تحولي در ساخت و ساز مساجد از خود نشان دهند.داريم كه به لطف خدا 

 تشيع، همواره توسط مردم حمايت در بعد اجتماعي نيز، از آنجا كه مساجد  :اجتماعی-از بعد کمّی  تأثیر گزاری
توجهند و يا مخالف توسعه ها بيشده است، قطعاً در مواقعي كه مردم احساس كنند، دولتو سازماندهي مي

آيند و با همه توان از ساخت و ساز و توسعه و آباداني مساجد مراكز عبادي و مذهبي هستند، خود به ميدان مي
 كنند.حمايت مي

  در بعد اقتصادي نيز، چون معماري هنري است متكي به تكنولوژي و  :اقتصادی-د کمّیاز بعتأثیر گزاری
ترين عناصر توسعه است، طبيعتاً آباداني مساجد و ساخت و ساز آن تابعي است از اقتصاد و يكي از پرهزينه

 .دمدر بخش هاي دولتي و مرپيشرفت و توسعه مجموع شرايط اجتماعي و بطور خاص تكنولوژي و اقتصاد

   همانطور كه در آيات و احاديث تأكيد شده شرافت و ارزش مساجد به تعداد نمازگزاران  :از بعد کیفیتأثیرگزاری
و ميزان خلوص و معرفت و تقوي آنها است. بنابراين مسايل اجتماعي بطور خاصي از بعد ميزان اعتقادات و 

معنوي مساجد، بسيار مؤثر است و در اين مورد،  گرايشهاي مذهبي و اخالقي مردم، در كيفيت و آباداني روحي و
مساجد بسيار با اهميت و مؤثر  اندركاران مسايل فرهنگي و تبليغاتينقش امام جماعت  و پيشكسوتان و دست

 .مي تواند باشد

  : سؤال  چهارم 
 تواند اثرگذار باشد؟جد مياهاي متفاوت جغرافيايي در نوع معماري مس آيا موقعيت      

 : سؤال  چهارم پاسخ
 در اين باره به چند موضوع اساسي مي توان اشاره نمود:      

  امل اقليم و مجموع شرايط جغرافيايي ويكي از مهمترين عوامل در طراحيهاي معماري، ع :تأثیر شرایط جغرافیایی

و عواملي نظير  ردمناطق سو يا  گرم و خشک، يا سرد و مرطوب، يا گرم و مرطوبهاي چهارگانه  است. نظير اقليم
 درجه تابش و حرارت خورشيد، ميزان بارندگي ساليانه، با دماي مطلوب و نامطلوب و... .

  ي م در معماري از اهميت بسيار: در ايران به دليل شرايط خاص آب و هوايي، مسئله اقليچهارگانه ایران اقلیمتأثیر
ه آب و هواهاي متنوع و مختلف را داريم، براي مثال اكثراً برخوردار است، زيرا ما در سرزمين پهناور خود، تقريباً هم

بسيار زياد است. بنابراين رعايت مسايل اقليمي در طراحي درجه حرارت ماکزیموم و مینیموم در كشور ما اختالف 
 هاي بيشتري بخصوص در درس ها در اين مورد آموزش اهميت بسيار برخوردار است و بايد دانشكدهها از ساختمان

 ي طراحي به دانشجويان بدهند.ها

  بدليل  تأسیساتی سیستم و تجهیزات   استكه در واقع يک بناي اجتماعي ساختمان مساجد نيز  جمعیت:تأثیر تراکم
د و در اين نباشاي برخوردار ميالعادههاي متنوع در آن از اهميت فوق جمعيت و فعاليت خروج سريع و زيادورود و 

بطور دائم ساخت و ساز مساجد، حتماً با متخصصين تأسيساتي در طراحي مساجد بايد  خصوص معماران و متصديان
 .و در طرح هاي خود نقطه نظرات آنان را لحاظ كنند. مشورت نمايندو جدي 

 :  سؤال  پنجم 
مساجد رخ داده عماري نحوه ساخت و ساز و مدر گذر زمان چه تحوالتي در آنگاه و در ابتدا مساجد را به چه شكلي مي ساختند        
 است؟
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 :پاسخ سؤال  پنجم 
نمايم، تحوالت سال است حكمت هنر اسالمي تدريس مي 21بنده معلم تاريخ معماري نيستم ولي بعنوان كسي كه حدود  

 نمايم:را در ايران به دو دوره كلي تقسيم مياسالمي كيفي و محتوايي معماري مساجد 

 حفظ ارزش های معنویتنوع کالبد  مساجد با :  دوره اول

 1311زدگي يعني دوران پهلوي اول و دوم است. در اين دوران طوالنيِ حدود از صدر اسالم تا قبل از آغاز غربكه دوره اول 
رغم تنوع شكلي و اختالفهاي بسيار متنوع كالبدي و خالقيتها و نوآوريهايي كه ما در دورانهاي مختلف و مناطق مختلف، سال، علي
براي مثال در شهر اصفهان، مسجد جامع را داريم، مسجد امام را داريم و . ايم، اصول كلي حفظ شده استاران مختلف داشتهتوسط معم

اهلل و ساير مساجد را داريم، كه هيچكدام شبيه هم نيست، نه از نظر شكل و كالبد خارجي و نه از نظر تنظيم فضاهاي مسجد شيخ لطف
شهرهاي شمالي و جنوبي و مركزي و يا شرقي و غربي ايران، اما نكته مهم و ارزشمند در اين مساجد  داخلي و بهمين ترتيب در ساير

حدي كه در كالبد آنها وجود دارد. اين مطلب با رغم تنوع بي، عليقابلیت یکسان ماندن اصول و ارزشهای کیفی معماری و فضایی است
 هيچ تمدني در شرق و غرب قابل مقايسه نيست.

مثالً در شرق، يعني كشورهاي هند و چين، كه داراي اعتقادات نسبتاً مشترک )ودائي،  
هاي هندويي و بودايي( هستند، شما معابد )غاري و گنبدي و برجي( را داريد كه كالبدها و ايده

ي در نمايد ولدرجه با هم تفاوت دارد و تعامل متفاوتي با انسان برقرار مي 181فضايي آنها تقريباً 
رغم تنوع بيشتر شكلي، اصول و مباني طراحي و معماري آن ثابت مانده است و مساجد ما علي

اين نشان از پايداري و جاودانگي و اصالت ارزشهاي انساني و فرهنگي آن دارد كه به معماري و 
  معماران جهتي صحيح و ماندگار داده است.

 مساجد ایران ورود سبک های مدرنیسم  غربی در ساختدوره دوم: 

-ز غربتوان آن را آغا شود و ميدر دوره دوم، كه با آغاز سلطنت پهلوي اول آغاز مي

دانيد، آموزش تجربي معماران سنتي تبديل به آموزش دانشگاهي توسط ايراني خواند، همانطور كه مي زدگي حكومت و شبه روشنفكران

كشاندن و به حاشيهطرد معماران سنتیيجه در اين دوران از يكطرف شاهد آموختگان كشورهاي غربي شد. در نتاساتيد غربي و دانش
تأثير دوران مدرنيته و زده، تحتآنها و دور ماندن ايشان از تكنولوژي و امكانات ساخت جديد شديم و از طرف ديگر معماراني غرب

فاقد اصول ارزشمند معماري سنتي و سنتهاي پردازند كه ميهم سبكهاي مدرنيسم به طراحي مساجدي پرداخته و متأسفانه هنوز 
ضلعي و تير، يا كالً مساجدي كه سلول فضايي شبستانهاي آنها بجاي مربع از هشتو ميدان هفت مسجدسازي ما است. نظير مسجد

 ضلعي و غيره شكل گرفته است.دوازده
 اند.ت الزم و شاكله مناسب و درخور را نيافتهاند ولي بطور كلي هنوز اصالالبته در اين دوره نيز مساجد اصيلي ساخته شده

 از مجموعه غارهاي  بهاجا در هند -5تصوير

 مساجد امام، جامع و شيخ لطف ا... اصفهان-4و  3، 1ويراتص
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 :سؤال  ششم 
 است؟پايه استوار كدام اسالمي در ايران برجد اطراحي مسو اركان اصول  

 ششم : جواب سؤال 
 واب اين سؤال مهم  بايد به چند مطلب اساسي  توجه نمود:جدر 

  گرا، يعني:درون معنوي وساختمان مساجد، اصوالً ساختماني است  : ساختمان مساجد-1

 باشدداراي مرز و بوم مشخصي نسبت به فضاهاي اطراف خود مي. 

 ها در عناصر كالبدي به كار گرفته شده در خارج يعني ديوارها و گنبد و منارها و مأذنه

مهمترین عنصر در نمای خارجی سردرب شوند و مجموع ساده و درونگرا طراحي مي

پذير بوده و انسان را به ون طاق نصرتي مهمانكه همچ ورودی و ایوان ورودی است
 .كندداخل دعوت مي

  ها و ايوانها به فضاي شود، پنجرهبا ايجاد فضاي باز داخلي و حياط مركزي، سعي مي

مزاحمتهای همجواری داخلي باز شود و ضمن برخورداري از نور و هوا و فضاي سبز، 

مترين علل ايجاد آرامش و عدم مزاحمتهاي همجواري مه رسد.به حداقل ممکن 
 سكون داخلي، يعني فضاي مناسب براي تفكر و عبادت است.

 : هندسی در نقشه مساجد-ایده فضایی-2
 يعني:سي يا از كثرت به وحدت دارد سير در انف و ايهندسههندسي در نقشه مساجد –ايده فضايي 
  اي موجي و سير در و گذرها، هندسه هندسه معمول در فضاي طبيعي و در طراحي شهري، يعني هندسه راهها

و در شهرسازي و مسيرهاي عبوري به این هندسه مناسب حرکت انسان و حواس پنجگانه اوست آفاقي است، يعني 
 شود.كار گرفته مي

  ،پیدا  له جهتتمام فضاهای اصلی به سمت قبهندسه داخلي مساجد، به نحوي است كه بعد از ورود، با يک تغيير جهت

-قسمتهايي از پيرامون زمين كه در جهت قبله نيست در جرزها و يا فضاهاي فرعي و خدماتي پنهان مي و کندمی

 د.نشو

  سازي در سطح، داراي فضاهاي داخلي، از كوچک و بزرگ، يا فضاهاي باز و سرپوشيده، بالاستثناء و به كمک قرينه
رين عوامل ايجاد سكون و آرامش فيزيكي يک كانون و نقطه مركزي هستند. اين مركزيت هندسي يكي از مهمت

ا
س
ت
 
و
 
ب
ا

ع

سردرب و ورودي -6تصوير

 مسجد امام اصفهان

 نقشه مسجد آقانور اصفهان-7تصوير
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.هندسه شاخص در كليه شبستانها و گنبدخانه ها، هندسه باشدفضا مناسب تفکر و نیایش و حضور قلب شود ث مي
گرفته شده از خانه كعبه و مربع است كه بيشترين سكون و تمركز را در بين همه اشكال منظم و نامنظم ايجاد الهام
در شرايطي كه يک فضا مستطيلي باشد، به كمک جزرها و در جهت مخالف، مستطيلهاي ديگري  نمايد ومي

 دهد.شود كه در غايت تأثير مربع را به فضاي ايجاد شده ميتشكيل مي

 :خلی حرکت از کثرت به وحدت در فضاهای دا-3

 بخش همه يت به شمسه مركزي و نقطه وحدتيابد كه با جرزهاي ديوارها در نهابه نحوي سامان مي نقشه کف با هندسه مربع
 اشكال ايجادشده در فضا برسد.

   ،ولي سقفها با الهام از ها معموالً هموار و مسطح و کم افت و خیز است کفبا الهام از معماري آفرينش و نيازهاي انسان .
انگيز و كهكشاني. در واقع سقفها متناسب آسمان، تفكربرانگيز و خيال

باز و با صفا و اليتناهي و انديشه و تخيل انسان، دل افق ديد انسان

 .افتدمهمترین اعجاز معماری ما در سقفها اتفاق میشود و طراحي مي

  شود، از زمين به آسمان، آميزي نيز سعي مياز نظر تزيينات و رنگ
ها از رنگهاي متنوع و تزيينات و نقشها كمتر شده و اگر در كف و بدنه

ها، هر چه به هاي بدنه ها و كاشيكاري شود نظير قاليگرم استفاده مي
شويم، رنگها با هماهنگي و يكنواختي بيشتر و نزديک ميطرف سقف

 شود.از رنگهاي سرد نظير سفيد و آبي كمرنگ استفاده 

 :منطقی و دور از اسراف بودن شکل خارجی مساجد -4
 شود و شكل خارجي آن انعطاف د نميدر شكل خاصي محدوست ا كه برخالف معابد شرقي يا كليساه يياين معماري از آنجا

پذير است، به راحتي بر حسب نياز مخاطبين گسترش پيدا كرده و با وروديهاي متنوع، هم به راحتي با بافت اطرافش تركيب 
 نمايد.شود و هم برحسب افزايش جمعيت و نيازهاي آنها، فضاهاي متنوع و متناسب پيدا ميمي

  ه اسالم به تخصص و تجربه و مشورت با متخصص و سپردن كارها به كاردان بسيار تأكيد و توصيه نموده و نيز از آنجا ك
انسان را نسبت به كار لغو و بيهوده و مسرفانه برحذر داشته است، بنابراين معماري ما در مجموع از مهندسي و منطق بسيار 

ساختمان توان گفت باشد و در يک كلمه ميتأسيساتي برخوردار ميقوي چه در سازه و چه در رابطه با مسايل اقليمي و 

 مساجد ما بسیار منطقی، عاقالنه و دور از اسراف و کارهای بیهوده و غیرمفید است.

   ،پالن مربع و محور داشتن فضاها، باعث شده است كه اسكلت و سازه ساختمان در مقابل بارهاي عمودي و نيروهاي افقي
 و انتقال نيروها را داشته باشد.بهترين مقاومت 

 : پذیری کالبدی  مساجدو انعطاف  تنوع  -5

 :رغم معابد شرقي و همانطور كه قبالً نيز اشاره شد، از آنجا كه علي تنوع شکل خارجی
اي ندارند به راحتي بر شدهغربي )نظير كليساها( مساجد كالبد محدود و از قبل تعيين

شوند و كنند و بزرگ و كوچک ميمعيت گسترش پيدا ميحسب نياز مراجعتي و تعداد ج
گيرند، با حفظ اصول كيفي خود كالبدها و شكلهاي بسيار متنوع و مختلفي به خود مي

به نحوي كه شايد شما نتوانيد دو مسجد كامالً شبيه هم پيدا نماييد. نظير مساجد 
با حياط و يک  دمساجو حيات )شبستاني يا گنبدي يا تركيب آنها و  مساجد بدون 

 ايواني تا چهارايواني و غيره(

 اصفهان، مسجد لنبان، تزيينات زيرگنبد-8تصوير

 تزيينات مسجد علي اصفهان-11و9ويراتص
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 از نظر تزييني و نمادين نيز چون از مجسمه و نقاشي انسانها و موجودات جاندار و طبيعي استفاده نقوش انتزاعی و هندسی :
است، بنابراين نهايت قابل تنوع و تكثر شود و تركيبات اين نقوش بيشود و از نقوش هندسي و كامالً انتزاعي استفاده مينمي

دست معماران بسته نيست و مسير ابتكار عمل و  كاري ساختمان نيزآفريني و رنگ و بافت و در مجموع نازکاز نظر نقش
 خالقيت براي آنها باز است.

  اي پذيري نقشه پيراموني آن و تعداد و محل وروديهنوع درونگرايي طراحي مساجد و انعطاف :پیوند با بافت محله هماهنگی و
كنند از ساير خدمات عمومي و بافتهاي مسكوني فاصله رغم معابد شرقي و غربي كه سعي ميآن باعث شده است، علي

اي ها احداث شود و رابطهبگيرند، مساجد كامالً در قلب بافتهاي مسكوني و خدمات عمومي محالت نظير بازارها و بازارچه
 ه باشد.كامالً نزديک و هماهنگ با نيازهاي مردم داشت

 :اسالمی  ایران چهار الگوی کلی در طراحی مساجد

 دارهاي اول تا چهارم: مساجد با شبستان ستوندر سده-1
 مساجد خراساني: شبستان با حياط و يک ايوان به سمت قبله-2
 مساجد با شبستان و گنبدخانه، بدون حياط-3

 طراف حياط مركزيمساجد چهارايواني: شبستان با گنبدخانه و چهار ايوان در ا-4

 

 پرسش ها و پژوهش  ها )مقاله پنجم(

 چه ويژگي هايي الگو قرار گرفته اند؟ معماری مساجد ایراندر شكل گيري  (1

 كدام است ؟ در اين باره تحقيقات ارائه نمائيد؟ ساخت مدارسمهمترين عامل تأثير گزار در  (2

 يد؟داراي چه مشخصاتي است؟ نام برده و هر كدام را توضيح ده کعبه (3

 را نام برده و با هم مقايسه و نتايج حاصل را ارائه نمائيد؟ ویژگی های یک مسجد و یک آتشکده زرتشتی (4

 را توضيح دهيد؟ نمودار شماره یک (5

 در باره قرار گرفتن كعبه در مسجدالحرام چه نظري دارد؟ نظر شما در اين رابطه چيست؟ 2نمودار شماره (6

 چه توصيه هايي شده است؟ ظ مسجدحفبر اساس تعاليم شريعت محمدي براي  (7

 بيان كننده يک روح و يک فلسفه مشترک و هماهنگ مي باشد ؟ در اين رابطه نقطه نظرات خود را بيان كنيد؟ مسجد در تمدن اسالمیايا  (8

 در مساجد اسالمي چه وظايفي بعهده نمازگزاران و مسلمانان گزارده شده است؟ بُعد حکمت عملیدر  (9

 در قبل از انقالب اسالمي ايران و بعد از آن را بيان كنيد ؟ تفاوت اساسی مساجد (11

 مجتمع تجاري ، اداري و آموزشي و تفريحي ساخته شود؟ مساجد را در کنارچرا بايد  (11

 در ساخت مساجد تحقيق نمائيد؟ نقش دولت و شهرداری هادر باره  (12

 اشته اند؟ دوره پهلوي را تحقيق نمائيد؟د رونق مساجداز نظر سياسي و حكومت هاي تاريخي چه تأثيري در برپايي و  (13

 آيه در اين ارتباط آورده و در باره آن نتيجه گيري نمائيد؟ 5در باره مسجد و نقش آن چه نظري دارد ؟  قرآن (14

 را در ساخت مساجد مورد تحقيق قرار داده و حاصل آن را ارائه دهيد؟ تأثیر اقلیم چهارگانه ایران (15

 نياز به چه تمهيدات جديدي دارد ؟ نام برده و توضيح دهيد؟ م باالمساجد در شهرهای با تراکساخت  (16

 در ايران به چند دوره تأثيرگزار تقسيم مي شوند؟ علت آن را تبيين كنيد؟ تحوالت مساجد اسالمی (17

 در ساخت مساجد ايران چه تأثيري گذاشته است در اين باره تحقيق نمائيد؟ تقلید از سبک های معماری غربی (18

 هستند؟ عناصر آن را نام ببريد؟ درونگرا و معنوین هاي مساجد چرا ساختما (19

 در مساجد ايران بر چه پايه اي و عواملي استوار است؟ هندسی–دید فضایی  (21

 از كثرت به وحدت در فضاهاي داخلي مساجد توضيح دهيد؟ مفهوم حرکتدر باره  (21
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 يان كنيد؟منطقي و دور از اسراف هستند؟ داليل خود را ب شکل خارجی مساجدچرا  (22

 ما را به ياد چه عامل معنوي مي اندازند؟ سر درب ورودی مساجد (23

 و آرامش فيزيكي در مسجد كدام است ؟ نام ببريد؟ مهمترین عوامل ایجاد سکون (24

 ؟از چه سليقه هايي استفاده شده است نقوش انتزاعی و هندسیدر مساجد از نظر  (25

 در بافت و ساخت پيدا نموده اند؟كه در آن بنا شده اند چه پيوندي  مساجد در محالتی (26

 در طراحي مساجد اسالمي را بيان كنيد و در باره هر كدام از آنها با استفاده از منابع معتبر تحقيق و تتبع نمائيد؟ الگوهای کلی (27
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رحیم                                             لبسم اهلل الرحمن ا                                              

 :خالصه مقاله 

و اعتقادات فرهنگها و مذاهب در طول تاريخ بشري بوده و ماندگارترين دستاورد دي عميق ترين جلوه گاه انديشه مراكز عبا
و در رابطه با تأثير آن بر « سرچشمة ارزشها و نحوة تجلي آنها در كالبدهاي معمارانه»د. در اين مقاله،نهاني مي باشتاريخ هنر وتمدن ج

سيرتعالي و مقدر انسان از ديدگاه فرهنگ اسالمي و مباني آن و با روش تحقيق در علوم انساني و هنر، مورد توجه قرار گرفته است. 
است و دو نماد عبادتگاه اصيل وغير اصيل از ديدگاه اسالمي در مجموعة بيت اهلل الحرام  و معنويبادت اصيل كه غير مادي مفهوم ع

)خانه كعبه و جمرات سه گانه( مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته و سپس دو تجربة تاريخي الهام گرفته از آنها يعني احداث مسجد النبي 
مي با تغييرات ماهوي آنها مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد. در انتها تعدادي در مدينه وتبديل آتشكده هاي زرتشتي به مساجد اسال

فضايي و تأثير آن برسيرتعالي انسان با توجه به مباني و معيارهاي به دست آمده از -هاي معابد يوناني و رومي از بُعد  هندسي از مدل
از آنجا كه اسالم همة زمين را عبادتگاه و همة اعمال انسان  در نهايتيابي اجمالي قرار گرفته و ديدگاه اسالمي مورد مقايسه و ارز

مكتبي را به اعتبار نيتش قابليت عبادت مي دهد و هدف از خلقت انسان را عبادت مي داند، توصيه هايي كلي براي حل مهمترين 
 .1شودپيشنهاد ميه گيري و نتيجمشكالت معماري و شهرسازي معاصر)از بُعد تأثيرات فضا و هندسة معماري برانسان( 

 مسجد، معبد، مفهوم،كالبد،تجلي، اسالم، يونان، روم  :در این مقاله  واژه های کلیدی

 و روش تحقیق2مقدمه -1

 1[و  ]1[در هنر ومعماری ها ل و ارزشسرچشمة اصو[ 
فقه شيعه  بع چهارگانهاز ديدگاه اسالمي و درحوزة علوم انساني، ارزشهاي ثابت يا اصول نظري مفروض مبتني بر منا

تعالي انسان اخذ مي نمايند. مفاهيم و ارزشهاي مؤثر در سيرتعالي انسان از اصالت خود را از مسير رشد و  ، عقل و اجماع()كتاب،سنت
كل به ش آنجا كه او بايد جانشين خدا و شبيه ترين موجود به او باشد، همان صفات حق تعالي است كه در قرآن به صورت استثنايي و

 جامع مطرح شده است.

  در اين سير خلوص نيت و اراده به خير و فالح انسان اصل است و هرچيز ديگر از جمله معماري وسيله است و با
توجه به ثبات فطري انسان ومسير صيرورت و تعالي او، ارزشها و اصالت هاي انساني  ازلي و ابدي و غير وابسته به 

 هستند، نه نژادي و سرزميني.« انساني»وده و در يک كالم زمان و مكان و جغرافيا و تاريخ ب

  مسيرتعالي فردي انسان از جهان كثرت و حيات مادي و زيبايي هاي آن شروع و به عرصة حيات معقول و زيبايي
آن وارد مي شود واز آنجا در حوزة حيات روحاني به كمال معنوي و نوراني خود و زيبايي هاي ملكوتي معنوي هاي 
 يابد. يبار م

                                                 
عبادتگاه هااي  اين مقاله در راستاي طرح تحقيقاتي ارائه مي شود كه در آن به ترتيب رابطة صحيح عبادت و عبادتگاه از ديدگاه اسالمي بين مسجد و ساير  1

 مطرح در جهان به تدريج مورد مقايسه  ، تحليل و ارزيابي قرار مي گيرد.
توساط اينجاناب ارائاه     1376ان)معماري مسجد ، از مفهوم تا كالبد( در اولين همايش معماري مسجد در آذر مااه  مطالب اين پيشگفتار از مقاله اي كه با عنو2

به چاپ رسيده نقل شده است. از آنجا كاه ايان مقالاه در راساتاي      1378(توسط انتشارات دانشگاه هنر در سال 2شده و درمجموع مقاالت همايش فوق جلد)
ا به مطالعة مقالة مزبور توصيه مي نمايدمباحث فوق است، خوانندگان ر
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 ها و کالبدها درهنر و معماری ها با شکل مفاهیم و ارزش ارتباط 

  اين روابط در چند موضوع زير قابل بحث و گسترش است:
  وتمثيلي مي توانند  فقط به صورت متشابه، رمزيكالبدها از آنجا كه مادي هستند، وابسته به زمان و مكان اند و

 شوند. انسان يادآوري  معني نموده و عامليتداعي  براي انسان انديشمند و دل آگاه

 ومفهومي را تداعي و يادآوري نموده و درمجموع حداكثرزمينه و وسيله اي متناسب براي سير و  بدها به صورت نسبي مي توانند معنيكال
 جنبة اعتباري دارند. الي و ارادي انسان باشند و در ذات خود صيرورت متع

 زيبايي مي تواند در بي نهايت شكلها و كالبدهاي متفاوت به صورت نسبي وتمثيلي ارزشي نظير مفهوم  هر مفهوم و
. بخصوص با توجه به جميع شرايط متغير و ابداع در اين بُااعد بي نهايت استمتجلي شود و نوآوري و خالقيت و

 متنوع زماني و مكاني.

  مي تواند در بي نهايت از كالبدها « لجمال، جالل و عد»بنابراين هر مفهوم و اصل ثابت نظري، نظير مفاهيم
 واشكال خالقانه، حكيمانه و بديع ظهور يافته و متجلي گردد. 

 )1مفهوم عبادت و نیایش  )فرضیات تحقیق 

 بخاطر اهميت و ارزش نيايش به اين موضوعات توجه شود :

  لكه هدف از خلقت انسان نيايش و عبادت از ديدگاه اسالمي، عملي هم رديف ساير اعمال انسان نيست، ب موضوع
 تلقي مي شود. 

   مفهوم پرستش و به طور كلي سيرتعالي انسان در اسالم با سه قيام وتعهد كلي او تبيين مي شود كه عبارتند از
سير در آفاق و سير در انفس يا حركت »يا به تعبيري « و قبول واليت خودسازي، جامعه سازي و امام شناسي»

 «. كاملمعنوي و  ايت و رهبري انسان عرضي و حركت جوهري با هد

  مسير پرستش معبود توسط انسانها در طول تاريخ و عرض جغرافيا،  از انحرافي ترين آن تا صراط مستقيم توحيد از
پرستش بتها و طواغيت  تا پرستش خداي يگانه به صورت هاي گوناگون انجام شده و مي شود. از آنجا كه عبادت 

يامبران بيشتر بر اين نكته تأكيد نموده اند كه معبود حقيقي غير از آن چيزهايي است كه مي نيازي فطري است، لذا پ
 پرستيد.

  انسان رابه پرستش خودشان و  مذاهب شرکمهمترين وجه تمايز شرک وتوحيد در رابطه با انسان، دراين است كه

دسازي براي برخوردار شدن از صفات انسان را به خو توحید دینخودساخته دعوت مي كنند، ولي  بتها و نمادهاي

و  راه خداشناسی از خودشناسی ارادی انسان می گذرد، بنابراين دعوت مي كندخدا و خدا گونه شدن)قرب الي اهلل( 
  اي بيش نيست!! همه چيز از جمله هنر ومعماري ابزار و وسيله

 جایگاه مسجد و عبادتگاه در مکتب اسالم  

 برخوردار است:در مكتب اسالم  از جايگاه خاصي ست ا براي خدكه عبادت او  وانسان 
  با توجه به حكمت عملي اسالم، مسجد در شكل نهايي خود مناسب ترين فضا براي خودسازي وجامعه سازي و سير

انسان كامل)يا پيامبران و همة انسانها از حيات مادي و غريزي به حيات معقول و ملكوتي در پرتو هدايت و رهبري 
 ضل( است. انسان اف

                                                 
 از آنجا كه اين فرضيات از بديهيات پذيرفته شده در حكمت نظري اسالمي است، از ذكر منابع متعدد آن خودداري مي شود .1
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 خانه رب النوع هاست و انسان منفعل و تماشاچي. ، خانة بت و معابد  ، در مذاهب شرک، بت اصل است و بتخانه
خانة محترم خدا، خانه كعبه، خانة همة ن داستان است و بنابرآيات قرآن،ولي در مكتب توحيد، انسان خود قهرما

 . 1نسانها تلقي مي شودانسانها وخانة هدايت بخش و مبارک او و خانة قيام ا

 تحلیل در حوزه  هنر و علوم انسانی روش تحقیق و  

 با توجه به دو موضوع :

  مقوله معماري از بُعد هنري و انساني آن درحوزه علوم سه حوزه علوم تجربی، زیستی و انسانیكه در يياز آنجا ،
 تلقي مي شود. انساني و هنر قرار مي گيرد، بنابراين جزء علوم ايدئولوژيک و مكتبي 

  در حوزة اين علوم، اصول و مباني )حكمت نظري( آنها الاقل از ديدگاه اسالمي اصولي ثابت و فطري تلقي شده و
غير قابل تبديل وتحويل مي باشد. اما آثاري كه از تجلي اين اصول درعرصة عمل و واقعيت هاي زماني و مكاني 

 . به سعي و تالش آدمي است.هم داراي نسبيت است و هم متكي ظهور مي يابد، 
، در دو منطقه از جهان و در بستري تاريخي، آن هم متعلق به فرهنگ هايي متفاوت و ارزيابي دو واقعيت در حيطه معماري

بسيار متفاوت و متنوعي به نظر مي رسد كه در هنجارهاي زماني  الحاظ واقعيت هاز و  است مختلف، ظاهراً دور از انصاف علمي
رت گرفته است و معماران و معماري را در شرايط خاصي قرار داده و منطق واصول تاريخ معماري را در گذر زمان به وجود ومكاني صو

آورده است. اما اگر از اين حقيقت فرا تاريخي و فرا مكاني غافل نباشيم واين ديدگاه فرهنگ هاي توحيدي و اسالمي را پذيرفته باشيم 

سرچشمه  گويد از يک سير و رشد و تعاليو عبادت و راه كمال انسان آنچنان كه اسالم مي طری استانسان یک حقیقت نوعی و فكه 
)تفرقه و گوناگوني در ميان انسان ها( مي گيرد وهمة پيامبران الهي به حقيقت واحدي دعوت نموده اند و پذيرفتن تكثّر نوعي و فطري 

ب ناشي شده است، بنابراين خواهيم پذيرفت علي رغم شرايط خاص زماني و ناشي از اعراض انسان از حق و يا جهل و غفلت و فري
و فكر و سليقه انسان در آن  مكاني، معماري در هر زمان و مكان كه باشد، متعلق به انسان  است و بايد قبل از هرچيز انساني باشد

ني و مكاني لحاظ شده است و شريعت خاتم با اگر چه در شرايع اديان توحيدي، تفاوت هايي برحسب شرايط زما .نقش داشته باشد
شيعي آن را در بستر تاريخ تداوم مي بخشد، اما جوهر عبادت و نياز پرستش معبود و حقيقت و اصول آن در هرجاي -اجتهاد اسالمي

 تاريخ كه باشد، يكي است. 
بي مي پردازيم، ديان مختلف به گفتگو و ارزيابا توجه به مقدمة فوق، همانگونه كه در نقد و ارزيابي باورها و معتقدات مذهبي، ا

محتوي و كالبد در »نيز كه الجرم تجلي وانعكاس همان باورها و انديشه هاست، از ديدگاه روابط متقابل  كالبدهاي بناهاي معماري
 ارزيابي اجتهادي است. قابل تأمل، تحليل و در نهايت داراي« ماريمع

ها مبتني براصول ثابت و بديهي اسالمي است و مجموع ارزيابي ها كه ذاتاً نسبي  بنابراين در اين مقاله، مجموع تحليل
 واجتهادي است، برداشتهاي اجتهادي محقق مي باشد.  

 ضرورت تحقیق -2

ميالدي، ضرورت بازنگري در آنچه بعد از رنسانس در فرهنگ غربي اتفاق افتاده است اجتناب ناپذير است. سوم در آغاز هزارة 
ي جهان ايگرغرب و سيطرة ماديت و بحران مادي شيسم و نازيسم و جنگهاي خانمان برانداز جهاني در قلب ليبرال دموكراسيظهور فا

ست مدرن، خودبنيادي و ها و ارزيابي هاي مجدد دنياي پُ معاصر،آشفته شدن همة خواب و خيال هاي آرماني دنياي متجدد، شک

ضرورت گفتگوی تمدن ها ، يي، تزهاي كثرت گرا)هرج و مرج طلبي(و آنارشيستي چ گرايي()پوخودپرستي حاكم برجريان هاي نيهيليستي

                                                 
 (. 97سوره مائده ، آيه «  ) گردانيد خداوند كعبه آن خانه محترم را ، موجب قيامي براي انسانها »  1
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» و به گفتة يكي از فيلسوفان برجستة معاصر، ها و بازگشت به معنویت و دین داری را در هزارة آینده ضروری نموده است و فرهنگ
 ؟ « ... هزارة سوم يا مذهبي خواهد بود و يا وجود نخواهد داشت

و اسالم به است انقالب اسالمي ايران  نقطة عطفي تاريخي  بوده ظهور خجسته ن مقطع و در آغاز قرن بيست ويكم، دراي
ش روي همة خيرخواهان و حق مداران كه در پيكه براي جهان و مردم امروز حرف ها ي زيادي دارد عنوان راه حل وحدت بخش 

تشتت و چالش و تنازع بين انسان ها پرهيز مي كنند و در پي كمال و تعالي  خواهان عظمت و اعتالي انسان هستند و از انحطاط و
  بشر مي گردند شاهراه نويني را گشوده است.

 کلی ترین نیازهای انسان در سیرمتعالی او -3

و ه بُعد از ديدگاه اسالمي در سابتدا الزم است كلي ترين وجوه نيازهاي انسان را در حركت تكاملي و سرآمد متعالي وي كه 
  ادي و تأثير آن برانسان بپردازيم:نتايج آن خالصه مي شود مطرح كنيم و سپس به تجزيه وتحليل فيزيكي مراكز عب

o تعبير مي شود سيردر آفاق حركت عرضي )قشري و مادي( كه در آيات قرآني به. 

o  )آمده است سير درانفس كه در آيات قرآني يه حركت جوهري )رشد روحي و معنوي. 

o  هدايت و رهبري هاي پيامبران الهي و نيز عقل و خرد آدمي كه به پيامبر دروني انسان تعبير مي شود.از به ني 
از نظرمعارف اسالمي اين سه بُعد از نيازها و نتايج آن كلي ترين وجوهي است كه يک انسان يا جامعة انساني براي رشد و  

ت دنيوي و در جامعه و زندگي ها درحيا تا انسان شود هرسه آنها دركنار هم فراهم تعالي وسعادت جاوداني خود نياز دارد و بايد زمينة
سيركمالي داشته باشند، در غير اين صورت از شمول فطرت و سنت هاي الهي )شجره طيبه( خارج و مشمول كلمة )شجرة خبيثه(  خود

سير در انفس »نيز با « ر در آفاق وحركت عرضيسي»است، رابطة « آخرت»مزرعة « دنيا»و فساد وتباهي مي شوند. همانطور كه 
است كه هر دو الزم و ملزوم و زمينه ساز يكديگرند، اگر چه « گياه و حيات گياهي»با « زمين و مزرعه»رابطة « وحركت جوهري

  در مجموع  انسان به هر دوي نياز هاي مادي و معنوي وابسته است. منظور نهايي باغبان كشت ميوه باشد.

 های عبادت از دیدگاه اسالمی ویژگی-4

 نمود: را در چند گام زير مي توان مرورويژگي هاي عبادت اسالمي 
  مقولة پرستش و عبادت چيزي در رديف ساير اعمال انسان نيست، بلكه مهمترين هدف از خلقت انسان است و از

 . 1اين بُعد ساير اعمال وسيله و زمينة آن تلقي مي شوند

  ُ2عدي نيست، بلكه هم بُعد فردي و خصوصي و هم بُعد اجتماعي و عمومي داردپرستش و عبادت يک ب . 

  رابطة انسان با خدا، رابطه اي مستقيم ودروني است وهر پديدة ديگر كه مانع اين رابطه و موجب قطع آن شود، به
 . مانع شهود وكمال انسان شده است عنوان بت و شرک،

 در نقش ابطه مستقيم و دروني انسان با خدا شود، به عنوان امام و هادي، هر پديده اي كه موجب تسهيل و تسريع ر
 وسيلة مثبت تلقي مي شود.يک عنصر و 

   هرجاي زمين مي تواند محل عبادت باشد، اما عبادت در مساجد و با جماعت بيشتر مسلمين، پسنديده تر است)آنهم
 سه يا پنج بار در روز(. 

 اعت بيشتر مسلمين، پسنديده تراستنمود، اما اول وقت اذان و با جمتوان عبادت هر لحظه از زمان مي 

                                                 
) نه آنچنان كاه در كنگارة باين المللاي      56آيه  51سورة  –ما جن و انس را خلق نكرديم ، مگر براي پرستش قرآن  -جن و االنس اال ليعبدون وماخلقت ال1

CIAM    طدر آغاز دوران مدرنيسم فقط ) مسكن و كار و تفريح ( را نيازها و عملكردهاي شهري معرفي و تثبيت مي نمايند و هدف از خلقات انساان را فقا 
 برآوردن نيازهاي مادي او. 

 در كنار مساجد حوزه هاي علميه احداث و دركنار نماز ، موعظه و درمجموع مسجد قلب ارتباطات اجتماعي مي شود. 2
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  ها  هرنقطه شهر ومحل ديده شود و از ساير ساختمان نماد محل عبادت بهتراست براي ياد و ياد آوري مردم در
 .ايز باشدمتم

  ول تر باشدقرار گيرد كه سهل الوصشهروندان د( بهتر است در بيشترين محل تردد محل عبادت عمومي )مسج. 

   دنيايي و  بين نيازهايمحل عبادت عمومي )مسجد( بهتر است دركنار سايرخدمات عمومي قرار گيرد تا رابطه
 . حال تعادل قرار گيردعبادي در 

   .محل عبادت بايد از هرنوع مزاحمت همجواري )صوتي، تصويري، بويايي و ...( درامان باشد و خود نيز مزاحم نباشد 

  ايد آرامش بخش، تمركز آفرين، وحدت بخش و ... باشد و از هرنوع انگيزه دنيا پرستانه خالي باشد. محل عبادت ب 

   محل عبادت بايد آگاهي بخش، تفكر برانگيز، ايمان آفرين و برانگيزاننده عواطف روحي و معنوي ومشوق عمل
 صالح و تعهد و رسالت ديني و اجتماعي باشد. 

  ،انسان باشد، نه اينكه خود  ستر و زمينه و وسيله سير ورشد و تكامل معنوينه معبود و ب محل عبادت بايد معبد باشد
 قرار گيرد. صيرورت انسان جز با اراده و نيت شخص انسان تحقق نمي يابد. 1هدف و مقصود

 و واعظ ، )لزوم نزديكي خانة امام جماعت امام و عالم و هادي تحقق يابد و فعايت عيني با حضور ل عبادت بايدمح
 به مسجد(. 

 ( چون بر اساس فرهنگ مسجد بين انسان ها يي كه حضور در مسجد براي كليه اقشار و طبقات اسالمي آزاد است
 براي عبادت آمده اند تفاوت قائل نيست( .

ان در اين بخش از مقاله توضيحاتي درباره معماري خانه كعبه، مسجد النبي و تبديل آتشكده هاي چهارطاقي به مسجد بي
تحليل ساختار فضايي بيت  ا... الحرام و تأثير »و « معماري مسجد از مفهوم تا كالبد»گشته بود كه به دليل ارائه مطالب آن در مقاالت 
 .2از تكرار آن خودداري شده است« آن بر معماري و شهرسازي دوران اسالمي ايران

ه و تحليلي كه در اين باره در مقاالت پيش از اين بيان شد با اتكا به مباحث گفته شده در خصوص معماري مسجد و خانه كعب
 در ادامه به مقايسه معماري مساجد و معابد مي پردازيم.

 3تحوالت فضای معماری در اروپا   -5

نخستين آن ]4[سه نوع نگرش كامالً متفاوت نسبت به فضا قابل بررسي است.، در فرهنگ معماري اروپا در طول تاريخ آن » 
با دوران شكوفايي تمدن و فرهنگ بين النهرين، مصر و يونان مي باشد، معماري اين دوره به صورت مجسمه بوده كه مي همزمان 

بايست درخشش آن درتمامي فضاي بي پايان جلوه گر باشد و ارتباطي با كهكشان برقرار سازد،  نقش فضاهاي داخلي دراين دوره 

بود، تبدیل « مجسمه سازی»در معماری رومی به عکس معماری یونان که نوعی شده است. نقشي ثانوي بوده و به آن چندان توجهي نمي

هاي گوناگون، فضاهاي متفاوت در نظر گرفته شد. فضاي داخلي براي اولين بار در اين معماري، براي كاربري گردید.« فضا سازی»به 
 برعهده گرفت.  پرداخته تر و فعال تر گرديد و از اين طريق نقش اول را در معماري

شروع دوران سوم را مي توان آغاز قرن حاضر دانست. فضا دراين دوره ديگر محفظه اي محصور وبسته نيست بلكه به يک 

-فضای نیمه بازگردد، البته حوزه يا پهنه تبديل مي شود، به اين ترتيب است كه رابطة بين فضاي داخل و فضاي خارج نيز متحول مي
در معماري يونان و روم نيز وجود داشته است، اما در معماري رومي و يوناني اين فضاي  -تونها مشخص مي شودكه مثالً به واسطة س

                                                 
 او خانه همي جويد و مان صاحب خانه                     من يار طلب كردم و او جلوه گه ياااار 1

 مقصود تويي ، كعبه و بتخانه بهاناااااه      و مقصود من از خانه و بتخانه تويي ت   
 براي توضيح بيشتر به مقاالت مذكور مراجعه گردد. 2
189از كتاب زيباشناختي درمعماري ، تأليف يورگ گروتر، ترجمه دكتر جهانشاد پاكزاد صفحه 3
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در سه دوره تاريخي ديدگاه گروتر درباره سير تحول نگرش به فضا  -5مودار شماره ن  

 

معماري در اين دوره به صوورت مجسومه   

بوووده کووه مووي بايسووت درخشووش آن در 

تمامي فضاي بي پايوان جلووه گور باشود.     

نقش فضاي داخلوي در ايون دوره نقشوي    

ثانوي بوده و به آن چنودان تووجهي نموي    

 شده است.

رومي تبديل به فضاسازي گرديد.  معماري

در اين معماري براي کاربردهاي گوناگون، 

فضاهاي متفاوت در نظر گرفته شد. فضاي 

داخلي پرداخته تر و فعال تر گرديد و نقش 

 اول را در معماري بر عهده گرفت.

فضا در قرن حاضر ديگر محفظه اي 

محصور و بسته نيست بلکه به يک حوزه 

شود. رابطه بين فضاي يا پهنه تبديل مي 

داخل و فضاي خارج نيز متحول مي 

گردد. فضاي نيمه باز، تنها در معماري 

 پيدا شده است. 22قرن 
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از به عنوان يک عنصر اصلي يا به عنوان يک عرصة مستقل، تنها درمعماري قرن نقش اصلي با فضاي داخل بوده است. فضاي نيمه ب

 « . بيستم پيدا شده است
 
 

 
 

 چند نكته قابل تأمل است: در نقد نظریة فوق 

 .شبيه مي شود، نظير مجسمه سازي )در انجام مراسم حج ( كارها به جمرات سه گانه  : در دورة اول           

  ج هدف اصلي است و پُراز تزئينات .كه فضاي داخل و خارج نسبتاً به تعادل مي رسد، اكثراً پوسته خار:  رة دومدر دو           

تداخل افراطي و بي حريمِ مرز داخل وخارج، باعث سير در آفاقي شدن فضاهاي داخلي شده  و فضاي  : در دورة سوم               
عروج انسان نشده است بلكه فضاها بيش از پيش و از داخل و خارج، سير در آفاقي شده مصنوع مكمل فضاي طبيعي و مقدمة تفكر و 

 است. 

 معابد یونانی -6

توضيح كلي: معابد، برجسته ترين آثار ماندگار يوناني است كه فرم وحجم شاخصي در ميان سايرمراكز مذهبي دارند، فضاي 
دارد كه براي قرار دادن مجسمه و رب النوع مربوطه و ذخائر هديه شده، كافي داخلي اين معابد اكثراً ابعاد كوچكي به شكل مستطيل 

به مراسم عبادي و قرباني مي پرداختند. حجم كلي آنها متشكل از دو سقف  )فضای بیرونی (در خارج از معبدبوده است و مردم عادي 
يافته و بر روي سرستونها و ستونها قرار گرفته است.  شيب دار و دو سنتوري در دو طرف ساختمان است. كتيبه اي درچهار طرف امتداد

 ستونها نيز از طريق پاية ستونها بر روي سكوي بلندي از زمين قرار گرفته اند. 

معبد نيز بسيار ساده و مركب از سه عرصه )رواق، حرم و خزانه ( مي باشد. مجسمه رب النوع را درانتهاي  فضای داخلی
خزانه مي گذاشتند. معموالً فضاي داخلي حرم را با دو رديف ستون به سه قسمت تقسيم مي نمودند كه فضاي حرم و هدايا را درمحل 

 قسمت وسط بزرگتر بود. 
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غارها وشكافهاي زمين نيز كه مسكن خدايان زمين محسوب مي شدند، براي عبادت به كار مي رفتند. يونانيان معبد را خانة 
 د. هر شهر و هر رب النوعي نيز معبد خاص خود را داشت.خدايان و نه عبادت كنندگان مي دانستن

 از درونگرایی به برونگرایی(تحول معبد بودن به معبود شدن)سیرتحول معابد یونانی از  -7

 در باره اين تغيير و تحول اين نكات قابل تذكر است:

 يک فضاي دروني )حرم( خانة آتني ها در دلفي، معبدي متشكل از يک عرصة ورودي )مقصوره( مستطيلي و  گنج
 مربع شكل است.

  .معبدي در سلينوس سبيل كه ستونهاي ورودي سرتاسر آن را فرا مي گيرند 

   معبد آتنا، الهه پيروزي، در آكروپوليس آتن كه ستونهاي قسمت ورودي عيناً در طرف مقابل تكرار
 شده است

  مركزي  نها يک رديف ستون بني دور تا دور فضايمعبد هرا در المپيا و معبد آفايا در آيسگينا، معابدي كه در آ
 )مقصوره( افزوده شده است.

  معبد آپولون در ديدوما نزديک ميلتوس كه دو رديف ستون دورادور فضاي مركزي را احاطه نموده و فضاي ورودي با
 سه رديف ستون اشغال شده است. 

 

 

 اسالمی با مساجد 1یفضایی( معابد یونان –مقایسه و ارزیابی )هندسی  -8

 انعكاس نوع اعتقادات در شاكله هاي معماري 
  در سيرتحول معابد يوناني مالحظه مي شود به تدريج نسبت مساحت فضاي بيروني به فضاي دروني بيشتر شده

 است.

 يج عناصر تزئيني نظير ستونها به تدريج افزوده مي شود، ابتدا در قسمت مقابل ورودي، سپس چهار طرف و به تدر
 . اتفاق مي افتد و پُرشدن محوطه وروديشده رديف هاي بيشتر 

  مي شود.  فضاي داخلي به تدريج از پالن مربع به مستطيل كشيده و نوارهاي باريک فضايي تبديل 

                                                 
 

 شش نقشه نمونه معبد يوناني :  -5تصوير

گنج خانه آتني ها در دلفي ، معبدي با ستونهاي بين دو جررز، كره در آن دو    –الف 

 پيش آمده و در فاصلة آنها دو ستون بر پا داشته شده اند.   ديوار جانبي

، معبد داراي ستون بنردي بري ديروار كره در آن     معبد ب در سلينوس سيسيل –ب 

 ستونها در برابر مقصوره برپا داشته مي شوند و سراسر پهناي آن را مي گيرند.  

بندي خلفي و  ، معبدي داراي ستوننا الهة پيروزي در آكروپوليس آتنمعبد آت –ج 

( بره  ابه ستونهاي مقابرل مقصروره معبرد )ب   قدامي كه در آن يك رديف ستون مش

 عقب مقصوره افزوده شده است.  

، معابدي دور ستوني كره در آنهرا   معبد هرا در المپيا و )ه( معبد آفايا در آيگينا –د 

 آپولون ( معبدمقصوره برپا داشته مي شود و )ويك رديف ستون بندي دورتادور 

 ، معبدي با دو رديف ستون دورادور مقصوره در ديدوما نزديك ميلتوس

  
 



94 

 

  هيچ عنصر تعيين كننده در بدنة ديوارها و فضاها مشوقي براي توقف وسكون و توجه نيست، مگر مجسمه و رب
 النوع.

  يک محور طولي در فضاي داخلي و ورودي مسلط است وهمواره حالت عبور را تشديد مي كند. ي و كلي بطور عم 

  حجم خارجي يک حجم مستقل، منظم ودرمجموع يكنواخت است كه كامالً از فضاي اطراف خود جدا و حالت
 نمايشي يک مجسمه را دارد. 

  فواصل ستونها كامالً يكنواخت است واين موضوع  هيچگونه ريتمي كه محور ورودي را مشخص كند وجود ندارد و
 برونگرايي ومجسمه گونگي بنا را به شدت تشديد مي كند. 

  .سكوي بلند وجدا شدن از زمين اطراف حالت نمايشي را تشديد مي نمايد 

  .در مجموع قسمت پُرساختمان نسبت به فضاي خالي آن مسلط است و ساختمان توپُربه نظر مي رسد 

  ئيني بخصوص سرستونها ونقش برجسته ها ومجسمه هاي متنوع بر روي سنتوري و بر روي سقف حالت عناصر تز
 نمايشي ومجسمه گونه آن را به شدت تشديد مي نمايد. 

   .همة مراسم عبادي به صورت جمعي انجام مي شود و فضايي براي حضور قلب و عبادت فردي وجود ندارد 

  ا در زمين وانسانِ برتر تلقي مي شوند وكاهنان منتخب آنان فقط مجري مراسم امپراطوران وحاكمان، جانشينان خد
 اند. 

  در مجموع مالحظه مي شود فضاي اوليه )گنجخانه آتني ها دردلفي( از مدل فضايي شبيه به خانة كعبه به تدريج به
 نزديک تر شده است.در مكه  جمرات رمي سوي مدل مجسمه گونه 

 ت متمركز واصلي شهر و بر روي ارتفاعات قرار گرفته است وقابل دسترسي مداوم و روزمره معبد درمجموع دور از باف
 افراد نيست و بيشتر در مراسمي كه به ندرت برپا مي شود، مورد استفاده است.

 
 
 

 1معماری رومی  -9

                                                 

 ي به درون،جاد دعوت کنندگيبدون ا ي پيراموِن آنمعبد در ارتفاع و تراکم ستونها يريقرارگ-سيآتن، اکروپول-7و6تصاوير

 .اصلي معبدرا تغيير داده استعملکرد 
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شروع ديدگاه دوم درمورد فضا همزمان با عصر ساختمان هاي بزرگ رومي 
ن قرن نوزدهم نيز ادامه داشت، در اين دوره فضا، محفظة ميان تهي بود و تا پايا

تلقي مي شد و براين اساس مهمترين عنصر معماري بود. درچهارچوب چنين ديدگاه 
جديدي نسبت به فضا، روميان خالق دو گونه فضاي جديد بودند كه درمراحل بعدي 

. هر دوي اين یفضای مرکزی و فضای خطتكامل، اهميت ويژه اي پيدا كردند، 
فضاها پيش از اين نيز موجود بود، ولي هرگز از اين فرمها براي فضاهاي داخلي 

 استفاده نمي شد.
 
 

  معابد رومی -11

ساختمان خالص ترين نمونة فضاي مركزي را مي توان در »

 ساخته شده در قرن دوم ميالدي مشاهده كرد.  (Pantheon)پانتئون
اي قرار گرفته كه شعاع نيمكره و ارتفاع  يک نيمكره كه بر روي استوانه

استوانه برابر مي باشند، ظاهر فضا چنين مي نمايد كه گويي براي جايگزين كردن 
يک كُره كامل درنظر گرفته شده است. محور فضاي اصلي در داخل به علت فرم كروي آن به راحتي قابل تشخيص نيست، اما اين 

كه با ورود به فضاي مدور اصلي، با نظام كيهاني يكي مي شود و بدين سان دراين فضا، انسان محور جديد نمادي است از مسير تاريخ 
 .  «1گويي احساس مي كرده كه در اَمان فاتحيني است كه با الهامي خدايي ، تاريخي را مي سازد كه افالک طرح آن را ريخته اند 

 اسالمی جدفضایی ( معابد رومی با مسا -مقایسة و ارزیابی )هندسی  -11

 تقريباً اكثر مواردي كه براي معابد يوناني دراين مورد مطرح شد، دراين معابد نيز به چشم مي خورد، براي مثال : 
 درمجموع معبد حالت مجسمه گونه دارد و براي تماشا از خارج طراحي شده است. -1
 حضور انسانها . فضاي داخلي فقط محلي براي نصب مجسمه رب النوع مربوطه بوده است ، نه -2

 قرن اول قبل از ميالد مالحظه مي شود: (   (Tiuoliدر تيولي  (Sibiyl)معبد سیبیل به طور مثال در  -3
 .بيش از نيمي از پالن در فضاي باز طراحي شده است 

  بيشترين تزئين ونمايش در جداره ها و ستونهاي خارجي صورت پذيرفته است و فضاي داخلي بسيار ساده برگزار
 ده است.ش

 .ريتم ستونها كامالً يكنواخت است ومحور ورودي در آن مشخص و متمايز نيست 

 در بعلبک لبنان، متعلق به قرن سوم ميالدي نيز مراتب ذيل مالحظه مي شود:   (Venus)معبد ونوس در -4

 .به شكل بسيار شديدي كتيبه ها به سمت خارج انحناء پيدا نموده و حالت تزئيني دارد 

   خارجي معبد با ايوانچه ومجسمه هاي داخل آن به شدت بر برونگرايي معبد افزوده است.علي رغم گشوده بدنة
شدن محور ورودي فورم دايره اي معبد وگرايش ستونها در اطراف آن حالت چرخش به دور معبد را افزايش مي 

 دهد. 

                                                 
فااتحيني كاه ... (، ) از كتااب زيباشاناختي در      مالحظه مي شود در برداشت فوق نيز تأكيد بر وابستگي انسان به واسطه هايي اسات باين او و خداوناد)     2و3

 (. 194معماري، تأليف يورگ گروتر ، صفحه 

ز ميالد، سال بعد ا 111 -  (Pantheon )پانتئون  -8تصوير
 ، ايتاليا.رم
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دقيقاً روشن 1ن كه معبد بودن و زمان احداث آ (Pantheon) پانتئوندر  -5
نيست و در رم ساخته شده است و ظاهراً قسمت ورودي آن الحاقي است و بعداً افزوده شده 
همانگونه كه مالحظه مي شود عليرغم حجم نسبتاً ساده خارجي، فضاي داخلي آن با پالن 
دايره وستونهاي تزئيني ودرگاه هايي كه درميان آن مجسمه هاي امپراطوران برافراشته شده، 

و از سكون و آرامش و تمركز  2كامالً يک فضاي نمايشگاهي و سير آفاقي را القاء مي نمايد 
فضاي داخلي خبري نيست )برخالف پالن مربع( ونورگير آن در مركز سقف بدون حفاظ و 
سايه بان مستقيماً به فضاي آزاد باز مي شود وتضاد شديد سايه روشن وانعكاس زياد نور 

 رايي وعدم آرامش مي افزايد. آفتاب بر اين برونگ

 :نتیجه گیری  

تي است و از ديدگاه اسالمي سير عبادت به منزلة ارتباط مستقيم انسان با مبدأ هس       
به منزلة هدف نهايي خلقت محسوب مي شود و اين صيرورت از طريق  تكاملي انسان

ساحت انديشه و تفكر وتعقل وسپس به مرحلة تمركز و حضور  عبور از ساحت سير در آفاق به سير در انفس و از حواس پنج گانه به
 : اين حقيقت اينگونه آمده است قلب و شهود عرفاني ارتقاء مي يابد  تا آنجا كه در بيان سعدي )ره ( 

 بنگر كه تا چه حد است مقام آدميترسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند                          

نيز در اسفار چهارگانه از خلق به سوي حق به اين سير عرفاني اشاره نموده است. لذا عبادتگاه به  رازیشیصدر المتألهین 
منزلة سكوي پرواز انسان، از ارتباط با مرتبه نازل هستي يعني طبيعت خارج شده و وسيله ساز ارتباط انسان با مراتب عالي تر هستي 

ن معماری عبادتگاه باید بتواند با ایجاد حریم های الزم انسان را از ساحت غریزه و نفس بنابرایيعني عالم معقول و ملكوت گشته است. 

بهیمی وحیات دنیوی دور ساخته و با ایجاد فضاهایی امن، آرام، خالص، تمرکز آفرین، مقوم قدرت فکری و اندیشه انسان و زمینه ساز 

اري خانه كعبه و مسجد النبي مالحظه مي شود، با استفاده از كمترين . همانطور كه در معمتمرکز وحضور قلب وخودآگاهی انسان باشد

                                                 
ده اسات  تا حدود پانصد سال پيش خبري از احداث آن در متون نيست وبعدها يک محقق آلماني از روي بعضي از مصالح آن تاريخ احداث را پيش بيني نماو 1

 بعد از ميالد(  121)حدود 
نگامي كه با قراردادن مجسمه هاي تزئيني درجدار خارجي و در بدنه هاي داخلي عمالً تبديل به بتخانه شده و به دست پيامبر اكرم )ص( با نظيرخانة كعبه ه2

 شكستن وانهدام بتها ، بتها دوباره به خانة خدا )توحيد( وخانة قيام انسانها

معبد پانتئون فضايي سير در آفاقي را -11تصوير

 القا مي نمايد.
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مصالح و عناصر مادي، فضايي درونگرا و آرامش بخش و وحدت آفرين ايجاد شده است كه با دو عملكرد مشخصي درون آن يعني 
ستي و حضور حضرت حق زمينه به عنوان ارتباط مستقيم با مبدأ ه« نماز»)موعظه و سخنراني( به عنوان محرک تفكر و تعقل و 

 مناسب عبادت به مفهوم عميق آن فراهم مي شود. 
ها قهرمان اصلي داستان و كمال آنها هدف اصلي معمار و معماري است. اما در معابد يوناني و  در هرحال هريک از انسان

بوده و انسانها حاشيه نشين و تماشاچي  رومي همانطوركه مالحظه شد، معماري آنها كامالً تجلي بخش افكار وعقايد مشركانه آنها
مجرياني هستند كه معبد را به صورت يک نمايشگاه ومجسمه بزرگ به نمايش درآورده اند و موجب  ها و بت گونه ها معابد و توتم

خت كليساها و مي شوند. تداوم اين ديدگاه را بعدها در تحوالت طراحي وسا ازخود بیگانگی روحی ومعنوی انسانهااعجاب نامعقول و 
تأثير  سم و جريان هاي متأخرتر و در نهايتدوران مدرنيسم و  پست مدرنير معماري وشهرسازي معاصر غرب درسپس تأثير آن را ب

 نامطلوب آن برمعماري وشهرسازي معاصر خود نيز مالحظه مي نمائيم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شوند و انسان را ازخود وتم ها، احجام و اشيايي مقدس مياگر امروز در شهرسازي ومعماري  ساختمان ها همچون بتها و ت
بيگانه و غافل به تماشاي اجسام دلخوش مي نمايند و  اگر حجم ها و پالنها به گونه اي طراحي مي شوند كه انسان فقط بيننده باشد و 

د و نا فضاهاي عبوري اصل مي شورهگذر، اگر هندسه هاي تمركز گريز، انسان را از فضاهاي حضوري مي گريزانند، اگر در شهره
برفضاهاي حضوري تسلط پيدا مي كند وماشين بر پياده رجحان مي يابد و در مجموع انسان درميان اجسام و اشياء مضطرب و هراسان، 

حت منفعل و سطحي وگريزان و ازخودبيگانه و مسخ مي شود، قطعاً ناشي از رسوخ فرهنگ و معتقداتي است كه حيات انسان را در سا

جاهلیت قدیم و بتخانه های قدیم با تغییر نام و صورت جدید دوباره جان گرفته و فضای خانه و محله وشهرها مادي آن فروكاسته است. 

 . را تبدیل به بتخانة بزرگ و فریبنده نموده است

اهري سيستم ها ، با تشبّه به دستاوردهاي  فيزيكي جديد، مبني بر تحرک الينقطع ماده و بي نظمي ظجاهلیت جدید
وارگانهاي طبيعي با نام هندسة تصادفي يا فراكتال و يا فولدينگ و يا هندسه ژله اي و  يا آشوب و يا با عنوان ديكانستره كردن هندسه 

ازحقيقت فاصله گرفته است. در مرحلة اول مالحظه مي نمائيم خداوندي كه خالق ماده و طبيعت است ،  ههاي منظم در واقع دو بار
راً  طبيعت را  متناسب با ساختار وجودي انسان اينچنين آرام و سامان يافته خلق نموده و در مرحله دوم در قرآن مجيد و  ساخت ظاه

يعني نسبت به طبيعت يک مرحله آرامش و « خانه هاي شما را محل آرامش قرار داديم»فضاي مصنوع به انسان توصيه مي نمايد كه 

 خ لطف ا...ياصفهان، مسجد جامع و مسجد ش-13و11تصاوير
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د باشد. اما متأسفانه سبكهاي نيهيليستي و آنارشيستي جديد در مقولة هنر ومعماري دو مرتبه از نيازهاي سكون آن قوي تر وامن تر باي

امید است با واقعي و حقيقي انسان دور شده اند وبا  ارائه هندسه هايي نا آرام و درهم و ناهماهنگ سنتهاي شايسته فاصله گرفته اند. 

و بکار گیری استعدادهای مساعد و عالقمند و پر تحرک ربیات اصیل والهام بخش تمدن اسالمی احیای هویت اسالمی و بهره برداری از تج

نه تنها مساجد را بلکه خانه ها و محالت و شهرهای امروز را ازمعماری و شهرسازی بت گونه وانسان ستیز نجات در سطح مدیریت کشور 

  بخشیم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (شمها )مقاله ش و پژوهش  ها پرسش

 عميق ترين جلوه گاه  انديشه و فرهنگهاست؟ در اين ارتباط تحقيق كنيد؟ مراکز عبادیچر ا  (1

 بر چه اصولي استوار است؟ فقه شیعهسرچشمه ارزش هاي هنري و معماري در  (2

 با كالبدها و شكل ها در هنر و معماري چگونه و بر چه اصولي ارتباط برقرار مي كنند؟ مفاهیم و ارزش اسالمی (3

 در اعتقادات اسالمي كجاست؟ و چه تأثيري روي افراد با ايمان دارد؟ نیایش و عبادتگاه و ارزش جاي (4

 در مكتب شرک چه تفاوتي موجود است؟ توضيح دهيد؟ بتخانهدر مكتب اسالم و  مسجدبين  (5

 قرار گيرد؟ علوم انسانیچرا بايد هنر و معماري در حوزه  (6

 به بحث و نتيجه گيري برسيد؟ دو آیه از قرآنر در انفس )حركت دروني( با ذكر حداقل در باره سير در آفاق )حركت بيروني( و سي (7

 از ديدگاه اسالمي را فقط نام ببريد؟ ویژگی های عبادت (8

به قديم )كه روي فضاسازي تكيه داشتند(با استفاده از منابع معتبر  معماری رومی)كه روي مجسمه سازي تأكيد داشتند(و  معماری یونانیدر باره  (9
 تحقيق بپردازيد؟

 در چند دوره قابل جمع بندي خواهد بود؟ معماری اروپاییبا توجه به نگرشي تاريخي در  (11

 را تشريح نمائيد؟ از درونگرایی به برون گراییسير تحول معابد يوناني كه  (11

 ، مسجد نماد درونگرايي و سير در انفسپالن مسجد حکيم و مسجد جامع اصفهان-15و14اويرتص
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 مقايسه نمائيد؟ مساجد اسالمیرا با معماري  معماری یونانیعناصر تشكيل دهنده  (12

 )معماري رومي( توضيح دهيد؟ ساختمان پاتئوندر باره  8شماره  با توجه به تصوير (13

 مقايسه نموده و نتيجه گيري كنيد؟ مساجد اسالمیرا با معماري  معابد رومی (14

 باشند؟ چه حریم هاییطبق نظر صدرالمتألهين شيرازي در باره سير عرفاني انسان ، مساجد اسالمي بايد داراي  (15

 در اين زمينه با استفاده از منابع مستند ارائه نمائيد؟ یک مفاله تحقیقاتیو شهرسازي چه نظري داريد ؟ در معماري  جاهلیت جدیددر باره  (16

 
 
 
 

 

 :و مآخذ بکار گرفته شده در این مقاله  مراجع

نقره كار، عبدالحميد، معماري مسجد از مفهوم تا كالبد، مجموعه مقاالت اولين همايش معماري مسجد، انتشارات  -1
 .1376، دانشگاه هنر
، كارفرما: «بررسي تطبيقي و تحليلي بين بعضي از نيايشگاههاي جهان از ديدگاه اسالمي»طرح هاي تحقيقاتي با عنوان  -2

 معاونت پژوهشي دانشگاه علم وصنعت ايران، محقق: عبدالحميد نقره كار :
 .1379بررسي وتحليل مفهوم عبادت در اسالم و رابطة آن با كالبد مسجد، زمستان  -2-1
-22معماري مساجد وجايگاه شهري آنها ارائه شده در دومين همايش معماري مسجد ) « ارزشهاي مانا»مقاله  -2-2

 ( در شهر كاشان. 21/7/1379
 . 56قرآن مجيد: سورة ذاريات آيه  -3
 .194، 191، 189گروتر، يورگ، زيباشناختي درمعماري، ترجمة دكتر جهانشاه پاكزاد، صص  -4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                    

 مقاله هفتم                                       

 معماری(-)کاربردی                                                  

 
 (/ نحل 81- وهللا جعل لکم من بیوتِکم سکناً )                                            

 و خدا براي سكونت شما منزل هايتان  را مقرر داشت                                          
 
 
 
 

 
 

 تحلیل نشانه شناختیِ سامانه مسکن ایرانی                                             

 برپایه                                                                     

 ارتباط الیه های متن/ مسکن                                                
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 مهندس عبدالحميد نقره كار نويسندگان مقاله مشترک:                                        

مهندس محمدمنان رئيسي                                                                    

 رحیم                             لبسم اهلل الرحمن ا                                                        

 

  خالصه مقاله :
از مسائل مطرح نشانه شناسيِ معماري، چگونگي ارتباط اليه هاي نشانه شناختيِ يک اثر معماري و تأثير آن بر قوام ياا زوال  

معماري مي باشد. در اين مقاله جهت تبيين اين مسئله، ضمن تشريح مفاهيم نشانه شناسيِ شمايل، نماياه و نمااد،    انسجام سامانه ايِ
رمزگانهاي سه گانه علمي، زيبايي شناختي و اجتماعي كه متأثر از مفاهيم فوق هستند معرفي مي گردند. سپس دو رويكرد مهم نشاانه  

انشيني )كه به لحاظ زماني مي توان آنها را به همزماني و درزماني تعبيار نماود( تبياين و    شناختي تحت عنوان مناسبات همنشيني و ج
مشخص خواهد شد كه اليه هاي متشكل از رمزگانها، چگونه تحت اين دو رويكرد سبب قوام يا زوال سامانه معماري خواهند شد. براي 

سنتی ايراني در دو بازه زمانيِ  متن/مسکنليل نشانه شناختي در مورد اين امر، ضمن بهره گيري از مطالعات اسنادي و كتابخانه اي، تح

سنتي، ارتباطي هم افازا داشاته و باالعكس در مساكن      متن/مسکناِعمال و مشخص خواهد شد كه چگونه اليه هاي مختلف و معاصر 
امانه مسكن بوده است. در بخش پاياني مقاله معاصر ايراني، نتايج حاصل از مناسبات همزماني و درزمانيِ اين اليه ها، انسجام زداييِ س

نيز تشريح خواهد شد كه شرط الزم براي تقويت انسجام سامانه مسكن ايراني، تناسب و توازن در تغييرات همزمااني و درزماانيِ الياه    

 مي باشد. متن/مسکنهاي مختلف 

ماني، مسكن سنتي ايراني، مسكن معاصر ايراني، : معماريِ متن وار، مناسبت همزماني، مناسبت درزدر این مقاله کلمات کلیدی
 اليه هاي متن/مسكن

 : مقدمه 
از مهمترين مسائلي كه طي سالهاي اخير توجه مجامع دانشگاهي و همچنين سازمانهاي اجرايي و مديريت شهري را به خاود  

از انديشمندان به آن اذعان دارناد ايان   مي باشد. آنچه در همين خصوص بسياري  معضالت سامانه ایِ مسکن معاصر ایرانیجلب نموده 
است كه مسكن معاصر ايراني قابليت پاسخگويي جامع به نيازهاي خانواده هاي ايراني )اعم از نيازهاي فرهنگاي، اجتمااعي، معناايي،    

سنتي ايراني باه  عملكردي و غيره( را نداشته و اين امر سبب گرديده ميزان رضايت مندي از مسكن معاصر ايراني در مقايسه با مسكن 
 ميزان قابل توجهي كاهش يابد.

در اين پژوهش به ژرفكاوي معضالت سامانه اي )به ويژه از بُعد محتوايي( مسكن معاصر ايراني پرداخته تا مشخص گردد كه 
شاته و ماي   ابط ساامانه اي دا وربا يكديگر « همزماني»و « درزماني»چطور اليه هاي مختلف نظام مسكن ايراني در دو سطح متفاوت 

توانند يكديگر را تقويت يا تخريب نمايند. لذا مسئله اساسي اين پژوهش بر اين امر استوار است كه نعامل اليه هاي مختلف متن ياک  
بنا )در اين مقاله يک متن/ مسكن( چه نقشي در جهت تعريف يک سامانه منسجم معماري داشته و چطور اين نقاش هاا و ارزشاهاي    

                                                 
انشناه علم و صنع  ايراندانشيار دانشکده معماري و شهرسازي د 

  ،12177241467، نمـابر :   12177491243تلفـن:  ، معماري دانشناه علم و صنع  ايـران  و مدرّس گروه آموزشي دانشجوي دكترينويسنده مسئول  ،
raeesi@iust.ac.ir E-mail: 



112 

 

فزا شده و يا در تقابل با هم قرار گرفته و سبب واپاشيدگي سامانه مسكن مي گردناد. هادف از چرايايِ تبياين ايان      منبعث از آنها هم ا

اصالح سامانه ایِ مسکن معاصر مسئله، تبيين چگونگيِ تبادالت سامانه اي در مسكن ايراني و در مرحله بعد ارائه رهيافتي مشخص براي 

شد. البته خاطر نشان مي سازد كه طي اين مقاله به تبيين تئوريک اين رهيافت خواهيم پرداخت از منظري نشانه شناختي مي با ایرانی
 و كاربردي نمودن يافته هاي بنيادي اين مقاله مجال ديگري را مي طلبد.

اهاد  هاي تاريخي، تفسيري و به ويژه كالبدي خوبر پايه زمينهمرتبط با موضوع اين پژوهش بطور عمده و كلي نوع اطالعات 
ماهيّت "بود. اخذ اطالعات الزم اغلب از طريق روشهاي مبتني بر مطالعات اسنادي و كتابخانه اي صورت پذيرفته است.  از آنجايي كه 

( و با عنايات  14، 1386)گروت و وانگ ،  "تفسيري معموالً بر مدارک اسنادي يا منابع نوشتاري استوار است –راهبرد تحقيق تاريخي 
پژوهش، جهت بهره گيري مطلوب از روش مطالعات اسنادي و كتابخانه ايِ صورت گرفته در ايان مقالاه، ضامن بهاره      به الزامات اين

منطقي در مرحلاه تحليال و داوري    –تفسيري در مرحله گردآوري داده ها، از گونه تحقيق استداللي  –گيري از گونه تحقيق تاريخي 
پذيرش منطقي بودن يک سامانه در محيط فرهنگي "منطقي  –در پژوهش هاي استدالل داده ها استفاده شده است. با توجه به اينكه 

(، ضروري است تا در بخش داوري داده ها به بسترهاي فرهنگيِ سامانه معنايي ارائه شده در 57، 1389)رنجبر، "همان سامانه معنا دارد
 اين مقاله توجه الزم مبذول گردد.

 چارچوب نظری -1

 (شمایل، نماد و نمایه ه دانش نشانه شناسی)فه های سه گانمؤل 

تنها در پرتو نشاانه هاسات كاه ماي     "اعتقاد دارند كه  1همچون چارلز سندرز پيرس دانش نشانه شناسیبرخي نظريه پردازان 
ا آوايي و (. نشانه ها ممكن است منشي كالمي، تصويري ي41، 1383)ضيمران،"توان انديشيد و تفكر بدون نشانه امكان پذير نمي باشد
واژه هااا، تصاااوير، ايمااا و اشااارات، ژساات هااا و چيزهااا مااي تواننااد نشااانه    "يااا بساااوايي و نظااائر آن را بااه خااود گياارد پااس   

(. ازاين رو مي توان دامنه دانش نشانه شناسي را به بسياري از پديده هاي هستي بسط داد. اين امر به Chandler,2007,2)"باشند
و محتوي جز رمزپاردازي و شايوه    هنر براي ورود به عرصه معني"راكه حائز اهميتي مضاعف مي باشد چويژه در حوزه هنر و معماري 

حوزه (. بر حسب چگونگي كاركرد نشانه، مي توان آن را در يكي از 478، 1387)نقره كار، "هاي نمادگرايانه و تمثيلي راه ديگري ندارد

 2تعريف نمود.« نماد»و « یهنما»، «شمایل»يعني هاي سه گانه دانش نشانه شناسي 

نشانگر)دال( به نشان شده )مدلول( شباهت دارد يا آن را "آن دسته از نشانه ها هستند كه در آن  نشانه های شمایلی 
نشانه اي استوار بر شباهت صوري ميان دال  شمايل"( و في الواقع 39، 1389)سامانيان و بهمني،  "تداعي مي كند
(. بر پايه اين تعريف، يک تابلوي نقاشي در سبک رئال را مي توان شمايلي براي 25 ،1381)احمدي،"و مدلول است

 طبيعتي كه در اين تابلو به تصوير كشيده شده دانست.

آن دسته از نشاانه هاا هساتند كاه در آن داللات كنناده باه هايچ وجاه شاباهتي باا مادلول             "نشانه های نمادین   
ن صااورت )دال( و معنايش)ماادلول( رابطااه اي قااراردادي برقاارار  ميااا"( و درواقااع 49)ضاايمران، همااان، "ناادارد
(. پس نشانه هايي همچون حروف الفبا، اعداد، چراغ راهنمايي، پوشيدن لباس مشكي باه  16، 1383)صفوي، "است

 نشانه عزا و نظير اينها را كه صرفاً مبتني بر قرارداد هستند بايستي نشانه هايي نمادين )سمبوليک( تلقي نمائيم. 

سومين گروه نشانه ها كه از آنها به نشانه هاي نمايه اي تعبير ماي شاود آنهاايي هساتند كاه       نشانه های نمایه ای : 
(. براي مثال دود نمايه اي اسات  27)احمدي، همان، "مناسبت دال و مدلول در آنها رابطه اي است علت و معلولي"

                                                 
Charles Sanders Peirce .  
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و يا بخار كتري نمايه اي است بر گرم بودن آب درون آن  بر وجود آتش و يا تب نمايه اي است بر بيمار بودن انسان
 كه در همه اينها داللت از نوع طبيعي )برپايه رابطه علت و معلول( مي باشد و نه قراردادي. 

رمزگلان هلای   "برپايه دسته بندي فوق، سه نوع رمزگان در دانش نشانه شناسي قابال تعرياف ماي باشاد كاه عبارتناد از       

(. منظور از رمزگان مجموعه نشانه هايي اسات كاه مياان    52، 1389)ماجدي و زرآبادي، "اعی و زیبایی شناختیعلمی)منطقی(، اجتم
مي شوند  آورد كه در آن نشانه ها واجد معناارسال كننده پيام و دريافت كننده آن پيوند برقرار مي كند. لذا رمز چارچوبي را به وجود مي 

مشاهده مي گردد. بر پايه محتاواي   1گان هاي سه گانه و دامنه كاربرد آنها در جدول شماره (. ويژگي هاي رمز133)ضيمران، همان، 
اين جدول، آنچه بستر اصلي اين نوشتار بر آن استوار مي باشد نشانه هاي شمايلي و نمادين و در نتيجه، رمزگان هاي زيبايي شناختي 

 "عقلي، زيبايي شناختي و اجتماعي"دارند. زيرا از بين تجارب سه گانه ي و اجتماعي است كه ماهيتاً با دانش معماري قرابت بيشتري 

را  می تواند تجربه های زیبایی شلناختی و اجتملاعی  اثر معماری در اغلب موارد (، 131، 1387كه انسان مي تواند كسب نمايد )گيرو،

علمي)منطقي( نيز داشته باشد اما تأكيد مي گاردد   . البته ممكن است برخي از استنتاجات اين نوشتار ريشه در رمزگان هايپوشش دهد
 كه بستر اصلي و غالب اين پژوهش معطوف به رمزگان هاي زيبايي شناختي و اجتماعي مي باشد.

شاخصهاي عملياتي رمزگانهاي زيبايي  شاخصهاي عملياتي رمزگانهاي منطقي

 شناسي

 شاخصهاي عملياتي رمزگانهاي اجتماعي

 از اصول بديهي ماهيت: بر اساس نظامي
دامنه كاربرد: هماهنگ كردن كنشها و بازنمايي 

 ساختار عيني يک واقعيت پيچيده
انواع رمزگان: نظامهاي عالمتي، قوانين و برنامه 

 هاي آموزشي

ماهيت: غالباً منش شمايلي دارند و با آفرينش 
 همراهند و نشأت گرفته از تجربه احساسي هستند

هي معنا، وحدت پيام و دامنه كاربرد: انتقال چندوج
 ابژه

 انواع رمزگان: هنر)معماري، نقاشي و...(

ماهيت: فرد توسط نشانه، هويت خود را به گروهي 
مشخص مي نمايد، نشأت گرفته از تجربه منطقي 

 و احساسي
دامنه كاربرد: براي سازمان بندي جامعه و 

 سازمانهاي داللتي
 انواع رمزگان: آيين ها، جشنها، مراسم و...

  52، 1329: شاخصهاي عملياتي رمزگان ها، مأخذ: ماجدي و زرآبادي،  1جدول

 معماری متن وار و مؤلفه های آن 

بر پايه دانش نشانه شناسي، هر اثري از جمله يک بناي معماري به مثابه يک متن است كه خواندن آن عبارت است از تأويل 
زبان نظامي است از "كه يي ( و از آنجا 531، 1387)شولتز،"نيز نوعي زبان است معماري"هاي آن توسط كاربر فضا. از اين منظر، نشانه

های آن احجام، بافتها و اجزای یک اثر معماری همچون متنی است که کلمه،  (Saussure, 1966, 114) "واژه هاي وابسته به هم

ی زیبایی شناختی و اجتماعی پیام خود را انتقلال ملی   تشکیل دهنده بنا بوده که ضمن وابستگی معنایی به هم، اغلب از طریق رمزگانها

خوانلد/  ملی هاايش  داشات سااختها و پايش  هااي اثار را برپاياه پايش    گوشه بیننده/ مسافر،  متن/ معماریبا سفر در اين  " دهند.

)رئيساي،  "شاود ري ماي معماريِ متن وار به زمان دوخته شده، در نتيجه زمانمند و عص"(. بر اين اساس، 13، 1381)شيرازي، "بیندمی
(. زمانمند شدنِ فرايند خوانش معماريِ متن وار، محصول مناسباتي است كه از آن به روابط بينامتني تعبير مي شود. به ايان  51، 1389

 Johanson)"از طريق يک فرايند مستمر دگرگوني، محيط پيرامون ما تغيير مي كند و به اصطالح تااريخي ماي شاود   "ترتيب كه 

and Larsen, 2002,4 صرفاً نامي  بینامتنیّت"( كه اين دگرگوني و تاريخي شدن از طريق مناسبات بينامتني صورت مي پذيرد. لذا
نيست كه بيانگر رابطه يک اثر با متون بخصوص قبلي باشد بلكه مفهومي است بيانگر مشااركت ياک اثار در فضااي گفتمااني ياک       

ضمّن ارتباط اليه هاي يک پديده با اليه هاي ساير پديده ها )از نوع هم سنخ يا ، متبینامتنیّت(. پس Culler,1981,114)"فرهنگ
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تحت قواعد چهارگانه افزايش،  سامانه اي فرضي اليه هاي مختلف مناسبات بين: 1نمودار 
 حذف، جابجايي و جايگزيني

 مأخذ: نگارندگان

B A _ 

دو نلوع رابطله   غير هم سنخ خود( مي باشد كه اين ارتباط سبب تطوّر رمزگان هاي زيبايي شناختي و اجتماعيِ معماري ماتن وار در  

 دازيم.مي گردد. در ادامه به تبيين اين دو نوع رابطه مي پر همزمانی و درزمانی

 در معماریِ متن وار(جانشيني)و درزمانی  (همنشيني) روابط همزمانی 

بر اساس مباحث پايه اي ِ دانش نشانه شناسي، يک متن )اعم از يک متن ادبي يا يک اثر هنري( محصول دو جريان كلي به 

)كه به لحاظ زماني ماي تاوان از    جانشینیهمنشینی و لحاظ چگونگي تركيب و ترتيب عناصر سازنده آن مي باشد كه عبارتند از روابط 

در دانش نشانه شناسي آن دسته از روابطي است كه ناظر بار   روابط همزمانیتعبير نمود(. منظور از  همزمانی و درزمانیآنها به روابط 
جملاه  « مي رود»و « وزامر»، «او»از تركيب سه واژه « او امروز مي رود»تركيب زمانيِ عناصر يک متن مي باشد. براي مثال در جمله 

اي با بارمعنايي مشخصي شكل گرفته كه اين بار معنايي به طور مستقيم متأثر از روابط همنشيني واژه ها و چگاونگي تركياب اجازاي    
(. ايان  57، 1387)سجودي، "اهميت روابط جزء به كل را برجسته مي كنند"اين جمله )يعني واژه ها( مي باشد. لذا مناسبات همزماني، 

 ع مناسبت را به طور مشخص مي توان در ساير پديده هاي متن وار )از جمله معماري( نيز مشاهده نمود. نو
جانشاين ساازيم باه ناوعي     « فاردا »را باا  « امروز»يا واژه « من»را با « او»واژه « او امروز مي رود»حال اگر در همان جمله 

هاي اوليه )يعني او و امروز( استوار است. اين نوع مناسبت نيز در معماري دست يافته ايم كه اساس آن بر غياب واژه  مناسبت جانشینی
متن وار مي تواند متضمّن وجوه معناييِ خاصي گردد كه جايگزين نمودن يا جابجايي برخي فضاهاي معماري را مي توان نااظر بار آن   

يراني مي توان شاهد جايگزيني تدريجي رمزگاان  دانست. براي مثال در مقايسه تطبيقي نحوه ورود در مسكن سنتي و مسكن معاصر ا
در سيري درزماني بود كه اين اتفاق فضايي نهايتاً به غيابِ عنصاري  « هشتي»هاي زيبايي شناختي و اجتماعيِ عنصري واسطه به نام 

 ت.منجر مي گردد و لذا مي توان آن را مناسبتي از نوع جانشيني )و به طور خاص درزماني( دانس« هشتي»به نام 
نكته حائز اهميت اين بحث آن است كه هم مناسبتهاي همنشيني و هم مناسبتهاي جانشيني در شكل گيري ساامانه جاامع    

هر متن، پيوسته در نظامي از روابط همنشين با الياه هااي   "به اين ترتيب كه معماريِ متن وار، مؤثر و در تعامل با يكديگر مي باشند. 
(. ازاين رو هار لحظاه ي   335، 1388)سجودي،  "انشين با تاريخ خود، متون ديگر و فرهنگ قرار داردديگر و مجموعه اي از روابط ج

( كه بازخواني رمزگان هاي زيبايي شناختي و اجتماعي Foucault,1974,23)"گرهي است در دل شبكه اي" متن/ معماریتحقّق 
يک متن و به طور خاص يک اثر معماريِ متن وار بيانگر ارتباطي است  آن بايستي بر پايه روابط بينامتني صورت پذيرد. بنابراين سامانه

 كه بين اليه هاي متني مي تواند برقرار شود و بسته به چگونگي برهم كنش اليه ها، اين ارتباط مي تواند بافت ساز باشد يا بافت زدا. 
جنبه سلبي يا ايجابيِ بافت ساز بودن اين ارتباط    

قواعد دوگانه مربوط  عيين مي گردد؛ت چهار قاعده کلیتحت 

. ايان دو  افزایش و حلذف به مناسبات همنشيني عبارتناد از  
قاعده در محوري عرضي )افقي( اِعمال مي گردناد كاه اگار    
وجاه سانجش ايان محاور را زماان قارار دهايم، مناسابات         
همزماني شكل خواهناد گرفات. در حاليكاه قواعاد دوگاناه      

در  جایگزینی و جابجلایی  مناسبات جانشيني كه عبارتناد از 
محوري طولي )عمودي( فعال مي گردناد كاه در سنجشاي    

نمودار شاماره  زماني، مناسبات درزماني را شكل خواهند داد. 
چگونگي مناسبات بين اليه هاي سامانه معماري را باراي   1

نشان مي دهد. مطابق   Bو  Aسامانه اي فرضي با دو اليه 
 Bو  Aبجايي و جاايگزيني  با آنچه بيان گرديد مناسبات جا
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 در محور عمودي و مناسبات افزايش و حذف اين دو اليه در محور افقي نمايش داده شده است.
ضمن مقايسه تطبيقي مناسبتهاي همنشيني و جانشيني، اهمّ شاخصها و ويژگيهايي كه براي اين دو جريان ذكر گرديد در     
 مشاهده مي گردد. 2جدول شماره 

 
 

 محور تأثيرگذاري مؤ فه اصلي د حاكمقواع مناسب 

 عرضي )افقي( حضور افزايش و حذف همنشيني

 طولي )عمودي( غياب جابجايي و جايگزيني جانشيني

 
 

 هم افزایی در مسکن سنتی ایرانی -2

ه شناختي، آنچه سبب مطابق با چارچوب نظري ارائه شده در بخش قبل مي توان چنين استنباط نمود كه از منظري نشان
گرديده تا مسكن سنتي ايراني در برش تاريخي مربوط به زمان خود كارا باشد اين است كه اليه هاي متنيِ سامانه مسكن سنتي در 

آيندي ارتباطي بافت ساز با يكديگر قرار داشته و برآيند اين ارتباط كه متأثر از مناسبات همزماني و درزمانيِ مربوط به خود بوده است، بر
هم افزا تلقي مي شده است. يعني اجزاي مختلف سامانه مسكن ايراني اعم از اجزاي ساختاري، كاركردي، زيبايي شناختي، معنايي و 

 ني و جانشيني: مقايسه تطبيقي دو مناسبت همنشي2جدول 

 رندگانگامأخذ: ن
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 سنتي : خانه عامريها، تجلي سير از كثرت به وحدت جهت هم افزايي اليه هاي اعتقادي و زيبايي شناختي مسكن2تصوير

 www.isfahancht.ir

اليه مربوط به فرم در  1غيره در رابطه نحوي و نظام مند با يكديگر قرار داشتند. براي مثال، با توجه به درونگرا بودن مسكن ايراني
راني، عمدتاً در تعاملي هم افزا با اليه مربوط به نظام ايدئولوژيک زمان خود مي باشد و همزمان هر دوي اين اليه هاي مسكن سنتي اي

متن/ مسكنِ سنتي به اليه نيازهاي اقليمي نيز پاسخي مناسب و بافت ساز ارائه مي كردند كه نتيجه اين همنشينيِ قاعده مند، هم 

در تثبيت اصل  2اين هم افزايي بين اليه هاي اعتقادي، اقليمي و فرمال مرحوم پیرنیاباشد.  افزايي در مسكن سنتي ايراني مي
اصوالً در ساماندهی اندامهای گوناگون ساختمان و به ویژه خانه های سنتی، باورهای مردم بسیار کارساز "درونگرايي را چنين روايت مي كند: 

زش نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن و نیز عزت نفس ایرانیان بوده که این امر به گونه ای بوده است؛ یکی از باورهای مردم ایران زمین ار

ش معماری ایران را درونگرا ساخته است... خانه های درونگرا در اقلیم گرم و خشک همچون بهشتی در دل کویر هستند. فضای درونگرا مانند آغو

 (.35، 1386ا، )پيرني"گرم بسته است و از هر سو رو به درون دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
براي ژرفكاوي ارتباط هم افزا بين اليه هاي ايدئولوژيک مسكن سنتي ايراني با ساير اليه ها )به ويژه اليه هااي فرماال و     

اساالمي(،   هندسي( ، خصوصاً در دوره اسالمي مي توان شواهد متعددي را ارائه نمود. به اين معني كه معماران سنتي)به وياژه در دوره 
آموزه هايي كه از نصوص ديني مي آموختند را به خوبي در ارتباطي هم افزا با ساير اليه هاي مسكن سنتي قرار داده و رابطه اي بافت 

برخی آیات قرآن کریم است که به عنوان نصّ صریح دینلی، تعیلین کننلده الیله هلای      ساز را ارائه مي نمودند. از جمله اين شاواهد،  

سوره نحل از زمره اين آيات است كه طاي آن باه لازوم آراماش بخاش باودن        81. آيه مسکن ایرانی تلقی می شده است ایدئولوژیک

                                                 

Formal 
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بر اين اساس از هندسه و فرمهايي در طرح مسكن سنتي اساتفاده ماي    1«.واهلل جعل لكم من بيوتكم سكناً»مسكن عنايت شده است: 
ي هم افزا قرار گرفته و از آنجا كه فرمهاي درونگرا، تناظر بيشتري با مفهوم ساكون و  گرديد كه با اين توصيه ي ايدئولوژيک در ارتباط

آرامش دارند، ايرانيان اغلب از اين نوع فرمها براي مسكن خود بهره مي بردند؛ مگر آنكه ساير اليه ها مانند شرايط اقليمي يا عملكردي 
ساوره   189ط ايدئولوژي و فرم مي توان به نصوص متعدّد ديگر نظير آياه  براي آنها محذوريتي جدّي ايجاد مي نمود. در خصوص ارتبا

نيز اشاره نمود. البته ذكر اين نكته ضروري است كه منظور از ارتباط اليه هاي ايدئولوژيک با الياه هااي    3سوره نور 27و يا آيه  2بقره
اجتماعي و ...( در درونگرا بودن مسكن سانتي نماي باشاد     كالبدي به معني فاقد اهميت دانستن ساير اليه ها )نظير اليه هاي اقليمي،

 )چراكه تأثير و تأثر كالبد از اليه هاي اقليمي، اقتصادي و ... امري مبرهن مي باشد(؛ بلكه منظور اين است كه ايرانيان سعي داشتند در
 مسكن خود ارتباطي هم افزا بين همه اين اليه ها برقرار سازند.

ان در اين خصوص به آن استناد نمود چگونگي اليه هاي زيبايي شناختيِ متن/ مساكنِ سانتي ماي    نمونه ديگري كه مي تو
 باشد. اين اليه ها به ويژه اجزاي آرايه اي آنها به طرز قابل توجهي متأثر از اليه هاي ايدئولوژيک زمان خود بوده و در عين حال بر آن

در آرایه های مسکن سنتی ایرانی سعی بر پرهیز از شمایل گرایی ولوژيک مكتب اسالم، تأثير هم افزا نيز داشتند. چراكه طبق تعاليم ايدئ

( كه اين امر سابب ماي گردياد الياه هااي زيباايي       1)تصوير بوده و در ازای آن، تمایل به آرایه های انتزاعی نمود بیشتری می یافت
ايران زمين حتي سعي مي كردند اصول ايادئولوژيک واالي خاود    شناختي و ايدئولوژيک در ارتباطي هم افزا با هم قرار گيرند. معماران

همچون اصل توحيد را با بهره گيري از رمزگانهاي زيبايي شناختي و اجتماعي، در نظام آرايه ايِ ابنيه مساكوني جلاوه گار سااخته، از     
ردند. آنان باراي ايان منظاور از رشاته     در آرايه سازي ابنيه مسكوني استفاده مي ك« سير از كثرت به وحدت»شكلهاي متناظر با اصل 

( 137، 1376تصاوير هندسي منظم محاط در دايره يا رشته تصاوير كثير السطوح منظمِ محاط در كاره بهاره ماي بردناد )بوركهاارت،      
زه اي و الياه  (. جالب آنكه اين نظام آرايه اي در عين حال كه با اليه هاي ايدئولوژيک رابطه اي هم افزا داشته، با نظاام ساا  2)تصوير

بهلره گیلری از    باا سنتي نيز رابطه اي هم افزا و بافت ساز داشته است. به اين معني كه در مسكن سنتي،  مسكنِهاي نيارشيِ متن/ 

 عالوه بر پاسخگويي به اليه هايه، خان و گنبدهاي برخي تاق ها در( 127، همان)پيرنيا،  "گوشه سازی چوبی، سکنج، ترمبه و فیلپوش"
توجه مي شده است. لذا در بساياري از نموناه هااي مساكن سانتي       و ايدئولوژيک، به اقتضائات نيارشي و سازه اي نيز شناختيزيبايي 

آفرين و بنابراين نظامهاي نيارشي، زيبايي شناختي و غيره در  پشتيباني كننده يكديگرند و انسجام ،ايراني، مجموعه اليه هاي همنشين
 ساختند و به مؤلفه هاي جدايي ناپذير اين كليّت تبديل مي شدند.وحدت با هم كليت بنا را مي 

 ش سامانه ای در مسکن معاصر ایراناغتشا -3

( و با بسياري از مؤلفه 59، 1383)سجودي، "حاصل عملكرد نظامهاي مختلف نشانه اي است"از آنجايي كه معماريِ متن وار 
در طول حياتِ درزماني اش دچار تغييراتي ماي شاود كاه    "ايِ متقابل مي باشد، هاي ديگر فرهنگي، اجتماعي و غيره در تبادل سامانه 

(. اما اين تبادالت 341، 1388)سجودي، "ناشي از دگرگوني هاي فرهنگي، تغيير در ساختارهاي اجتماعي و نظامهاي ارزش و معناست
ند در متن معماري، هم افزا گردند كه چنانچه اشاره شد سامانه ايِ متقابل بين نظامهاي فرهنگي، اجتماعي و ايدئولوژيک آنگاه مي توان

كليت و انسجام سامانه ايِ معماريِ متن وار را تقويت و يا حداقل حفظ نمايند. ليكن در ادامه شواهدي ارائه خواهد شد كاه نشاان ماي    
نتيجاه  وز اغتشاش سامانه اي و در دهد اين تبادالت سامانه اي در مسكن معاصر ايراني رويكردي تخريبي داشته و همين امر سبب بر

 ناكارايي مسكن معاصر ايراني گرديده است.

                                                 

  و خدا براي شما از خانه هايتان محل سكونت و آرامش قرار داد )مطابق با ترجمه آيت اهلل مكارم شيرازي(.

 2 البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها. و ليس 
 3 . يا أيها الذين أمنو ال تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتي تستأنسوا و تسلّمو علي أهلها
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 : بدنه بيروني خانه آقازاده در ابركوه؛ نمونه اي از بي پيرايگي بدنه هاي بيروني مسكن سنتي ايراني3تصوير
 مأخذ: نگارندگان

به دلیل روابط درزمانیِ شکل گرفته طی دهه های اخیر، مسکن در ایران عالوه بر  اين است كهشاهد اولي كه به آن استناد مي گردد  

و اقتصلادیِ   مسکن سنتی، تظاهرات اجتملاعی  رخالفصری پیدا کرده و بکارکردهای قبلی، در سیمای بیرونی خود ارزشی افزوده به عنوان کاالیی ب

. باه  اقتصادی او را گویلا باشلد  د تا شأن اجتماعی و بروز می یاب از طریق رمزگان های زیبایی شناختی و اجتماعی مالک مسکن در نمای بیرونی خانه
صر ايراني در الگوهاي برونگرا طراحي و اجرا ماي شاود.   اين معني كه برخالف الگوي غالب در نظام كالبدي مسكن سنتي، مسكن معا

البته اين سير درزماني نبايد سبب اين برداشت اشتباه گردد كه دليل برونگرا شدن مسكن معاصر ايراني صرفاً نمايش شأن اقتصادي ياا  
باه   ... نيز در اين امر سهيم مي باشند.اجتماعي مالک مي باشد؛ چرا كه عالوه بر آن، بسياري از اليه هاي ديگر ساختاري، زيربنايي و 

اجتماعي و اقتصادي مالک خانه، علت معدّ براي برونگرا شدن مسكن معاصر ايراني مي باشد و نه علت تامّ عبارت ديگر نمايش شؤون
برونگرا ساخته شود  اما به هرحال از برايند اين علل، روابطي درزماني شكل گرفته كه سبب گرديده مسكن معاصر ايراني در الگوييآن. 

 تا بتواند حامل رمزگان هاي بيانگر شؤون اجتماعي و اقتصادي مالک باشد.

)دقيقاً برخالف مسكن معاصر(، طبق تعاليم ايدئولوژيكي كه مالک و نيز معماار  مسکن سنتی ایرانیاين در حالي است كه در  
به آن پاي بند بودند نماي بيروني خاناه  

باود و آنچاه در    كامالً ساده و بي پيرايه
ديواره هاي بيروني ديده ماي شاد تنهاا    
سااطحي ساااده و بااا حااداقل آرايااه بااود 

(. اما چنانچاه ذكار گردياد، در    3)تصوير

ضمن اينكه خانه كماكاان   مسکن معاصر
محلي براي سكني گزيدن است، ابژه ي 
مصرف بصاري جهات نماايش شاؤون     
اجتماعي مالكين نيز مي باشاد كاه ايان    

يم ايادئولوژيكي اسات   امر بر خالف تعال
كه معماران سنتي به آن پاي بند بودناد.  
پس مالحظه مي گاردد كاه ايان الياه     
افزوده كه بر اساس مناسبات درزماني به 
متن/ مسكن اضاافه شاده باا نظامهااي     
پيشااينِ دخياال در سااامانه مسااكن در   
رويكاااردي تقاااابلي و ارزش زدا واقاااع 

 گرديده و نه هم افزا و ارزش زا.
اين نكته ضروري است كه اين بدان معنا نيست كه در گذشته، مسكن ايراني فاقد اليه هاي زيبايي شناختي بوده و البته ذكر 

ابژه اي بصري تلقي نمي شده، بلكه معماران سنتي جهت حفظ انسجام سامانه اي مسكن، مصرف بصريِ اباژه مساكن و الياه هااي     
( و لذا غناي بصريِ وجوه داخلي مسكن سنتي ايراني به مراتب 4ال مي دادند )تصويرزيبايي شناختي آن را به بدنه هاي داخلي خانه انتق

 بيش از وجوه خارجي آن بود )دقيقاً برخالف آنچه در مسكن معاصر ايراني شاهد آن هستيم(.
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نمونه ديگري كاه باراي ايان    
تغييراتِ درزماني )از ناوع مخارّب( ماي    
توان به آن استناد نمود برخاي تغييارات   

ييِ مسكن معاصار ماي باشاد كاه     فضا
گرچه بر پايه مناسابات درزمااني قابال    
توجيااه مااي باشااد ولااي در رويكااردي  
همزماني و با عنايت به ساير نظامهااي  
فرهنگي، اجتماعي و اعتقاادي تاأثيري   
مخرّب بر سامانه مسكن معاصر گذاشته 
اساات. توضاايح آنكااه در نظااام فضااايي 
مسكن سنتي، تركيب فضايي مسكن به 

اِعمال ماي شاد كاه همنشايني      نحوي
فضاهاي خصوصاي، نيماه خصوصاي و    
عمااومي بااا ساااير نظامهاااي فرهنگااي، 
اجتماعي و اعتقااديِ ماتن/ مساكن در    
همان برش تاريخي، همسو و هام افازا   

حریم و حفظ باشد و انسجام كليت متن/ مسكنِ سنتي پاسخگوي جميع نيازهاي فضايي، اجتماعي و اعتقادي كاربر خود باشد. ازاين رو 

كامالً با نظامهاي اعتقادي و فرهنگي مرباوط باه زماان خاود      رعایت مرزهای فضایی بین فضاهای خصوصی و عمومی در مسکن سنتی
(. 197، 1386)نقي زاده، "احساس حريم هم در رابطه فضاها نسبت به يكديگر و هم در يک فضاي واحد امري رايج بود"همسو بوده و 

ايراني به علت تغييرات درزماني، مرز بين فضاهاي خصوصي و عمومي به مقدار زياادي مساتحيل شاده و    در حاليكه در مسكن معاصر 
اجتماعيِ كاربران بايستي كامالً خصوصي تلقي شوند در نظام فضايي جدياد   -فضاهايي كه طبق سامانه ايدئولوژيک و سامانه فرهنگي

 به فضاهايي نيمه عمومي تبديل شده اند.

. باديهي اسات كاه آشاپزخانه از     مشاهده نمود)باز( ی توان در شکل گیری آشپزخانه های اُپِناط درزمانی را منمونه این ارتب 
آنجايي كه به لحاظ كاركردي، فضايي براي حضور بانوي خانه مي باشد از گذشته فضايي خصوصي و با حريم  كامالً مشخص تعرياف  

( و خصوصاي باودن فضااي آشاپزخانه در اثار      5حريم مستحيل شده )تصوير مي شده؛ حال آنكه در مسكن معاصر در اغلب موارد اين
مناسبات درزمانيِ مخرّب، دستخوش تهديد شده و وحدت ساختاري سامانه مسكن ايراني را واپاشيده است. البته خاطر نشان مي ساازد  

ن و همسوي باا آن در نظامهااي عقيادتي،    ، تغييراتي هم وز بازكه چنانچه همزمان با اين تغيير فضايي و شكل گيري آشپزخانه هاي 
ايدئولوژيک و اجتماعيِ سامانه مسكن ايراني نيز شكل مي گرفت آنگاه مي توانستيم چنين استنتاج كنيم كه اين تغيير، رويكاردي هام   

ار ايان حاد از تغييار    درحاليكه به تناسب با اين تغيير فضايي، سامانه هاي عقيدتي و فرهنگي دچ 1افزا و مقوّم داشته است و نه مخرّب.
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نشده و تطوّرات اين سامانه ها حتي اگر همسو با اين تغيير فضايي نيز تلقي شوند هم وزن و متناسب با آن نبوده اناد. ايان امار سابب     
تباديل شاود. يعناي از ساويي عادم باه        1براي بسياري از خانواده هاي ايراني به يک پاارادوكس  بازگرديده تا موضوع آشپزخانه هاي 

گيري آن را نشانه ارتجاع مي دانند و از سوي كار
ديگر به كار گيري آن را با سامانه هاي اعتقاادي  
و فرهنگي خود همسو نمي بينند. پاس در اينجاا   
پاسخگويي به يک نياز )با منشأيي اقتصادي و يا 
شايد اجتماعي( منجر به  از باين رفاتن انساجام    
سامانه مسكن و واپاشي متن/ مسكن ايراني شده 

 است.

شاهد دیگر برای این واپاشی در سامانه 

مسکن ایرانی معاصر، عدم انتقال پیلامِ محتلوا و   

عملکرد مسکن از طریق فرم و سیمای بیرونی آن 

كه منجر به ناسازگاري صورت و محتوا  می باشد
و درنتيجااه ناخوانااايي مسااكن مااي گااردد. چااه  

مجتمع های مسکونی معاصری که سیمای بسيارند 

نها بیش از آنکه سلکونت را بله ذهلن    بیرونی آ

شكلي كه باه طاور ساازگار واقعياات     ". بديهي است كه مخاطب متبادر سازد کارکردهای اداری یا تجاری را به مخاطب القاء می نماید
تيجاه ي  ( و ن312، 1385)بحريناي،  "مربوط به فعاليتش را منتقل نسازد به عنوان منتقل كننده معني، عمر مؤثر كوتاهي خواهد داشت

نشاانه را باياد عنصاري در خادمت معناا تلقاي        "اين امر، واپاشي معنايِي ماتن/ مساكن ايراناي خواهاد باود. چنانچاه بپاذيريم كاه        
( ، آنگاه مي توان گفت الزمه جلوگيري از اين واپاشيِ معنايي، توجه مجدد باه مفااهيم و رمزگانهااي نشاانه     97، 1383)شعيري،"كنيم

ست. به ويژه رمزگانهاي زيبايي شناختي و اجتماعي كه چنانچه ذكر گرديد، تأثير بيشتري بر تطوّرات معناييِ شناختي در دانش معماري ا
آثار معماري دارند. در همين خصوص مي توان شواهد متعدد ديگري را نيز براي مسكن معاصر ايراني ارائه نمود؛ شواهدي از قبيل عدم 

دي)كاربست هندسه هاي نامتناسب در طراحي ابنياه مساكوني(، عادم تناساب الگوهااي      تناسب اليه هاي هندسي با اليه هاي كاركر
برنامه ريزي كالبدي مسكن با نيازهاي اجتماعي خانواده هاي ايراني و غيره. ليكن با توجه به اطناب اين بخش از بياان تفصايلي آنهاا    

 خودداري مي گردد.
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                           

 Paradox .
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  : نتیجه گیریجمع بندی و  

ان شد، چنين استنباط مي گردد كه مي توان نشانه هاي سازنده معماريِ مسكن را در تحليلي نشاانه شاناختي   برپايه آنچه بي 
همچون يک متن بازخواني نمود. طبق 
اين رويكرد، ارتباط الياه هااي ماتن/    
مساااكن، در بطااان خاااود متاااأثر از  
رمزگانهاي حامل نشانه هاي سه گاناه  

چگاونگي   2مي باشاد. نماودار شاماره    
ت سااامانه اي در سااامانه مااتن/ تبااادال

مسكن را در بياني تصويري تبيين ماي  
نمايد. اهمّ نتايجي كه با مداقّه در ايان  
نمودار استنتاج مي شود به شارح ذيال   

 بيان مي گردد: 
سامانه هاي متن/ معمااري از  
جمله سامانه متن/ مسكن ضمن آنكاه  
حامل رمزگان هاي مختلف مي باشند، 

مااني و درزماانيِ   متأثر از مناسبات همز
بااين اليااه هاااي مختلااف اجتماااعي،  
زيبايي شناختي، نيارشاي و غياره ماي    
باشند كه مي توانند در مجاراي رواباط   
همنشيني و جانشيني يكديگر را تقويت 
يا تخريب نمايند. نتيجه همساو باودن   
اين اليه ها، هم افزايي در سامانه متن/ 
مسكن خواهد بود كه به قوام و انسجام 

اين ساامانه منجار خواهاد شاد؛     بيشتر 
همچنانكه طبق شواهدي كه به برخي 
از آنها اشاره گرديد، اين هم افزاياي در  

مسكن سنتي ايراني قابل رديابي مي باشد. اما چنانچه ارتباط بين اليه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، كاركردي و غيره در 
ه شده )چنانچه در مسكن معاصر اين عدم تعادل سامانه اي در حاال نماياان شادن    سامانه مسكن سبب برهم خوردن تعادل اين سامان

است( و اليه هاي متن/ مسكن نسبت به هم نقشي غير همسو و مخرّب ايفا كنند، تهديد انسجام آن و واپاشي سامانه مساكن اماري   
ابط بين برخي اليه هاي سامانه متن/مساكن عرضاي   محتوم خواهد بود. در بازخواني اين نمودار بايستي به اين نكته توجه نمود كه رو

است حال آنكه برخي ديگر هم وزن نبوده بلكه روابطي طولي را  با يكديگر تشكيل مي دهند. به بيان ديگر در سامانه هاي ماتن وار،  
ت متني حضوري ثابات  برخي اليه ها يا حتي گاهي يک اليه نسبت به اليه هاي ديگر اصلي تر است و مي تواند در تجلي هاي متفاو

 داشته باشد؛ در حالي كه اليه هاي ديگر نسبي و متغير مي باشند.

 

مناسبات 

 همنشینی

مناسبات 

 زیبایی شناسی جانشینی

 سایر الیه ها ایدئولوژی

 نیارش

الیه های مختلف متن/ 

 مسکن

 نشانه 

 شمایل نمایه نماد

 رمزگان علمی رمزگان زیبایی شناسی اجتماعیرمزگان 
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رهيافت مشخصي كه بر پايه مباحث تحليلي اين مقاله مي توان براي اصاالح ساامانه ايِ مساكن ايراناي از منظاري نشاانه       
كن ايراني آنگاه هم افزا خواهد بود كاه مساائل   ارتباط اليه هاي متن/مس»شناختي استخراج نمود بر اين اصل اساسي استوار است كه 

باه بياان ديگار    «. مربوط به هر يک از اليه ها را با عنايت به مؤلفه هاي ساير اليه ها و طيّ رابطه اي طولي و وحدت گرا حل نمائيم
يه ها نظيار الياه هااي    آنچه سبب گرديده كه در مسكن معاصر ايراني، شاهد افول سامانه اي باشيم آن است كه مسائل هر يک از ال

تبيين و سپس حل مي نماائيم. غافال از    1اجتماعي، اقتصادي، نيارشي، عملكردي و غيره را به صورت منفصل و در رويكردي سكوالر
آنكه اين نگاه سكوالر سبب مي گردد كه به محتواي هر يک از اليه ها بدون لحاظ كردن مباني مؤثر بر تطوّر آنها اصاالت بخشايم و   

جه، رابطه بين كليه اليه ها رابطه اي عرضي تلقي شده و بسته به مشكالت مقطعي، در هر زمان يكي از اليه ها را اصل و سااير  درنتي
اليه ها را تبعي قرار مي دهيم. حال آنكه بايستي همواره اليه هايي كه از جنس مباحث نظري هستند )نظير مباحث هستي شناسي ياا  

 طولي، مقدّم بر اليه هايي قرار گيرند كه از جنس بايدها و نبايدهاي عملي مي باشند.انسان شناسي( طيّ يک رابطه 

به عبارت ديگر از آنجايي كه طبق اقتضائاتِ اين نوع رويكردهاي انفصالي و سكوالر، اليه هااي برگرفتاه از علاوم حساي و     
اين اليه هاي تبعي با اليه هاي اصالي كاه از جانس    تجربي سيستم هايي خودكفا را تشكيل مي دهند، لزومي به لحاظ نمودن ارتباط 

اصول نظري و كلي هستند نمي باشد و در نتيجه طبق اين نگاه، هريک از اليه ها هويتي خود بسنده دارند؛ از اين رو فرايند حل مسائل 

رای مثال طبق این نگاه انفصالی، زمانی بآنها نيز فارغ از لحاظ نمودن ارتباط آنها با ساير اليه ها و رمزگان هاي آنها صورت مي پذيرد. 

که مسائل مربوط به الیه های اقتصادی مسکن تحلیل می گردد، مؤلفه های الیه های مبنایی مانند فرهنگ و ایدئولوژی، یا به کلی لحاظ 

يكرد حتي اگر منجار باه   . بديهي است كه نتيجه اين رونمی گردد و یا در ارتباطی منسجم و مؤثر با مسئله ی مورد بحث قرار نمی گیرد
حل شدن مقطعي مسائل اقتصاد مسكن گردد، تخريب ارتباط منسجم اقتصاد مسكن با اليه هاي فرهنگي، اجتماعي و غيره را به دنبال 

مجموعاه  تا زماني كه اين نوع نگاه سكوالر و انفصالي بر رويكردهاي حلّ مسائل سامانه ايِ مسكن ايراني حاكم باشد،  2خواهد داشت.
هاي نيارشي، زيبايي شناختي و ... سامانه اي  آفرين نخواهند بود و بنابراين نظام پشتيباني كننده يكديگر و انسجام ،يه هاي همنشينال

 وحدت گريز را بنيان مي نهند نه وحدت گرا؛ سامانه اي كه افول انسجام آن امري محتوم خواهد بود.

 پرسش ها و پژوهش  ها )مقاله هفتم(

 پاسخگوي نيازهاي خانواده ايراني نيست؟ مروز ایرانیمسکن اچرا  (1

 كدام است ، در اين باره تحقيق نمائيد؟ معضالت و مشکالت سامانه ای مسکن ایرانیبه نظر شما  (2

 نمي توانيم به مختصات و ارزش يک معماري پي ببريم؟ بدون نشانه شناسیچرا  (3

 سه گانه را نام ببريد؟ رمزگان های (4

 چيست ،سه نمونه براي آن ذكر كنيد؟ نشانه شمایلی در دانش نشانه شناسي (5

 چيست ،سه نمونه براي آن ذكر كنيد؟ نشانه نمادیدر دانش نشانه شناسي  (6

                                                 
 Secular. 

 
اشاره نمود. توضيح آنكه با توجه  هاي مسكوني . از نمونه هاي مسائلي كه پيرو اين نوع نگاه سكوالر در مسكن معاصر ايراني شكل گرفته، مي توان به مسئله اِشراف و تبعات آن در مجتمع1

كوني معاصر ترجيح داده مي شود كه بتوان با به مسائل اقتصادي و انتفاعي )چه از طرف سرمايه گذار و چه از طرف مديريت شهري(، عموماً نحوه اي از توزيع فضايي براي آپارتمانهاي مس
ه، در اين نوع مجتمع ها، بروز مسئله اِشراف و تبعات منفي آن امري اجتناب ناپذير خواهد بود كه در واقع حاصل نگاهي هزينه كمتر به نيازهاي حداقليِ موضوع مسكن پاسخ داد. در نتيج

  مي باشد. انفصالي به اليه هاي اقتصاد مسكن و بي توجهي به ارتباط آن با اليه هاي ايدئولوژيک و فرهنگي كاربران آن در بافت فرهنگي معاصر ايران
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 چيست ، سه نمونه برا ي آن ذكر كنيد؟ نشانه نمایه ایدر دانش نشانه شناسي  (7

 است؟ معماری نوعی زباندر نگاه شولتز چرا  (8

 را تعريف و توضيح دهيد؟ یتامتنیتمناسبات بدر معماري و شناخت يک اثر  (9

 )همنشيني( را در دانش نشانه شناسي تعريف نموده و درباره آن دو مثال ذكر كنيد؟ همزمانیروابط  (11

 )جانشيني( را در دانش نشانه شناسي تعريف نموده و در باره آن دو مثال ذكر كنيد؟ در زمانیروابط  (11

 سامانه جامع معماري متن وار مؤثر هستند؟ در شكل گيري مناسبت های همنشینی و جانشینیچرا  (12

 اليه هاي ارتباطي يک اثر معماري متن وار چيست؟ هر كدام را با ذكر دو مثال تشريح نمائيد؟ قواهد چهارگانه (13

 در مسكن سنتي ايراني را با ذكر مثال توضيح دهيد؟ هم افزایی (14

 ي دارد؟چه نظر درونگرا بودن معماری سنتی ایرانیمرحوم پيرنيا در باره  (15

 هستند؟ الیه های ایدئولوژیکی مسکن ایرانی سنتیحداقل دو آيه از قرآن ذكر كنيد كه تعيين كننده  (16

 است؟ آرایه های انتزاعیچرا در مسكن سنتي ايراني تمايل به  (17

 چه واقعيتي را نشان مي دهد؟ اغتشاش در سامانه ای در مسکن ایران امروز (18

 چه تفاوتي وجود دارد؟ مسکن امروز ایرانو معماري  مسکن سنتی ایرانیماري يک تحقيق مستند بعمل آوريد كه بين مع (19

 بايد اُپِن )باز( باشد؟ آشپزخانهچرا در مسكن معاصر  (21

 آن محتواي داخلي آن را نشان نمي دهد ؟ چه نقدي بر اينگونه معماري داريد؟ نمای بیرونیچرا درمسكن امروز ايراني ،  (21

 تلقي بحساب آورد؟ معنینصري در خدمت را بايد در معماري ع نشانهچرا  (22

 را تجزيه و تحليل نمائيد؟ 2و 1نمودار  (23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 

 

 

 و مآخذ بکار رفته در این مقاله : فهرست منابع
 قرآن كريم

 (، ساختار و تأويل متن، نشر مركز، تهران.1381احمدي، بابک )
 ت دانشگاه تهران، تهران.(، فرايند طراحي شهري، انتشارا1385بحريني، سيدحسين )

(، هنر مقدس اصول و روشها، ترجمه جالل ستاري، انتشارات سروش، تهران1376بوركهارت، تيتوس )

 ،(، سبک شناسي معماري ايراني، تدوين غالمحسين معماريان، انتشارات سروش دانش، تهران.1386پيرنيا، محمدكريم )
 .51 – 53، صص 7ن: واكاوي امكان قرائتهاي مختلف از يک اثر معماري، مجله منظر، شماره (، معماري به مثابه مت1389رئيسي، محمدمنان )
 (، جزوه روش تحقيق مقطع دكتري معماري، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران.1389رنجبر، علي محمد )

محصول، نشريه انجمن علمي معماري و  (، جستاري در استفاده از ديدگاه نشانه شناسي در طراحي1389سامانيان، صمد و پرديس بهمني )
 . 37 – 42، صص 1شهرسازي ايران، شماره 

 (، نشانه شناسي كاربردي، نشر علم، تهران.1387سجودي، فرزان )

(، نشانه شناسي اليه اي و كاربرد آن در تحليل نشانه شناختي متون هنر، مجموعه مقاالت اولين هم انديشي نشانه شناسي 1383سجودي، فرزان )
 هنر، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.

 (، نشانه شناسي: نظريه و عمل، نشر علم، تهران.1388سجودي، فرزان )

معناها در فرآيند گفتماني آفيش هاي تبليغاتي، مجموعه مقاالت اولين هم انديشي نشانه شناسي هنر، -(، مطالعه نشانه1383شعيري، حميدرضا )
 انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
 . 14 – 16، صص 16(، نشانه شناسي معماري، مجله معمار، شماره 1381شيرازي، محمدرضا )

 (، معنا در معماري غرب، ترجمه مهرداد قيومي بيدهندي، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.1387شولتز، كريستيان نوربري )

 شي نشانه شناسي هنر، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.مجموعه مقاالت اولين هم اندي(، شكل گيري نشانه ها، 1383صفوي، كوروش )
 (، درآمدي بر نشانه شناسي هنر، نشر قصه، تهران.1383ضيمران، محمد )

 (، روش هاي تحقيق در معماري، ترجمه عليرضا عيني فر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.1386گروت، ليندا و ديويد وانگ )
 ي، ترجمه محمد نبوي، انتشارات آگاه، تهران.(، نشانه شناس1387گيرو، پي ير )

 . 49 – 56، صص 4 (، جستاري در نشانه شناسي شهري، نشريه آرمان شهر، شماره1389ماجدي، حميد و زهراالسادات سعيده زرآبادي )
 (، درآمدي بر هويت اسالمي در معماري و شهرسازي، نشر پيام سيما، تهران.1387نقره كار، عبدالحميد )

 (، ادراک زيبايي و هويت شهر در پرتو تفكر اسالمي، انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، اصفهان.1386ده، محمد )نقي زا
Chandler, Daniel (2007), Semiotics:The Basics, Routledge, London. 

Culler, Jonathan (1981), The Pursuit of Sings, Routledge, London. 

Foucault, Michel (1974), The Archeology of Knowledge, Tavistock, London. 
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 (3) االت مجموعه مق                                                      

 شهرسازی( –)کاربردی                                                                             
 
 

 
 
 
 

 

 و شهرسازی اسالمی هویت و مدیریت شهری                                           

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 له بحث هایی پیرامون :مجموعه مقاالت و سلس                                       
                                                                                                                                                                                  هویت شهری از منظر معماری و شهرسازی اسالمی ایران                                                                               -مقاله هشتم                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                      جایگاه ارزشی فضاهای فرهنگی تاریخی در شهرهای دوران اسالمی ایران -مقاله نُهم                           

 (                                1نقد و تحلیلی بر عملکرد شهرداری تهران ) -مقاله دهم                                    

                                                                                                                                                                        پیرامون اولویت طرح های جامع و شهرسازی در قبل و بعد از انقالب اسالمی                                       

      ( 2نقد و تحلیلی بر عملکرد شهرداری تهران ) -مقاله یازدهم                              

                                                                                                                                                                                           ش تراکم   اجتماعی فرو–در خصوص تأثیر فرهنگی                                   

                         ی ابواب البر دوره  ایلخانی                         سازمان فضایی شهرها -مقاله دوازدهم                           
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 شتممقاله ه                              

   شهرسازی(–)کاربردی                        

               
 (/لقمان21-الم تروا اَن هللا سّخرلکم ما فی السموات و ما فی االرض و اسبغ علیکم نعمه)                          

 آيا نمي دانيد كه خداوند آنچه را كه در آسمان ها و زمين  قرار دارد در اختيار شما گزارده است                               
 ؟!!و از اين طريق نعمت هاي ظاهر و باطن خود را بر شما تمام نموده است                                           

 
 
 
 
 

  هویت شهری                                                    
 از منظر                                                                               

 معماری و شهرسازی اسالمی ایرانی                                                         

 
 پاسخ به سؤاالت وزارت مسكن و شهرسازي در                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقره كار  مهندس عبد الحميد                                                           
 دانشيار  دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران                                            
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 رحیم             لبسم اهلل الرحمن ا                                                                     

 ؟چیست و دارای چه تعریف و نشانه هایی  است  هویت شهری -1

 پاسخ اين سؤال در چند محور قابل بحث و گسترش دارد:
  آن موجود از  اينكه وجه تمايز و تفاوتهر موجودي است، بخصوص « ماهيت»و « وجود»هويت، به معناي مجموع

 .مي باشد ساير موجودات

  هاا   اناعتباري دارد و اصالت خود را از ارتباطي كه باا انسا   يک واقعيتست، بنابراين ها  شهر محل سكونت انسان
 .نمايد اخذ مي نمايدبرقرار مي

  تضاد به تعداد مكاتب فلسفي و اعتقادي تعاريفي متفاوت و گاه م وشوند، ها در حوزه علوم انساني تعريف مي انسان
 مكتب مي خواهيم تعريفي داشته باشيم.مشخص كرد كه از انسان در كدام ، بنابراين بايد از انسان ارائه شده است

شده است و انسان نيز ، بلكه زمين و آسمان براي انسان خلق آن  از ديدگاه فرهنگ اسالمي نه تنها شهر و معماري 
خلق  خالصه براي سير الي اهللكمال و به فعليت رساندن استعدادها و قواي بالقوه و فطري خويش و  براي سير به

 /لقمان(21-ا اَن هللا سّخرلکم ما فی السموات و ما فی االرض و اسبغ علیکم نعمهالم ترو) شده است.

 توانند به ها با اراده و انتخاب آزادانه خود مي ها امري اختياري و ارادي است، يعني انسان انسان كمال و سير تكاملي

عملي و عيني داراي اختياري بعد باشند و از مي« هویت نوعی»ها از بعد فطري داراي يک  انسان پس كمال برسند.

دارد و ساير عناصار از جملاه معمااري و شهرساازي بعناوان      « هویت شخصی»هر انساني يک لذا هستند و  وازادي
 توانند مطرح باشند.مي« وسيله و بستر»

 د و هويت در رابطه با انسان همه فرايندهاي مصنوعي از جمله آثار معماري و شهرسازي جنبه اعتباري و ابزاري دارن
و ايزار وسيله  در ضمن  نمايند.كسب ميهاي معماران و شهرسازان ايدهها و خود را از علت فاعلي خود يعني انديشه
كاهد زيرا هماانطور كاه در عاالم طبيعات، بادون      نمي كمال و اعتبار انساني بودن معماري و شهرسازي چيزي از 

نيز وسائل مناساب در تساهيل امار كماال      اهد شد در عالم معني نخو ميسربلند وسائل كارآمد، دستيابي به اهداف 
 1ها بسيار مؤثرند. معنوي انسان بسيار مؤثر و وسائل نامناسب و ناهماهنگ در امر سقوط معنوي انسان

  ان، يعني انستوانند داشته باشندها هویتی از منهای بینهایت منفی تا بعالوه بینهایت مثبت می انسان ، از منظر اسالمي 
 توانند هويت خود را بسازند آنگونه كه از حيوانات پست تر يا از همه مالئک برتر شوند. ها مي

و )لهاام قلااوف الینقهااون بهااا و لهاام اعااین  /بقااره(43-)و اذ قلنااا للمکئکااة اسااجدوا جدم  سااجدوا اال ابلاایس   در آيااات : 

 /بقره(997-اضل اولئک هم الغا لون الیبصرون بها و لهم اذان  الیسمعون بها اولئک کاالنعام بل هم
هويت هر شهر منبعث از معماران و شهرسازان و ساير اقشاري است كه در ايجاد آن شهر ساس اين تعريف ابر  بنابر

 اند و از زندگي در آن شهر راضي هستند و نقد و اعتراضي هم ندارند.مؤثر بوده

 و شهرسازان و ساير اقشار( بطور مستقيم و غيرمستقيم )خودآگاه  ها )معماران ها و اعتقادات انساناز آنجا كه انديشه
گان و شهروندان راضي به ارد، بنابراين هر شهري، هويت خود را از سازندگز( در اعمال و آثار آنها اثر مييا ناخودآگاه

 كند.وضع موجود خود كسب مي

                                                 

اي ياوه صادق)ع(: الدنيا مزرعه االخره)دنيا مزرعه آخرت است(، يعني امر دنيوي وسايل رسيدن به امر اخروي است. همانطور كه بدون مزرعه ثمار و م  امام

 نخواهيم داشت، بدون وسيله نيز به هدف نخواهيم رسيد
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 دهند؟شکل میمی سازند و چه عناصری هویت شهری را -2

 ت شهري مي توان به اين نكات مهم اشاره نمود :در باره هوي

 از منظار   اسات و نياز  ها و شهروندان راضي به وضع موجود  از آن انسان اگر بپذيريم كه هويت سازي بطور اساسي

او  قوای عقالنی و روحیاست كه اين تفاوت يا به لحاظ انسان شناسي اسالمي فصل مميز انسان و ساير موجودات 

هاا يعناي    انساان « افکلار و اعتقلادات  »، بنابراين منشأ ايجاد هويت، او مي باشد  ایمان و عملي ست يا به اعتبار
 محتوي و معناي آثار و ابنيه آنها است.

  عناصار   "باشاد معماوال  نادرسات ماي  « هويات »در تشخيص و ارزيابي امار  « عناصري»بنابراين به كاربردن كلمه
لبدي در شهرهاي با هويت زشت و نامناسب و بالعكس با هويت مثبت متشابهي چه از نظر عملكردي و چه از نظر كا

هااي مانظم و ناامنظم( جملاه ساؤال را      د. )نظير واحدهاي مسكوني و تجاري با هندساه نگيرمورد استفاده قرار مي
 ند، راشاو مثبت يا منفي در احداث شهرها ميبخشيدن توان اينچنين اصالح نمود: )مفاهيمي را كه موجب هويت مي

 توضيح دهيد(.

  مطالبي را مطرح نمود كه از جملاه   ویت موجود شهر تهرانهدر مورد  "توان مثالمي براي روشن شدن اين موضوع
 "هويتي كاامال ، همراه است  با نگرشي ملي ا امكانات موجود كهب متراكم و زياد در شهر تهران جمعيت آن  تجمع 

 .غير عقالني ، نامناسب و غير علمي است

 بخصوص تأمين نكردن  ها و كالنشهر بيني تأسيسات زير بنائي م پيشعد و وجه به طرحهاي جامع و تفصيليعدم ت
وسائل حمل و نقل عمومي و مشكل هواي آلوده و.... نشاان از   در خيان ها  ، خطوط ارتباطي مناسب سواره و پياده

اساسي و دراز مادت شاهروندان    يازهايتوجهي مديران و مجريان نسبت به نتدبيري و بيهويت غير تخصصي، بي
 دارد!!

  آن در ساختمانهاي مسكوني و فرسوده با حداقل امكانات ضروري و در چند شايفت روزاناه و    مدارسدر شهري كه

ها و مصالح و با حداقل فضاهاي مورد نياز و دور از منظر و محورهاي اصلي شهر  ترين طراحيآن با ابتدائي مساجد
هاي ضروري اسات و در عاوض ادارات دولتاي و    سرانه ر مجموع كليه فضاهاي خدماتي كمتر ازد واند احداث شده 

اند، نشان ساخته شده كنولوژي زمان به شكل اسراف و تبذيرترين مصالح موجود و تها و مراكز تجاري با عالي بانک
هاي اداري و مراكز پاولي،   درتداران است و صاحبان قدهد هويت اين شهر مبتني بر غلبه قدرتمندان و سرمايهمي

فرهنگي، عباادي و   -به تعليم و تربيت جوانان و مراكز آموزشي و قبل از آنكه به فكر خدمت به مردم و توليد باشند
  پرستانه و ... ايجاد كرده اند!!رايانه و خودگبدهند، هويتي ماديها اولويت  نيايشگاه

 ي آن مملو از عناصر بيهاوده و اساراف گوناه   ها  ساختمانشوند، و ميها ساخته ها، كاخ در شهري كه در كنار كوخ 
 ه و متظاهرانه و خودنمايانه دارد!!است، شهر هويتي ظالمانه، استثمار كنند

 ؟تأثیر گزار چگونه امکان پذیر است ثبات در هویت شهری با توجه به تحوالت  اجتماعی و اقتصادی -3

 تحوالت اجتماعي و اقتصادي هستند اين مطالب حائز اهميت است: در رابطه با هويت شهري كه تحت تأثير
بيان شد، تغييرات كالبدي و از جمله نوع معماري و شهرسازي، اعتبار خود را از انسان و هويات   همانطور كه در قبل 

ناه عكاس    مثبت انساني هماهنگ كنيم و نياز بنابراين بايد خود را با هويت .نمايند و نه بالعكس انساني كسب مي
 .آن

 سات، كاه باياد واقعاي و حقيقاي باشاند.      هاا  نهفتاه ا   در مفاهيم فكري و اعتقادي انسان هویت انسانیسرچشمه   

و بايد متناسب با مفاهيم نظري و اعتقاادي   اعتباري مي باشند  ی عملیهاگزارههستند و  يقيحق های نظریگزاره
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يعني بجا بودن و متناساب باودن   است   ه در بر گيرنده عدلهاي عملي كاصل بنياني گزاره مورد عمل قرار گيرند.
 آنها است.

 توانند بصورت نسبي كالبدها و شاكل ، عالي و...( مي)زيبائي، كارآئي، استحكام  مثل مفاهيم حقایق نظریمفاهيم و  
 .شرايط زماني و مكاني ظاهر شوند هاي بسيار متنوع و در عين حال بجا و متناسب و با توجه به مجموع

تعريف انسان و مسير صعود و فرود او از  ، و1باشندمي شرايط زمان و مكان و هميشگي غير وابسته به حقايق نظري، 
. در غير اينصورت موجود مطرح شده ديگار  2منظر اسالمي مبتني بر اصولي ثابت و غير قابل تبديل و تحويل است

 .پيدا خواهد كردو متفاوت  في ديگرگون انسان نخواهد بود و هويت بر مبناي آن نوع از انسان تعري

تغيير و تحوالت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... يک محتوا و معناي فكري و اعتقاادي دارناد و ياک صاورت و       
و مفهوم است، اگر محتوا و معناي تغييرات و تحاوالت ماذكور باه ساوي      آن معني كالبد، كه تجلي عيني و عملي
د، هويت آثار ايجاد شده بر مبناي آنهاا مثبات   ني بخش يعني فطرت الهي انسان باشحقايقي مثبت و انساني و تعال

 خواهد بود و چناچه بالعكس باشد هويتي منفي ايجاد خواهد نمود.

هااي اجرائاي و   ها و سبکتغييرات در كالبد و شكل شهرسازي و معماري، ناشي از علل مادي و صوري آثار و شيوه 
مجموعاً اعتباري بوده و  بطور مساتقل   باشند. عوامل فوقع شرايط زماني و مكاني ميعملي بوده و تابعي از مجمو

هاي اعتقادي معماران و شهرسازاني هستند كه از اين عوامل در باشند. بلكه آنها تابعي از افكار و ايدهساز نميهويت
توانناد بصاورت   اين عوامل مي نمايند و همانگونه كه مطرح شدبرداري ميجهت محتواي فكري و علمي خود بهره

ايجااد   هویت منفیباالعكس   و يا ویت مثبتهيار افكار و اهداف مثبت مجريان، نسبي و بعنوان وسيله و ابزار در اخت
 نمايند.

 ؟با توجه به نظرات وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص هویت شهری ، چه اقدامات اجرایی انجام گرفته است-4

 موضوعات توجه شود: در جواب اين سؤال به اين
  و اجرائاي و مهندساان    رياز برنامه دارد، ظاهراً بايد مديران كه به مقوله اقدامات اجرائي اشاره يياين سؤال را از آنجا

 جواب دهند. مشاور و كارشناسان مربوط به وزارتخانه

  عمااري و شهرساازي و در   ها باه فضااهاي م   انسان كه در جهت نيازتيكليه اقداماكه توان گفت مي اما بطور كلي
ي ايجاد عدالت در برخورداري اقشار مختلاف اجتمااعي از فضااها   در جهت هاي مزبور و جهت تأمين حداقل سرانه

 هویت مثبلت شلهری  ، اقداماتي است كه از بُعد عدالت اجتماعي به عنوان مورد احتياج تا كنون صورت گرفته است
 شود.تلقي مي

  آمايش سرزميني( و طرحهاي جامع و تفصيلي و... باراي اساكان   هاي كالن ) ه طرحكه در جهت تهيكليه اقداماتي
مردم در مناطق مناسب و مبتني بر آخرين دستاوردهاي علمي و تخصصي تهيه شاده اسات و براسااس آن آثااري     

 هویت علملی و تخصصلی در شهرسلازی   منطقي و با محتواي انساني ايجاد شده است، كارهائي در راستاي ايجااد  
 .محسوب مي شود
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  بوده است و مسائل مادي و اقتصادي و هدف نهائي و اساسي  ها رشد و کمال روحی انسانكليه كارهائي كه در آنها
ها به كار گرفته شده اسات   هاي هنري بعنوان وسيله و ابزاري در جهت تحقق آن ارزشها و شيوه اجرائي و سبک

 است.نه بالعكس، هويت شهري در آن كارها مثبت بوده 

 خاص يک محل يا ياک منطقاه باراي     و مكاني و موقعيت اضطراري و كه در آنها شرايط خاص زماني كليه اموري
تار اقادامي   ساير مناطق عمل نشده و با استفاده از حداكثر امكانات موجود، در جهت نيل به اهداف واالتر و انسااني 

 )كار بر اساس نياز محل(.يت شهري مثبت ارزيابي مي شودهوتحقق  صورت گرفته، در جهت 

 ؟دنآیا الگوها و هویت بافت های معماری سنتی می تواند جایگزین طرح های معماری و شهرسازی کنونی ایران شو-5

 در پاسخ اين سؤال به اين موارد دقت شود:

 لبادها  آن باه كا  سنت به مفهوم غللط شاود:  به دو مفهوم غلط و صحيح به كار برده مي بطور عادي و معمولي  سنت
 ، در صورت محتواي مسااوي، كالبدهاي نو و جديد. با اين معنيكالبدهاي قديمي و كهنه در مقابل اشاره دارد يعني 

هاا و  اصول و مباني و يا راهآن يعني  به مفهوم صحیح و قرانیسنت آثار جديد بهتر از قديمي هستند. اما بطور قطع  
هااي  راه، در مقابال  .وصحيح بودن راه و مثبات باودن آن اسات     ، با اين معني، مسئلة اصلي و اساسيستها شيوه

يا غلط است مثال   سنت و سيره انبياء و اولياءنظير ناصحيح و منفي و اصول و مباني نظري و عملي يا صحيح است 
  . ظالمين و مستكبرين روش و برنامه هاي

همه ارزش کالبدها نیز بله  ست و دها سنت جديد و قديم ندارد چون  قديم و جديد متعلق به كالببنابراين   

اصلل   بر طبلق    ا مناسب و بجا بودن آنهاست یعنیبراصل ارزیابی کالبدهبودن یا جدید بودن آن نیست بلکه قدیم 

 [عدلعدالت و 

        همچنانكه گفته شد بافت سنتي شهرهاي سنتي يعني كالبد شهرهاي سنتي اعتبااري هساتند، باياد دياد محتاوا و
 اند.و مفهومي از نظر انسان شناسي و هستي شناسي داشتهبافت را ايجاد نموده است چه معناي هائي كه آنايده

 هائي كه بافت شهرهاي سنتي و اصيل دوران اسالمي را با توجه به مسير كماال انساانها شاكل داده    مهمترين ايده

 (از ماده بله معنلا  ( و ياا ) به باطن از ظاهر( يا )از خلق به سوی حق( يا )حرکت از کثرت به وحدتاست، عبارتند از )
به مراكز آموزشي و فرهنگي و در اوج زارها و ساير خدمات شهري، در نهايت ها و با . لذا در شهرهاي سنتي راهاست

د و نمادهاي مذهبي در محورهاي اصلي و در قلب شاهر از شاكوه و عظمات    نرسآن به مراكز عبادي و مذهبي مي
 د.باشنمناسب خود برخوردار مي

     در سنت شهرسازي دوران اسالمي هر خانواده از واحد مسكوني مستقل و مورد نياز خود به نحاوي برخاوردار باوده
است كه بدون مزاحمت همجواري، يک فرد و يک زوج و يک خانواده با اعضاء خود و مهمانان خود بر خالف اغلب 

و متناساب باا اقتصااد و افازايش اعضااء خاانواده        اند و در طول زماان نمودههاي معاصر به راحتي زندگاني ميخانه

كه يک زوج جوان از ابتدا بايد باراي   .بر خالف شرايط امروز را توسعه داده و بازسازی نمایندخانه خود توانستند مي
 خريد يک آپارتمان مشكالت بسيار زيادي را تحمل نمايند.

  واحدهاي تجاري تا توليادي ياا بهداشاتي و     در سنت شهرسازي دوران اسالمي مجموع خدمات عمومي شهري از

با كمتارين   های الزمحریمهاي مركزي و درماني و ورزشي تا واحدهاي آموزشي و فرهنگي و مذهبي با ايجاد حياط
نمودناد، بارخالف   مزاحمت همجواري يک فضاي اجتماعي و شهري بسيار با نشاط و گرم و كارآمدي را ايجاد ماي 

 د شده در اغلب شهرهاي معاصر.هاي همجواري ايجامزاحمت
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  انواع مزاحمتهای همجواریدر سنت شهرسازي دوران اسالمي، تفاخر، خودنمايي، فخرفروشي، استيال طلبي و ايجاد 
ها اغلاب حاداقل از   نبوده است. بلكه خانه ارد جز در موارد استثنائيشبيه آنچه امروز بين واحدهاي مسكوني وجود د

شد و تنوع فضااها و طراحاي شاهري باا اخاتالف باين عملكرهااي        هنگ ساخته ميمنظر عمومي يكنواخت و هما
 مسكوني و ساير خدمات عمومي بروز و ظهور داشت.

  در سنت شهرسازي و معماري دوران اسالمي، شرايط اقليمي مورد توجه علمي و تجربي معماران و شهرسازان بود و

معماری هماهنگ آمد و عمالً  آثار  دهاي مطبوع و ....( بعمل ميبرداري از مواهب طبيعي )نور آفتاب، باحداكثر بهره

 شد.و مبتني بر اصول پايداري ايجاد مي با محیط زیست

  و طراحي خاناه   ها در انتخاب زمين و همسايگان كه انسانييدر سنت شهرسازي و معماري دوران اسالمي، از آنجا

و همكااري و تعااون و    آمدی بین اهالی یک محل بوجود میالفت و انس زایدالوصفداشاتند،   خود و محله خود نظر
يافت، برخالف شد و ميل به مهاجرت تقليل ميدوستي و محبت و صداقت و رفاقت و اعتماد و مصاحبت تقويت مي

 اغلب محالت غربت زده معاصر.

  ه مراکلز فکلری و   که محور اجتماعی و قلب انرژی بخش محلدر سنت شهرسازي و معماري دوران اسالمي، از آنجا

کسلوتان محلله شلکل    و پلیش  قالب مسجد و حسینه محله و امام جماعت آن و معتمدین و مومنین  اعتقادی آنها در

شد، ارتباطات و معاامالت برحساب اعتمااد و صاداقت     ، بسياري از مشكالت و اختالفات بسرعت حل ميگرفتمی
رسايد، بارخالف   ي اجتماعي باه حاداقل ممكان ماي    اري هاو خالفك ها استوار بود، نظارت عمومي حاكم بود و بِزِه

 .و ريشه كن نمي شود شهرها و محالت معاصر كه با وجود نيروي انتظامي نيز بِزِهكاريها قابل كنترل نيست

 اسات و در هار    هایی اسالمی و انسانی سنت، و بسياري ديگر از اين نوع  فرمائيد در اصوله مالحظه ميهمانطور ك
تواند بصورت نسبي در ايجاد آثار مورد توجه معماران و شهرسازان قرار گيرد و با توجه به و مكاني ميشرايط زماني 

 مجموع شرايط زماني و مكاني ظهوري تازه و نو نيز داشته باشد.

 تواند هویت بخش باشد؟در شهرهای جدید ایجاد چه عناصری می-6

 پاسخ اين سؤال را در چند محور ادامه مي دهيم:
 نطور كه گفته شد )عناصر( يا به تعبيري، شاكلها و كالبادها و   هما

توانند هويت بخش باشند، بلكاه ايان افكاار و    صورتها اصالتاً نمي
يابند هويتي مثبت ياا  ها هستند كه وقتي در كالبدها تجلي ميايده

 يابند.هاي مربوطه ميمنفي براساس ايده

   صورتهاي مناسب نكته مهم آن است كه همانگونه كه مفاهيم در
هاا و  نمايند، كالبدها و صورتها نيز هار كادام اياده   خود تجلي مي

نمايند. همانطور كه مفااهيم معقاول در   مفاهيم خاصي را القاء مي
شاوند مثال مفهاوم آفرينناده در كلماه      حروف و كلمات ظاهر مي

توانيم )خالق(. كه بالعكس از كلمه )خالق( ما مفهوم آفريننده را مي
 نمائيم. استنباط

  ًمفااهيم )وحادت، درونگراياي، انبسااط      نمادهای معماریدر مثال

برونگراياي،   تكثار، و مفااهيم )  گنبدهاوجودي، خودسازي و...( در 

و مفاهيم )توجه، دعاوت،   منارهاسازي و ...( در سير افاق و جامعه

 ف اهللطاصفهان، مسجد شيخ ل -1تصوير
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و مفاهيم )ساير از   های ورودیایوان ها وسردربپذيري، شكوه و عظمت همراه لطافت و درونگرائي و...( در مهمان

فضلاهای  كثرت به وحدت، از آفاق به انفس، از خلق به حق، از محدود به اليتناهي، از خود به ساوي خادا و ...( در   

هاا و ... و مفااهيم )زنادگي و نشااط ماادي،      ها و مقرنسبنديها و يزديرسمي نظيرها داخلی شبستانها و گنبدخانه

در قاليهاا و ساطوح پاائيني سااختمانها،      رنگهای گلرم و نقلوش طبیعلی   ت و...( در اساتفاده از  برخورداري از طبيع

در سطوح باال و  و نقوش هندسی رنگهای سردهاي بلند، حقايق برتر و ...( در استفاده از مفاهيم)حياط معنوي، انديشه
ان صاف و محكم و سخت، انسان را از سقف ساختمانها، الهام از معماري آفرينش در قوسها آنچنان كه زير پاي انس

 اليتناهي است. نسان فضائي سبک و نرم، نامحدود وآورد و در باالي سر ازمين باال مي

   با  زمینبا الهام از معماري آفرينش مفاهيم )صافي و سختي و پري و...(  هاها و سقفها و پنجرههای ورودیقوسدر

 آسمان شود و مفاهيم)سبكي و نرمي و نامحدود اليتناهي و ...(ر ميخط صاف و سطح صاف زير قوس و گنبد نمودا
كناد و بساياري از نمادهااي    ها دعوت ماي  هاي مختلف بادباني نگاه و انديشه انسان را به اليتناهي آسمانبا قوس
 ديگر... .

  بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه نماد پردازی معاصرآنچه در: 

o نبايد اصل بر تكرار توانند در كالبدها و صورتهاي متنوعي تجلي نمايند ورت نسبي ميبصو مفاهیم اول آنكه
 و تقليد  باشد. 

o  و كالبدهاي قديمي از بُعد فضائي و هندسي باشد، كه باه دليال    ها تکرار صورتحتي اگر قرار بر دوم آنكه
ستفاده از مواد و مصالح جديد و توان با اد، مينباشمجرد بودن كمتر وابسته به شرايط زماني و مكاني مي

 تازه و بديعي به آنها داد.  ، ساخت و پرداخت و حال و هوايهاي نوين  برداري از تكنولوژيبهره

o يابي عملكردهاي مختلف براساس اصول و مباني اسالمي در شهرهاي جديد كه طراحي و مكان سوم آنكه

، اما در شاهرهائي  د نمادهای جدید بازتر استدست معماران در جهت ایجابيني و تعريف شده است، پيش
ها و كالبدهاي بسيار متنوع و متراكم اداري باشند و حجمكه فاقد يک طراحي شهري مناسب و اصيل مي

ز نمادهاي در احداث مساجد و مراكز مذهبي، استفاده ا سكوني و غيره در هم ادغام شده اندو تجاري و م
 منار تقريباً اجتناب ناپذير است. شناخته شده نظير گنبد و تعريف و 

 های اصلی معماری اسالمی کدام است؟مهمترین شاخصه -7

معماري دوران اسالمي داريم. چون اساالم مبتناي بار ياک ساري       در توضيح بايد گفت كه  ما معماري اسالمي نداريم بلكه
هايي نسبي و  بي هستند. در حاليكه مسلمانان، انساناصول فكري و اعتقادي است كه اين اصول حقيقي و كلي و ازلي و ابدي و غيرنس

يا معماری دوران اسالمی بنابراين بهتر است بگوئيم، . وابسته به شرايط زمان و مكان  خواهد بود در نتيجه آثار معماري آنها نيز نسبي و

 . معماری مسلمانان

 يعني: از كثرت به وحدت است، شاخصه معماري دوران اسالمي، بسترسازي سير انسانويژگي ها و مهمترين 

  باطنی عمیق و انسانی و با صفادارد و هم  ظاهری زیبامعماري دوران اسالمي، هم. 

  است يعني )هم حس را و هم عقل را و هم  انگیزو دلزنده بي  معماري دوران اسالمي، ضمن رعايت دستاوردهاي علوم تجر
 نمايد(.روح را تغذيه مي

 و بيرون ساختمان به  دهداصالت را به درون ساختمان می، اما ستگراست و هم درونگرا هم برونماري دوران اسالمي، مع
 گيرد.شكل ميتبعيت مي كند و اعتبار درون آن 
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   ،و موجي دارد و در فضاهاي داخلي  اي، هندسهعبوري بلكه در فضاهاي شهري معماري دوران اسالمي، يكنواخت نيست
 .ستتمركزگرا ت واي  نيز داراي وحدهندسه

  ها و اجزاء ساختمان بر و ساير عناصر نظير بدنه محل حضور انسان استدر معماري دوران اسالمي اصل عنصر فضا يعني
( عالوه بر فضاي سرپوشيده داخلي، فضاي سرباز و سرسبز داخلي يعني )حياط مركزييابند. دراين دوران ميمبناي آن هويت 

 ي برخوردار است.انيز از اهميت فوق العاده
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 باا الهاام از    سلقف با الهام از بستر طبيعت هموار و مسطح و کف  شود،در معماري دوران اسالمي سقف مانند كف طراحي نمي
 شود.آسمان، اليتناهي و كهكشاني طراحي مي

  خارجی سردرب یلا ایلوان    مهمترین عنصر در نمای خارجی یا تنها عنصر شاخص و جاذب در نمایدر معماري دوران اسالمي

شود و اين به منزله اهميات بخشايدن باه انساان اسات در      كه چون طاق نصرتي براي ورود انسان طراحي مي ورودی است
 مقابل توده ساختمان. ) ساختمان مجسمه نيست، بلكه ايمنگاه انسانها است(.

  شوندبندی میفضاها برحسب عملکردشان درجهدر معماري دوران اسالمي 

 و سااير عناصار فضاائي بار حساب ناوع        فضاهای مذهبی و فرهنگی قلب و کانون و نماد برجسته شلهرها هسلتند  شهرها  در
 شونديابي ميبندي و مكانن درجهعملكردشا

 هاا قارار   در حاشايه  فضاهای فردی و خلدماتی و عبلوری  در محورهاي اصالي و   فضاهای جمعیها نيز در داخل بناها و خانه
 گيرند.مي

  دري دري و پانج ، متناسب حضور انسان. در نماهاا از تقسايمات ساه   همیشه کانون فضا خالی استعماري دوران اسالمي در م
نماا اسات   هاي داخلي، نقطه مركزي آبشود كه محور مركز فضاي خالي يا پنجره يا درب ورودي باشد. در حياطاستفاده مي

انگياز و  رين عنصر طبيعاي اسات و آسامان را در دل خاود دارد و روح    تبخشترين و روحترين و شفافترين و مواجكه سيال
 انگيز است.فرح

   و در عاين حاال ساعي در     شودبشدت پرهیز می ر چیز بیهوده و غیرمفید و اسراف گونهاز ساختن هدر معماري دوران اسالمي
 تأمين مجموع نيازهاي مادي و معنوي انسانها را دارد.

 شود ولي است استفاده نمي و ناهنجار و غيرضروري كه  تزئين  مادي و ظاهري امناسبتزئینات نز در معماري دوران اسالمي ا
هااي متناوع و    در عين حال بسيار فاخر و غني است و از كالم الهي و اشعار عارفانه و نقوش و بافتهاي هندساي و از رناگ  

 .شودبرداري ميمناسب بطور شايسته و بجا بهره

 جهان آراييخانه ورودي کاشان،  -1تصوير کاشان، خانه بروجرديها -3تصوير
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 شاود و هام تاأمين كنناده مجماوع      طراحاي ماي   هماهنگ با محیط زیست و اقلیمسالمي اين معماري هم در معماري دوران ا
 نيازهاي مادي و روحي انسانها است.

  و نوعي انسانها و در عين حال احترام به دستاوردهاي تجربي  اصالت بخشیدن به نیازهای فطریمكتب معماري اسالمي بدليل

 را دارد. ت کاملی برای جهانی شدنقابلیها  و تربيتي و كسبي انسان

 ؟چه ویژگی هایی می تواند به شکل مؤثری معماری دوران اسالمی را در سطح بین المللی مطرح سازد -8

 المللي كند مي توان گفت كه :معماري اسالمي را بينتواند مكتب هايي كه ميويژگيدر باره 
 رفاي  و از ط پذيرفتاه  اسات   بتني بر وحي و كاالم الهاي   ها را م نبالقوه و نوعي انسا  حكمت نظري اسالم چون فطرتدر 

يعني قرار دادن هر چيز در جاي مناسب و شايسته مي گردد  كه جهان بر اساس آن اداره و كنترل  حكمت عملي اسالم براساس عدلدر
نظير اصل اضطرار، يا مصلحت يا احكام خود استوار است و در مقام عمل، نسبي بودن و وابسته بودن به مجموع شرايط زماني و مكاني 

ي هاا  فرهناگ  عين حال به تجربيات تربيتي پذيرد و در اصول ميهمين گان را بر مبناي اجتهاد خُبرنيز و است و ... را پذيرفته  ثانويه
و ، ساختاري جهااني  شناسي  اييداند، بنابراين از بُعد فلسفه هنر و زيباي ميارد و مراتب كمال را مرحلهگزاكتسابي و بومي  احترام مي

بين المللي كه براي ملت ها و جوامع قابل استفاده باشد و زندگي آنان را تغيير و تحول متعالي دهاد ارائاه ماي نماياد.بهر حاال ماتن       
 معماري و هنر بر اساس تأثير متن وحي الهي بهمراه پيروان صادق خود توان باالي جهاني شدن را دارد.

 ها )مقاله هشتم( پرسش ها و پژوهش 

 چيست؟ هویتمنظور از  (1

 چه معني و مفهومي در اسالم دارد؟هویت شهری  (2

 را مي سازند؟هویت شهری چه عناصري  (3

 ( با تراكم جمعيتي كه دارد متناسب مي باشد/ چرا؟1392)سال هویت فعلی شهر تهرانآيا  (4

 مي كنند؟و مراكز آموزشي تهران از چه چيزي حكايت  مدارسرو به فرسودگي گذاشتن  (5

 ثبات بوجود آورد؟هویت شهری با توجه به تحوالت اجتماعي و اقتصادي ، چگونه مي توان در  (6

 را در يک نظام شهري توضيح دهيد و دو مثال براي آنها ذكر كنيد؟هویت مثبت و هویت منفی  (7

 معماري فعلي ايران نمود؟ جایگزینچگونه مي توان بافت هاي سنتي معماري ايراني را  (8

 تلقي شود؟شاخص هویت شهری ت شهرهاي جديد چه عناصري مي تواند بيانگر و در ساخ (9

 اصلي معماري اسالمي را بيان كنيد؟مهم ترین شاخصه های  (11

 مطرح نماي جهانیرا در سطح بين المللي و معماری دوران اسالمی چه ويژگي هايي مي تواند به شكل مؤثري  (11

 

  ياز نقوش هندس يو عارفانه با بهره گير ينات انتزاعييتز-اصفهان، مسجد جامع-5و4تصاوير
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 مقاله نُهم                                     

 شهرسازی(–)کاربردی                                                                  

                 
 ماز عكس رخش مظهااار انوار وجود           ت معشوق وجودم اامن آئينه طلع                                                                   

 آن دم كه مالئک همه كردند سجودم             ابليس نشد ساجد و مردود ابد شد                   
 شيخ بهائي                                                                                                                                         

 
 
 
 

 ارزشی فضاهای فرهنگی تاریخیمعنوی و جایگاه                                            
   در                                                                                    

 انشهرهای دوران اسالمی ایر                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              

 مهندس عبد الحميد نقره كار                                                   
دانشيار  دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران                                         
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رحیم                                           لبسم اهلل الرحمن ا                                            

 روش تحلیل 

شاهرهاي دوران  »ر بدن، در كنار ساير عوامل و عناصر، هويت واحدي به ناام  تاريخي همچون شريانها و اجزاء و عناص-محورهاي فرهنگي
تاريخي در ساختار توسعه شهري و باراي تحليال ويژگيهااي فضاايي و      -دهند.براي تبيين نقش و جايگاه محورهاي فرهنگيرا تشكيل مي« اسالمي

 .سالمي را مورد بررسي و تحليل قرار مي دهيمكلي شهر اهاي موجود در بافت قديمي و محورهاي فوق، ابتدا ساختار  ارزش
هاا  هاا باه فرماان انديشاه     هاي انساني، كالبدها و شكلايم كه در عرصه ساخت و سازو به اين باور عميق رسيده آموخته ايم  اگر به تجربه

ش تحليل ما در اين فرايند پس از ذكار ياک مقدماه    سازد، بنابراين روو آنگاه مي طلبدانديشد، سپس عاشقانه ميشوند و انسان ميپيشنهاد و خلق مي
شهرساز مسلمان معمار و ها از ديدگاه اسالمي به عنوان برنامه كار و هدف  ابتدا طرح كلي اصول و مباني زندگي و حيات اجتماعي و شهرنشيني انسان

آن  هاي اصيل و قديمي باه عناوان تبلاور     در بافت تاريخي و يژگيهاي فضايي و ارزشهاي موجود -و سپس تبيين نقش و جايگاه محورهاي فرهنگي
 .خواهيم پرداخت دنباشآرمانها و اعتقادات مي

  مقدمه: 

كاه موجاب آگااهي و    (میالدی 1453میالدی تا فتح استانبول  395)از سال سقوط روم نفوذ فرهنگ و تمدن اسالمي در اواخر قرون وسطي 
علت اصلي مقابله آنها با تحريفهاي ارباب كليسا در مقوله مفاهيم انساني و مذهبي گشات و انقالباات   بيداري اقشار مردم كشورهاي اروپايي شده بود، 

رنسانس اروپا مطرح شد. اماا متأسافانه تعصابات جااهلي و نژادپرساتانه و امياال و       به عنوان تجديد حيات و  ريزي نمود كهخودجوش و مردمي را پايه
و پيماودن راه رشاد و    داري بورژوا، به جاي بازگشت به فطرت انساني و سنن الهاي زه به دوران رسيده سرمايهمطامع نفساني حاكمان جديد و اقشار تا

رين بُعد فرهنگ يوناني يعني گرايش به مااديگرايي كاه هادف ان  دنياا     ترين و محجورتبه تحجّر مشركانه يونان باستان گرويد، آنهم به پست تعالي 
 پرستي و ماده پرستي بود.

بخش پيوند نفس مسيحايي)ع( و نور محمدي)ص( توانست طليعه حياتاروپا كه مي و تحديد حيات علمي و فرهنگي  ترتيب رنسانس بدين
ذوب نمايد، به قلب تيره و تار كامل ترين پيام وحي الهي بود كه آخرين و را در اقيانوس قرآن و تعاليم واقعي عيساي ناصري  باشد و سرچشمه انجيل 

و به جاي آنكه انسان جانشين خدا در زمين باشد، به ورطه تنازع دائمي بين انسان و خادايان   و خود را به آن رسانيدولين يونان باستان خزيداساطير اال

ن غلطيد و اپيدمي روانشناسي مذهبي اروپائيان در اين كشمكش و جنگ روحي بين انسان و خدا قالب ريزي شد و جنگ بين انسان با خدايا المپقاهر

انسان غربلی،  » ست مدرنيسام،:  به جنگ انسان با هرچه مردمي و معنوي و خدايي است، انجاميد.به قول ميشل فوكو، يكي از راهيان و راهگشايان پُ

 «رساند.خدایان را کشت تا خود بر مسند خدایی بنشیند، اما غافل از آن بود که با این عمل خود را نیز به قتل می
طحي و هاي هنري ناتوراليستي و رئاليستي ياک بُعادي و سا   گراي پوزيتويستي، حوزهغربي، با الهام از تفكرات ماديفيلسوفان و هنرمندان 

گذاري نمودند و شهرسازان و معمااران باا پياروي از    هاي هنر مدرن پايهبعدي و مادي را در عرصههاي يکو ساير نحله سورئاليسم وهمي و نيهيليسم
هاي اقتصادي دنياپرستانه آنها به يُمن و بركت فراينادهاي صانعتي و   اري حاكمان نفس پرست و برنامهگزدتر در قالب سياسته بسيار محدوآنان و بلك

رود، هيچ چيز در جاي خودش نيست، ، محيط زيست به يغما ميشهرسازی وارداتی امروزهاي شكلي و فرماليستي پرداختند.اگر در  تكنيكي به نوآوري
هااي همجاواري    ها را مورد تهاجم مزاحمت هاي فضايي و بافت ها و حريمهاي عبوري همچون اختاپوسي حوزهسلط است و عرصهماشين بر پياده م

شوند، شهر با گسترش سرطاني خود، تاوده در هام   خود قرارداده است، فضاها و عناصر شهري بي هويت، بي امتياز و بي تناسب، در كنار هم چيده مي
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هاي ساختماني و اگر زندگي در چنين شهرهايي، توأم با افزايش روز افزون امراض جسمي و رواني شاده اسات،    ها وتوتم ه از بتاي است انباشتتنيده

 نمايد!!محدود مي زندگی، کار و تفریححيات انسان را در سه بعد مادي  آقای کوربوزیههمه بازتاب تفكراتي است كه نظير 

با همكاري نخبگان معماري و شهرسازي از جملاه   1931كه كار خود را از سال  CIAM ی مدرندر منشور شهرسازی کنگره جهانی معمار
دهاد،  ، آغاز شكل يافتن معماري و شهرسازي معاصر را به آن نسبت مي«فضا، زمان معماري»آقاي كوربوزيه شروع نموده بود و آقاي گيدين در كتاب 

حضرت امام صادق)ع( حیات اجتملاعی  اين در حالي است كه 1دانند.اي مباحث شهرسازي كافي ميرا بر چهار اصل زندگی، کار، تفریح و عبور و مرور

ما جن « 3الجن و االنس االليعبدون... تما خلق»جمع بندي مي نمايد و با توجه به آيه:  2انسان را حداقل در چهار بُعد کلی مسکن، کار، تفریح و عبادت
 ، هدف از خلقت انسان تبيين مي شود.و عبادت  شايم مگر براي پرستو انس را خلق نكرده

 اصول و مبانی اسالمی در حیات فردی و اجتماعی جامعه اسالمیتأثیر -1

 اين موضوع در نكته مهم قابل دست بندي و تبيين است:

 و تعاالي او   توصيه به هنر ي كه انسان را به مقام و جايگاه عالي انسانيت و باعاث رشاد  . ها هدف نهایی خلقت است تعالی انسان
 )در مقابل هنرهاي پوچ و نيهيليستي يا مفسده جو و ضد ارزش طلب، آنارشيستي يا پانكيست و ...(.4.گردد

 نه حذف يكي و نه مساوي قراردادن آن دو( 5.رابطه وسیله با هدف استهاي حيات دنيوي و اخروي رابطه انسان با عرصه( 

  سير در انفس يا حركت جوهري كه اولي وسيله حيات و دومي هدف حيات انسااني   ، سير در آفاق وباشدانسان دارای دو سیر می
 و شناخت و دانش او موقعي به كمال مي رسد كه شناخت طبيعت با شناخت دنياي درون و آنگاه خودسازي او همراه باشد.است.

   ،تعهادي   6.خودسازی و جامعه سلازی  دو تعهد و دو وظیفه و رسالت است، انسان دارایدر تعبيري ديگر يا در يک برش عرضي
 جهان.امعه انساني، خانواده، خويشاوندان و نزديكان، همشهريان و امت و در نهايت براي ارتقاء خود و تعهدي نسبت به ج

  جويي از گهواره تاا گاور(   يا عقل و امام معصوم)ع()پرورش مستمر انديشه و شناخت، علم نیاز به رهبری توامان درونی و بیرونی
نموده است و روح سرشار از صافا و   ي و قابل دسترس پيوندي غير گسستني تباط قلبي و عاطفي و عملي فرد را با آن مرجع حّار

 نمايد.خلوص و همدلي و پيوند ربوبي صالحان را از خانه تا مسجد و از حجره تا محراب تبيين مي

  را تبيين نموده و ابعاد حسان و   مادی و معقول و شهودی زیباییهایع ي مطلق انواشناختي، با الهام از صفات زيبايدر فلسفه زيبايي
 نهايت به اتمام رسانده است.زيبايي را با طرح اسماء و صفات الهي در كتاب تشريع و كتاب آفرينش در مرز بي

  نمايد و باطن را تأكيد مي ظاهر به ها در كار و سير از ؛ توصيه به توحيد حُسنانسان بر روی زمین طرح جانشینیدر فلسفه هنر، با
 اين نشان مي دهد كه هنر مستول و متعهد كدام است و هنرمند چه مسئوليت سنگيني بر دوش دادر.

  باشد. با توجه به محدوديتو سمبليک مي روش رازگونه  ،البد به محتویحرکت از ظاهر به باطن و از کراز و رمز هنر استعاليي و 
تمثيلي و سمبليک را در هنرها همچنان كاه در كتااب    و اييت عرصه معنوي و روحي،روش آيهنهاهاي عرصه حيات مادي و بي

 نمايد.بكارگرفته است، توصيه مي) قرآن( و كتاب تشريع خود  )طبيعت(آفرينش

 تبلور باورهای اسالمی در کالبد و ساختار فضاهای شهرهای اسالمی-2

                                                 
 553و  547تأ يف آقاي زينفريد گيدئون صفحات «فضا، زمان، معماري»با استفاده از كتاب  -1

 22/ص5كافى/ج 2

 56سوره مباركه ذاريات، آيه شريفه  3

در اين مورد: هيچ مطلقي جز هدف اع ي زندگي وجود ندارد و بقيه كليات و مطلقهاي دينر به « فلسفه و هدف زندگي»تاب فرازي از سخنان آي  ا... جعفري در ك -4

 شود. عنوان وسايلي براي آن مطلق تلقي مي

 267، ص 1ابن ابى جمهور احسائى، عوا ى ا آل ى، ج ان ا دنيا مزرعه االخره، پيامبر اكر )ص(،  -5

ي شريفه آيه سبا ي مباركهسوره «خوانم، اينکه قيا  براي خدا دو به دو و به تنهاييبنو شما را به يك موعظه مي»واحده، ان تقومواهلل مثني و فردي. ق  انمااعظمکم ب -6

46  
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 : اينگونه جمع بندي نمودنوان در ع خالصه بحث پيرامون اين موضوع را مي توان 

  تاریخی در ساختار توسعه شهری -فرهنگی محورهای نقش 

، اين محورها جدا از خاناه و فضااهاي   حضور مفید و مؤثر در جامعه، بخشی از وظایف و تعهدات اصلی شهروند مسلمان استچون  
شود و در عاين  ي يک مجموعه زيستي تلقي ميتداوم و كمال تركيبدر مجموع در خصوصي و خانوادگي قابل تصور نيست، بلكه 

 دارند.با هم استقالل پيوندي متعادل و متناسب 

با هادف  ه وسيله ، رابطت عملکردهای مادی و عبادی تعریف می کندمسیرهای عبوری را درخدماز آنجا كه اين مجموعه شهري،   
باشد)مسأله امتياز بخشي و درجه بندي كاربريهاا و  ار مي، بين اجزاء و عناصر آن برقراست  مزرعه با محصول كه در قرآن رابطه 
 (.شهري عملكردها در سايت

هاا و عناصار مختلاف    چون رگها و شريانهاي بدن، وسيله ارتباط حاوزه مسيرهاي عبوري با انعطاف كامل و متناسب و موزون هم
خاصاي  اهميات   باوده و از  ز درجاات متفااوت  عملكردي هستند و هدفهاي عملكردي از مراكز تجاري تا مراكز عبادي و زيارتي ا

 1باشند.برخوردار مي

هرکار با یاد خدا و برای خلدا عبلادت   اسات و  و اعمال خورد و اخالص شرط قبولي كار كه اعمال با نيات محک مييي از آنجا  

، اكساير  دهلد یونلد ملی  شود، یک روح و معنی و صفای باطنی، همه کاربریهای شهری و عناصرو اجزای بافت را به هم پتلقی می
 .مي نمايد كند و تجارت را عبادتمعنويت، خاک را طال مي

  تاریخی -ویژگی های بافت های قدیمی و محورهای فرهنگی 

 است. شهري اين محورها با مراكز مسكوني و محالت ارتباط بسیار نزدیک و فشرده و پیوند متقابل 

 وانها به اين فضا، ضمن تأمين حداكثر برخورداري از امكانات طبيعي ناور، هاوا و   و بازتاب پنجره ها و اي با ایجاد فضای باز داخلی
 متفاوت و متعدد شهري، به حداقل ممكن مي رسد. و مشكالت  منظر و ... مزاحمتهاي همجواري عناصر

 صاحب و رهاا باوده و   ، ما را از ايجاد فضاهاي باز عمومي كه بي فضای باز داخلی که خودی بوده و مالک و صاحب و باغبان دارد
تعمير و نگهداري آن پرهزينه و محل رشد و نمو بزهكاريهاي شهري است، بي نيااز ماي نمايد)باه خصاوص در زماان حاكماان       

 نااهل(.

 هاي متفاوت در طراحي شهري و تركيب دلپذير آنها نشاط و جوش و خروش و تنوع و عمقي به آن بخشيده است كه ترنم هندسه

 .ا و پر تحرک و گرم و در باطن از توجه، تمرکز، وحدت، صفا و آرامشی بیکران و برین برخوردار استظاهری پویدر مجموع 

مسيرهاي عبوري نظير راهها و گذرها و كوچه ها و بازارها و بزرگراهها، پياده و سواره، با يک هندسه خطي و نامنظم، هماهناگ  
بال و پر تحارک و باا تناوع منظار و دياد، انساان را باه هادفهاي         و منعطف با طبيعت، با پيچ و خمهاي الزم و ضروري، سبک

فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود مي رسااند و زميناه مناساب ساير در     
 آفاق او مي شوند.

 با ايجاد محورهااي ورودي و   ایجاد تمرکز و توجه و دعوت به فضای درونی
ه هاا و  طراحي سردرها و ايوانهاي با شكوه و دلپذير تأمين مي شاود، بدنا  

هاي خارجي كه منعطف با گاذرها شاكل ماي پذيرناد در      ديوارها و حجم
مجموع آرام و متين هستند، كتيبه بندي، آنها را ساده و استوار مي نمايد و 
در نهايت به صورت يک پوشش ساده براي فضاي داخلي كار ماي كناد و   

                                                 

رُّ بِقاعِ الْاَرضِ اَلْاَسْواقُ وَ خَيْرُ الْبِقاعِ اَلْمَساجِدُ شَ بهاترين آنها بازارها و محلهاي عبور و مرور است...!پيامبر اكرم)ص(:محبوبترين جاي شهر نزد خداوند مسجدها و بي -1
 553، ص3وسائل الشيعه، ج.

 شوشتر، سردر خانه مستوفي-1تصوير
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اي را خيره و  لطافت وروديها و ايوانها، چشمان هر بيننده رو به داخل دارد. در چنين زمينه اي است كه طراحي جذاب و با عظمت
 گذارد.مي كند، القاي تفاوت فضاي بيرون و درون را تشديد مي نمايد و با خشوع و مهمانپذير سر بر قدم مهمان مي

 رند، اين طراحاي  ، جدا سازي فضاهاي عبوري و فضاهاي داخلي را به عهده دامفصلهای متعدد و متنوع فضایی و فضای باز داخلی
 شهرساز را موفق نموده است كه در يک بافت بسيار فشرده و پرتراكم شهري عناصر بسيار متفاوت عملكرديمعمار و هوشيارانه، 

 را در كنار هم سامان دهد.

ت همجاواري در  ، خدمات تجاري، حتي مراكز صنعتي و ورزشي در كنار مراكز آموزشي و عبادي و زيارتي با كمترين مزاحما فضاهای عبوری
تجاري از خرده فروشيها تا عمده فروشيها، حجره هاا و تايم و تيمچاه و ... باا      -انواع صنوف خدماتي خدمت شهروندان به وحدت متناسب رسيده اند.
مفصالهاي بيشاتر    ترين ارتباط را با رهگذر دارند و در مقابل عملكردهاي فرهنگي مذهبي با حريمها وكمترين مفصل در كنار مسيرهاي عبوري، سهل

 امكان ايجاد فضايي معنوي و روحاني و آرامش بخش را به وجود آورده است.

      اوج خالقيات و  طراحی بسیار هوشلیارانه و آگاهانله فضلاهای داخللی ،
برخورداري مسلم از معنويت و روحانيت را در معماران و شهرساازان ماا باه    

 ظهور مي رساند.
ناوعي اسات كاه حاداكثر اساتفاده از امكاناات        تركيب فضاهاي متعدد باز و بسته به

طبيعي براي انسان فراهم مي شود، سلولها و مولكولهاي فضاي داخلي در عين استقالل كامل و 
خودبسنده بودن فضايي در نظمي بامعني و جهتدار و ارتباطي همه جانبه با فضاهاي اطراف خود 

سه متماايز در مولكاول هااي فضااي     به هماهنگي و وحدت رسيده اند. تفاوت بارز سه نوع هند
اعجاز بي بديل اين معماري را متجلي نموده است. هندسه پالنها همچون سطح هماوار   ،داخلي

 زمين آرام و رو به درون، هندسه بدنه ها و مقاطع همچون اشجار بر زمين قيام كرده و هندسه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 کاشان، خانه بروجرديها-1تصوير

 کاشان، فضاي داخلي خانه طباطباييها -3تصوير



131 

 

 
 ناهي است.امو ني و خيال برانگيز سقفها داراي بعدي كهكشان

فضاهای عبوری، آرامش بخش بودن، متعادل و مناسب برای تمرکز فکر و حضور قللب داشلتن   ويژگي ممتاز و بي بديل اين فضاها نسبت به 

اين آرامش و تعادل و متانات را هام در نقشاه ياک محال      «.بر خالف تداخل نامناسب فضاهاي عبوري و حضوري در اكثر شهرسازيهاي امروز»است،
بهداشتي آن هم در زيرزمين نظير حمام گنجعلي خان كرمان، مالحظه مي كنيم)با وجود آنكاه تركياب بسايار متناوعي از شاكلهاي مختلاف       خدمات 

و حاوزه  هندسي را همچون مقطعي از يک ماشين صنعتي در هم ادغام نموده است( و هم در نقشه يک خانه، نظير خانه بروجرديها ياا نقشاه مسااجد    
 .هاي علميه و ...

 تفاوت و تكراري يک ماشين صنعتي نيساتند، بلكاه بار حساب عباوري ياا       عملكردهاي مختلف در سلسله مراتب فضاهاي شهري مهره هاي بي

و جاي متناسب خاود را در طراحاي    کالً مادی یا معنوی یا عبادی بودن درجه بندی می شوندحضوري بودن، سير در آفاقي يا سير در انفسي بودن، 
 مي يابند.محور و بافت 

، طاراح،  كه وجودش براي عرضه محتاج عمومي الزم اسات   بازاركه براي توجه و عبادت بندگان است بعنوان بهترين و مسجد در رابطه با 
مراكز عبادي را قلب شهر مي داند و محورها و نقاط عطف هندسي را چه در سطح و چه در نماد حجمي و عمومي مجموعاه شاهري، باراي آنهاا بار      

صار  يند. در مجموع رابطه فضاهاي عبوري و حضوري همچون رابطه وسيله با هدف، مزرعه با گياه، شاخه با ميوه و رگها و شريانها با اجازا و عنا گزمي
 شود.اصلي بدن نظير قلب و مغزو چشم، طراحي مي
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 چگونه طراحی و اصالح نمائیمتاریخی شهرها را –ساختار فضاهای فرهنگی  -2

 در رابطه با پي گيري اين موضوع در محور هاي زير مي توان سخن گفت :

 ( و فضاهاي عملكردي خصوصي و عموميراههای سواره و پیادهها) ايجاد رابطه متناسب بين راه: 

o در سااير معيارهاا قارار گيارد    از  در ايجاد راههاي سواره سهولت و سرعت دسترسي، حرف اول و آخر نباشد، بلكه معياري فراتر .

كنند)رابطاه  باشند و راهها در مجموع جنبه وسايله پيادا ماي   كه اصل و هدف مي این فضاهای بسته و باز عملکردی هستندنهایت 
 وسيله با هدف بين راههاي سواره و فضاهاي عملكردي برقرار است(.

o تار و  شرايط راههاي پياده با طبيعت انساان هماهناگ  چون  پیاده باشدط و حاکمیت با فضاهای بین راههای پیاده و سواره باید تسل
 نواتر است تا شرايط ماشين، بنابراين بايد شرايط ماشين را كنترل و تعديل نمود.هم

o بايد كامالً كنترل و تعديل شده باشد و از نفوذ و اثار شارايط آن بار فضااي عملكاردي       حضور ماشین در کنار فضاهای عملکردی
 ردد.پرهيز گ

 ديهاکاشان، نقشه خانه بروجر -5تصوير
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  خورد.به چشم نمي فضای تلف شده و بیهودهدر شهرهاي اصيل و سنتي ما و در سلسله مراتب فضايي آن 
اي تنگاتنگ با يكديگر دارند. فضاهاي ارتباطي اوليه در حداقل مورد نياز، خود را به سهولت به فضاي باز و بسته خصوصي و خانوادگي رابطه

همچاون   نمايد و در نهايتمومي را فراهم ميكه در امتداد خود، دسترسي به فضاهاي عملكردي متنوع و عحاليرساند، درفضاهاي ارتباطي بزرگتر مي
نمايند با شور و هيجان كامل با فضاي چند بعدي بازارها و ميادين و تكايا، كنند و اندامها و اعضاء خود را تغذيه ميمويرگهايي كه امتداد بدن را طي مي

 رسند.علمي، به هدف مي -در پيشگاه قلب شهر يعني مسجد جامع و مراكز مذهبيخورند و پيوند مي

  عباادي اسات، حتاي اگار از نظار       -است، مراكز مذهبي کانون و قطب حرکت و گسترش و مبنای طراحی شهریآنچه در شهرهاي اصيل ما
و يا گسترش شهر، خاود را باا جاذباه آن كاانون قاديمي      كه كانون شهر بوده اند د، زيرا در محلي احداث شده نزماني بعداً بوجود آمده باش

 داده است.تطبيق مي

    ،فضاهاي باز در پيوند با فضاهاي بسته با حد و حدودي مشخص و تركيب مناسب با آب و گياه، مستقيم بر عملكردهاي فضايي ماورد نظار

مگار منااظري كاه باه      رسد،ترل، به حداقل ممکن میفضای بازِ بدون تعریف و کند و در داخل شاهر،  ننمايپاي فضاي بسته شركت ميهم
 شود.سمت بيكران طبيعت خارج از شهر گشوده مي

 فضلاهایی بلا عملکلرد معنلوی    ها از فضاي خصوصي به عمومي و فضاهايي با عملكرد مادي به  در سلسله مراتب فضايي شهر، دسترسي 
 نمايد.سه بعدي و تركيبي، يک كيفيت و هويت معنوي و مقدس ايجاد مي يابد و اين ارتباط، در نهايتِ خود و در يک مجموعهسازمان مي

  نمايند.را به بهترين وجه تأمين مي نیازهای مادی و جاری و روزمره عابریندر اين ساختار راهها فقط وسيله ارتباطي نيستند، بلكه 

  شاوند و  فضاهاي با عملكرد معنوي و مذهبي، تركياب ماي  اي با ، فضاهايي با عملكرد مادي به گونهفضایی شهرهای سنتی سلسله مراتبدر
خورند كه ضمن برآوردن نيازهاي متنوع انسان در كنار يكديگر، ارزش و اهميت و قدرت كانوني فضااهاي باا عملكارد ماذهبي و     پيوند مي

 شود.معنوي حفظ مي

  از نظر هويت فضاايي آنچناان آراساته و متاين و      اروانسراهاها و سراها و کچهها، تیمها، زورخانه حمامفضاهاي با عملكردهاي مادي نظير
ا معنويات  شوند فضاي كار و زندگي انسان محتوايي با روح و با شوند كه ضمن برآورد نيازهاي عملي انسانها، موجب ميمعنوي طراحي مي

 شوند كه موجب تعالي است. شود و همه لحظات به ياد خدا همراه ميبا ياد خدا عبادت محسوب مي پيدا نمايد. كار و تجارت

 شود.نمايد و مركز محله در كنار اين مراكز برپا مينيز چون نگيني مساجد و تكايا را احاطه مي هاخانه 

 ها و محلهاي خريد روزانه و ساير عملكردهاي اجتماعي و در نهايت در مراكز عبادي مساجد واحدهاي همسايگي در كنار وروديها، در بازارچه
مكان يک فعاليت اجتماعي بسيار گسترده و همه جانبه به تعداد نمازهاي جماعت يوميه را فراهم آورده است، گويي هرخانه فضااي  و تكايا ا

 اي است از جهان برين در زمين.مستقل و پاره

  يم كامل داشاته و رو باه   هاي ريز، نسبت به فضاي بيرون حردر حالي كه با ديوارهاي بسته و حداكثر با چند پنجره كوچک و شبكه هرخانه
 ست.ربت را زدوده و بسيار دعوت كننده و جاذب و راهنما درون دارد، اما با ورودي مستقل و با شكوه و دلپذير خود، حالت غ

  نظير فضاي عمومي و پذيرايي، فضاي خانوادگي و اهل بيت و فضاهاي خواب و استراحت و اعتكااف و   سلسله مراتب فضاهای داخلی خانه
گيرند كه هركدام از حداكثر توانمندي عملي برخوردار و نيازهااي متناوع خاانواده را در كمتارين ساطح زيربناا       به نحوي قرار مي خصوصي

پاسخگو باشند. اكثر فضاها در شرايط مناسب به صورت چند عملكردي درآمده به نحوي كه در آن واحد فضاي بسته و باز خانه به صاورت  
تواند عملكردهاي متنوع را در زمان واحد پاساخگو گاردد؛   نمايد و در عين حال در شرايط خود مييي عمل مييک سالن اجتماعات و پذيرا

 كسي در حال خواب و آرامش كامل و زندگي خانوادگي در نهايت شور و حيات و در عين حال پذيرايي از مهمانها به بهتارين وجاه ممكان   
 .صورت مي گيرد

  م شده است كه با توجه به شرايط اقليمي و زندگي در شرايط بسيار متنوع چهار فصال، ضامن برخاورداري    به نحوي تنظي فضای باز و بسته
 يابد.كامل فضاهاي بسته از نور و هوا و منظر، زندگي در مجموع فضاي باز و بسته به بهترين شكل ممكن جريان مي
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   و با معني است و در نهايت زنادگي انساان   مند،  جهتمندهدف موعدر مج شهرهای سنتی و اسالمیساختار فضایی و سلسله مراتب فضایی در 
                               نمايد.     ها را به صورت فردي و اجتماعي و از مادي به صورت هدفهاي رشد يابنده و معنوي به بهترين وجه ممكن تأمين مي

 

 پرسش ها و پژوهش  ها )مقاله نهم(

 مي گويند؟ قرون وسطی در اروپا چه سال هايي را (1

 يكي از رهبران پست مدرنيسم در باره غرب چيست؟ آن سخن را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهيد؟ سخن میشل فوکو (2

 چيست؟ در اين باره نظر شما چيست؟ شهرسازی وارداتیمنظور از  (3

 زندگي انسان را در چه عواملي مي داند؟ اقای کوربوزیه (4

 را در چه چيزي مي دانند؟ پایه های اصلی حیات اجتماعیم  امام صادق عليه السال  (5

 در آيه مباركه  را توضيح دهيد؟ عبادت/ذاريات( به چه معني است؟ 56-آيه مباركه : ) ماخلقت الجن و االنس اال ليعبدون (6

 در حيات فردي و اجتماعي چه تأثيري دارد ؟ به اختصار ذكر كنيد؟ اصول و مبانی اسالمی (7

 ؟دارند ذكر نمائيد ویژگی هاییمي و سنتي ايران چه بافت هاي قدي (8

 تاريخي را طراحي و يا اصالح نمود؟–بايد ساختار فضاهاي فرهنگي  چه الگویی و روشیبر اساس  (9

 ؟روی انسان چه تأثیری دارندو سلسله مراتب فضايي در شهرهاي سنتي و اسالمي آيا هدفمند هستند يا نه؟  ساختار فضایی (11
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 مقاله دهم                               

 (شهرسازی–)کاربردی                                                            

                
 /بقره(77-لمون  تیک)قل متاع الحیوة الدنیا قلیل و اجخرة خیر لمن اتقی و التظ                                                     

 خرت بهتر استست و براي كسي كه تقوي پيشه كند )و حالل و حرام الهي را رعايت نمايد (آاو ناچيزبه آنان بگو: برخورداري از اين دنيا اندک                         
 
 
 
 
 
 
 

 (1) عملکرد شهرداری تهراننقد و تحلیلی بر                                                             

  پیرامون                                                                       

 قالب اسالمینا از اولویت طرح های جامع و شهرسازی در قبل و بعد                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              

 مهندس عبد الحميد نقره كار                                                   
 دانشيار  دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت                                                     
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                                                                 رحیم  لبسم اهلل الرحمن ا                                                     

 بجای مقدمه :
تارين  ايم و از تذكر و توجه دادن اين نهاد نسابت باه رعايات باديهي    هاست كه با تأسف شاهد اقدامات نامناسب شهرداري تهران بودهسال

ري محاكماات شاهردار تهاران    هرسازي تهران مأيوس گشته و اخيراً نيز با برگزامسائل علمي و فرهنگي و ارزشهاي اسالمي در كارهاي معماري  و ش
. در اين مدت نيز اغلب شاهد اظهار نظرهاي سطحي و متعصابانه و گاروه گراياناه افاراد و اشخاصاي باوديم كاه غالباًا         ه استافزون شد ها  اين رنج

ترين مسائل علمي و فني دهند در مورد يكي از پيچيدهرند و به خود حق ميگونه تخصصي در مقوله حساس و چند بعدي معماري و شهرسازي نداهيچ
اكنون  گيري نمايند و فضاي مقدس و معنوي جامعه را دچار اغتشاش، يا كج فهمي و تعصب نمايند.و فرهنگي نه تنها اظهار نظر كه قضاوت و تصميم

تهران و كارهاي آن از بحث پيرامون يک فرد و يا يک گروه سياساي بتادريج خاارج     رسد با حكم دادگاه و ادامه روند آن، مسئله شهرداريبه نظر مي
 تر شده است.شود و فضاي عمومي جامعه براي اظهار نظر كارشناسي و تخصصي در مورد سياستها و ماهيت كارهاي شهرداري تهران آمادهمي

كارهااي انجاام شاده در شاهرداري تهاران، آرزومنادم فضااي         اينجانب با اذعان به كم توجهي جامعه دانشگاهي نسبت به نقاد و تحليال  
هاي دولتي و غير دولتي به جاي جنجال آفريني و جوسازي متعصبانه، از متخصصين فهايم و متعهاد در   تري در اين جهت گشوده شود و رسانهمناسب

 جهت ارزشيابي و تحليل كارهاي انجام شده و اصالح آن ياري جويند.
هااي حقاوقي و   گونه اظهاار نظاري در جنباه   باشد و قصد هيچيم شخصيت حقيقي افراد مورد احترام جدي اينجانب ميالزم است تأكيد نما

نظر قضايي مسائل مطروحه و روند آن را ندارم، بلكه شخصيت حقوقي شهردار و اقدامات شهرداري تهران از جنبه ارزشهاي معماري و شهرسازي مورد 
 باشد.اينجانب مي

دانم چند نكته مهم و بنيادين را براي خوانندگان عمومي اين مقاله يادآوري نماوده و بياان مطالاب را باا     مسائل اصلي الزم ميقبل از طرح 
 خواهم.زبان عمومي طرح نمايم و از اين بابت از متخصصين امر پوزش مي

 شهرسازیگیری پیرامون طرحهای جامع تصمیم  اولویت-1

هاي بسيار متنوع و متعدد مورد نظر كارشناسان برجسته دانشگاهها و مديران درجه يک كشورها قارار  نبهموضوع علم و هنر شهرسازي از ج
دهد، بلكاه ايان   شهرسازي در گرايشهاي مختلف تا مقاطع دكتري و فوق دكتري متخصص پرورش مي كه امروزه نه تنها رشتهبطوري  داشته و دارد.

گردد )نظير برنامه ريزي شهري، طراحي شهري، كه هركدام علوم و فنون هنرهاي مختلفي را شامل مي شودرشته از تخصصهاي چند وجهي تلقي مي
 شناسي، كارشناسي ميراث فرهنگي و ...(.اقتصاد شهري، جامعه شناسي شهري، معماري شهري، روانشناسي و فرهنگ شهري، زمين

هاي مختلف باياد باا همكارانشاان تاالش نمايناد تاا       رشناس در رشتهبه عنوان مثال،براي تهيه طرح جامع يک شهر كوچک بيش از ده كا
هاا را  مسائل و نيازهاي بسيار مختلف و متنوع يک شهر را بررسي و مصلحتهاي كوچک و بزرگ را تحليل و با توجه به جمياع ابعااد و امكاناات، اولويت   

ريزي و سياستگذاري كالن در سطح كل كشاور،  برنامهنري ارزيابي و در يکبندي نموده و نهايتاً مسائل فني و مهندسي را با مسائل فرهنگي و هدرجه
ترين ساطوح، كارشناساي و   پيشنهادات مشاورين و كارشناسان، تصويب و مورد طراحي قرار گيرد و طرح جامع يک شهر پس از مراحل متعدد در عالي

ت موضوع با توجه به مسائل و شرايطي كه امروز شهرنشيني و مزاحمتهااي  اهميت روند فوق و عظم. گيري و براي اجزاء تصويب و ابالغ شود.تصميم
 همجواري و ورود ماشين و مشكالت محيط زيستي ايجاد نموده است بركسي پوشيده نيست.

 اجتماعی در معماری و شهرسازی -فرهنگیعناصر   جایگاه -2

ل متنوع فرهنگي، اجتماعي، سياسي و هنري و مذهبي نياز از  در طراحي يک شهر عالوه بر مسائل مختلف اقتصادي و فني مهندسي، مسائ
ترين تبلور عيني و ملماوس  اهميت مسئله فوق به حدي است كه محققين يک شهر را برجسته باشند.اي برخوردار ميالعاده و تعيين كنندهاهميت فوق

دانند كه بتواند معماري و شهرسازي خود را به بالغ و كمال يافته ميشناسند و زماني يک فرهنگ و تمدن را در مجموع متعادل و تمدنها و فرهنگها مي
ي انسجام و هماهنگي و كمال برساند و در مقابل هر نوع ناهنجاري و عدم تناسب را در معماري و شهرسازي ناشي از عادم تعاادل بنيادهااي فرهنگا    
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رزشمندترين ساختار فرهنگي و هناري جهاان باوده و تاا آنجاا كاه از شار        شناسند و از اين نظر شهرهاي اصيل دوران اسالمي ما واجد ااجتماعي مي
 تواند ارزشهاي خود را تجديد نمايد.با احياء و نوسازي مناسب ميو تهاجمات آگاهانه و ناآگاهانه محفوظ مانده 

 قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمیدر  شهرسازی تهران  -3

ان را در قبل و بعد از انقالب اسالمي يادآور شد. تهران پايتختي كاه بادون ياک توجياه جاامع      به نكات اجمالي فوق بايد مسائل خاص تهر
ها، بداليل خاص سياسي و استعماري كه  نظامي حكام وقت ايجاد و توسعه يافته بود، در دوران پهلوي -علمي و فرهنگي و فقط با ضرورتهاي سياسي

بينيهاي الزم و به قيمت تخليه و تخريب، نفت نمايند، بدون پيش يد ايران را وابسته به تک محصولخواستند همه مراكز توليدي را تخريب و اقتصامي
تا آنجا كه وقتي آب از سر گذشات  . مناطق عظيمي از كشور توسعه سرطاني يافت و به يک مجموعه بسيار ناشايست و نامتناسب و متمركز تبديل شد.

ار رسيد، دولت اقداماتي را توسط مشاورين خارجي و داخلي در جهت تهيه طرح جاامع ايان شاهر آغااز     و مسائل زيست محيطي و ترافيک به حد انفج
مذهبي ما را ناديده گرفته بودند( ولي در هر حال  -نمود و نهايتاً طرحي را تهيه نمودند كه هرچند ناقص و ناكافي بود، )و بخصوص معيارهاي فرهنگي

 بيني نموده و در نظر گرفته بودند.اردهاي فني و مهندسي پيشحلها و ضوابطي را از بعد استاندراه
هاي توسعه آن، كلياه نيازهااي شاهروندان اعام از      بيني راهها و مسيرهاي پياده و سواره و جهتدر طرحهاي جامع شهرها، عالوه بر پيش

و ... باا توجاه باه حاداقل نيااز ياک فارد، بصاورت         مسكوني و تجاري و اداري و مراكز آموزشي، مذهبي، ورزشي، بهداشتي، فرهنگي و فضاي سابز  
بيني شده و با توجه به آن نوع اساتفاده از هار   گيرند كه در واحد مترمربع زيربنا و يا مترمربع فضاي سبز در طرحهاي جامع پيشهايي در نظر ميسرانه

نمايند و ضوابطي ديگر نيز در جهت ايمني و را تعيين و تثبيت مي قطعه زميني )كاربري( و ميزان مترمربع زيربنا در هر مترمربع زمين)تراكم( ساختماني
 بيني مي گردد.خصوص جلوگيري از هر نوع مزاحمتهاي همجواري در جهت تضمين حقوق شهروندان پيشمناسب بودن ساختمانها و به

ترين مسئوليت و تعهاد  ريان و مهمرعايت ضوابط طرح جامع در همه دنيا بخصوص كشورهاي پيشرفته از مهمترين وظايف همشهدر ضمن 
 و پيمان شهرداران و شهرداريهاست.

 قبل از پیروزی انقالبدر  ترین مشکالت شهر تهران مهم-4

 در رابطه با مشكالت شهري تهران در قبل از انقالب به اين نكات مهم مي توان اشاره نمود:
 هاي الزم. بينيريزي و پيش تمركز ناهنجار و نامناسب جمعيت كشور در تهران و بدون برنامه 

  بين شمال و جنوب شهر تهران توجهي بارز مسئولين به تأسيسات زيربنايي شهر و خدمات عمومي بخصوص تبعيضبي. 

  حمل و نقل عمومي نظير مترو، قطارهاي شهري، احداث اتوبانها و آزادراههاي كمربندي و  وسائط توسعهعدم اقدام الزم در مورد 

  هاا و   و تصفيه و اساتفاده بهيناه از آن و بازساازي مسايل    و تمام خطوط اگوي شهري تم انتقال فاضالب شهر عدم اجراي سيس
 ها. راهآب

 شغلي سازي شهر از صنوف مزاحمنقليه و پاک عدم جلوگيري از دودزايي وسائط. 

  شهري عدم گسترش فضاي سبز الزم به نسبت گسترش زيربنا و تراكم جمعيت. 

 نيازهاي اوليه و ضروري مردم در داخل محالت و نواحي و مناطق شهري و ... . توجهي نسبت بهبي 

 توجهي به مراكز مذهبي زيارتي و سعي در محدوديت و محروميت آنها از توسعه و احياء الزم.بي 

       ي و عدم توجه به تهيه حداقل فضاهاي عمومي نظير )فضاهاي آموزشاي، فرهنگاي و هناري، ورزشاي، بهداشاتي، اداري، تجاار
 تفريحي و ...(

 مذهبي ميراث فرهنگي و احياء و نوسازي آنها باا   -هاي تفصيلي براي محالت و مناطق در جهت حفظ هويت ملي نداشتن طرح
 توجه به شرايط جديد.
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 شد.دوران سازندگی باید انجام می قالب  و علی الخصوص درترین اقداماتی که بعد از انمهم -5

عنوان يک طارح ملاي و باا همااهنگي و همكااري هماه نهادهاا و        تهران و اهميت پايتخت بودن آن الزم بود بهبا توجه به تعداد جمعيت 
 :مي پذيرفت  مسئولين ذيربط و به دور از خود محوري ضمن بازنگري طرح جامع و اصالح و تكميل آن حداقل اقدامات ذيل صورت 

 هاي كالن و دراز مدت اريتدوين سياستگز. 

 هاي الزم  علي الخصاوص    گيريها و پيش بينيسطح كشور در مورد مراكز مناسب براي تجمع جمعيت و پيش اري درسياستگز
 .در شهر تهران

       تعيين سياستهاي كالن اقتصادي، صنعتي و توليدي در جهت تأمين مواد و مصاالح و تكنولاوژي الزم باراي توساعه و بازساازي
 سريع.

 ن ذيربط دولتي و دانشگاهي در جهت تعيين سياستهاي فاوق، تصاويب قاوانين الزم و    هماهنگي و همدلي كليه نهادها و مسئولي
 هاي جامع و تفصيلي براي تحقق آرمانهاي مذكور.ريزي و تهيه نقشهبرنامه

 بيني جلب اعتماد و مشاركت وسيع مردمي در جهت توسعه و ساخت و ساز شهري و خدمات عمومي.پيش 

 ام آن ضرورت داشتکه انجکارهای فوری و کوتاه مدت  -1

 به موازات كارهاي طوالني مدعت الزم بود تا اين برنامه ها با سرعت بيشتري انجام مي شد :
ترين مسائل زيست محيطي نظير از بين بردن عوامل دودزا، انتقاال آبهااي ساطحي و فاضاالب شاهري و تباديل آن،       حل مهم 

روهاي مناسب و طراحي شده براي رهاي پياده از سواره و تأمين پيادهتكميل و توسعه بزرگراهها، اتوبانهاي موجود و تفكيک مسي
كليه اقشار، جلوگيري از هر نوع ساخت و ساز غير قانوني، ايجاد وسايل نقليه غير دودزا نظير مترو، توسعه گسترده فضاي سبز در 

 داخل و اطراف شهر.

ي آن با اهميت دادن خاص باه مراكاز ماذهبي و زياارتي،     تهيه طرحهاي تفصيلي براي نواحي و محالت در جهت احياء و نوساز 
تأمين فضاهاي الزم براي مراكز آموزشي، فرهنگي، هنري، بهداشتي، ورزشي، اداري و تجاري و فضاي سبز و كماک باه اقشاار    

 محروم در جهت داشتن حداقل فضاي مسكوني.

هاي مصلي تهاران، مرقاد حضارت    كميل مجموعهطراحي و اجراي خدمات عمومي در سطح مراكز مناطق و شهر، همكاري در ت 
امام)ره(، آستان حضرت عبدالعظيم)ع( و ايجاد ساير فضاهاي عمومي، احياء و نوسازي مراكز ميراث فرهنگي نظير مسجد اماام و  

سااخت   فرهنگي، تحقيقات و ارائه تجربياات در ماورد  -سازي زمينهايي براي ايجاد محالت جديد با هويت مليبازار تهران، آماده
داشاتن هزيناه سااخت و    هاي ارزان قيمت و رعايت مسائل فني و مهندسي و صرفه جويي در ساختمان ساازي، پاايين نگاه   خانه

 قيمت ساختمان با توجه به توان خريد اقشار محروم و داشتن يک خانه مستقل براي هر خانواده.

ها و طرحها باه ماردم و جلاب    قوانين الزم جهت ارائه برنامه بينيو مشكالت اداري، پيش اعتماد مردم، از بين بردن موانع جلب  
 هاي فوق.گزاري وسيع مردمي و تعاونيها در برنامهمشاركت و سرمايه

 مقام شهرداری تهران چه کسی می توانسته است درست مدیریت نماید ؟این سالها  در در  -2

آنچه را كه گفته شد بايد شهردار و كسي كه به اين مقام مهم شهري مربوط به نظام شهري بر اساس  اجراي برنامه فوري و مديريت براي 
 :سئوالنه اين مشخصات را داشته باشد تكيه زده است م

 معماري و شهرسازي و يا وابسته به آن را داشته باشد. الزم است الاقل يكي از تخصصهاي اصلي رشته 

  .از قدرت مديريت و تجربه و توان الزم برخوردار باشد 

  محور و خود رأي نباشد و به اصالح شهر تهران به عنوان يک طرح ملي نگريسته، با هماهنگي و همكااري كلياه نهادهااي    خود
 ريزي و اقدام نمايد.ذيربط برنامه
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  ده و قاانون  ها و طرحهاي مصوب احترام قائل شده از مسير قانون و سلسله مراتاب قاانوني خاارج نشا    نسبت به قوانين و برنامه
 شد.فروش نبا

  زده و فرصت طلب را از كارشناسان با هويت و غربقدرت تشخيص كارشناسان سودجو و صديق را داشته و بتواند كارشناسان بي
 فرهنگ و هويت اسالمي و دلسوز تشخيص دهد و براي كار و پيشنهادات آنها ارزش قائل باشد.

 خيص دهد و براي كار و پيشنهادات آنها ارزش قائل باشد.دار و مردم دوست بوده و متخصصين دلسوز را تشاصوالً عنصري مردم 

  روحيه عدالت گستر و ظلم ستيز و محروميت زدا داشته باشد، به مشاركت عمومي و خدمت به مردم و احياي حقوق آنها و سپردن
 كارها به خود آنها از صميم قلب معتقد بوده و وفادار باشد.

 ا در گذشته داشاتند باياد در جهات اصاالح سااختار اداري و اجراياي آنهاا و تشاويق         با توجه به وضعيت نامطلوبي كه شهرداريه
 مصلحين و تنبيه خطاكاران مصمم بوده و با هر نوع تخلف اداري قاطعانه برخورد نمايد.

 (1377-1368دوره ریاست آقای کرباسچی به عنوان شهردار تهران )سالهای ی  ویژگیها -8
گاه ايشان به عنوان شهردار تهاران ميتاوان   ي ايشان در اين متن و در عين حال بدون اغماض از جايبدون قضاوت نسبت به شخصيت فرد

 :مديريت ايشان را اينگونه مورد نقد و تحليل قرار داد

 هاي اصلي )معماري و شهرسازي( و ساير گرايشهاي وابسته به آن نداشتند.گونه تخصصي در رشتهايشان هيچ 

  ر مقوله شهرسازي منحصر به چند سال همكاري در شهرداري اصفهان بدون تخصص الزم بوده است.تجربه مديريتي ايشان د 

           ايشان نه تنها به مسائل عظيم شهر تهران به عنوان يک طرح ملاي نگااه نكردناد و در جلاب همكااري و همااهنگي باا سااير
در مقابل همه نهادهااي ماافوق و ماادون حصااري     كوششي به عمل نياوردند، بلكه با ايجاد دولت در دولت نهادهاي ذيربط هيچ

 اه خصوصي و دولت خود محور نمودند!!كشيدند و شهرداري تهران را تبديل به يک بنگ

  گياري پايبناد نبودناد، بلكاه     ها و طرحهاي مصوب و سلسله مراتب كارشناسي و تصاميم ايشان نه تنها نسبت به قوانين و برنامه
تاوان گفات بعاد از    ميو فروختند.اري و شهرسازي و حقوق مسلم مردم و شهروندان را يكجا ميترين ارزشها و اصول معمبديهي

انقالب هيچ نهادي نظير شهرداري تهران تقدس قانون مداري را نشكست و سر ارزشاها و اصاالتهاي علماي و فناي و فرهنگاي      
 معامله نكرد.

  دق را داشتند و ناه قادرت شاناخت مساائل فرهنگاي و      ايشان بدليل عدم تخصص نه قدرت تشخيص كارشناسان سودجو و صا
ترين محل براي حضور عناصر فرصات طلاب   اسالمي را در شهرسازي و معماري، بنابراين شهرداري تهران تبديل شد به مناسب

 سودجو و غرب زده.

  نهادهااي ذياربط باياد ياک      ريزي و طراحي و هماهنگيهمانطور كه قبالً اشاره شد اصالح و بازسازي شهر تهران از نظر برنامه
گذاري و اجرا يک طرح كامالً طلبيد و از نظر سرمايهشد و همه نهادهاي ذيربط را به ياري ميطرح ملي و غير انحصاري تلقي مي

ريزي و از يک طرف شهرداري تهران از نظر برنامه.  دولتي و مردمي انجام مي شد، اما در هر مورد فوق تقريباً برعكس عمل شد.
احي يک حكومت مستقل و خود بنياد تشكيل داد و از طرف ديگر به جاي واگذاري كارها به اقشاار واقعاي نيازمناد مساكن و     طر

دار انحصااري شاد و عماالً در    جلب اعتماد و مشاركت و حمايت مردمي خود تبديل به يک بنگاه معامالتي و يک كالن سارمايه 
 انديشند، قرار گرفت.ثروتهاي باد آورده ميكاراني كه فقط به خدمت زمين خواران و پيمان

     وضع نامطلوب شهرداريها نسبت به مراجعين و فساد اداري كه از گذشته زبانزد شده بود، نه تنها در جهت احتارام باه ماراجعين و
، بلكاه  ريشه كن شدن ارتشاء و فساد مالي و تسهيل امور اداري و سرعت بخشيدن به كار ارباب رجوع در مجموع اقادامي نشاد  

كه ثروتمنادان متقلاب   تر شد و در حاليتر و مشكلبرعكس سيستم اداري براي مهندسان طراح و ناظر ساختمان روزبروز پيچيده
هاي داخل و بيرون شاهرداري بار   با دادن رشوه و پول سرتا پاي قوانين و مقررات را به نفع خود خريده بودند و به كمک واسطه
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دانساتند، در معارض شاديدترين    مراجعين معمولي و بخصوص آنها كه دادن رشاوه را گنااه ماي    كردند،شهر تهران حكومت مي
تر براي جمهوري اسالمي از نحاوه برخاورد ناامطلوب و    گيرند و هيچ تابلويي زشتگرفتند و ميحرمتيها و كارشكنيها قرار ميبي

 تهران مدروز بوده است. متكبرانه مأموران دولتي با توده مردم نيست و اين تابلو در شهرداري

 ارزیابی و تحلیل مهمترین اقدامات شهرداری تهران )بعد از جنگ تحمیلی( -9

بعد از جنگ تحميلي همه نهادها و سازمانها در جهت جبران عقب ماندگيها و خسارتهاي جنگ اقدامات فوري و وسيعي را شروع كردند كاه  
انگيز است و ممكن است در اين راستا بدليل فوريت كار اشتباهات و مشاكالتي نياز ايجااد    و ستايشدر حد خود و مقطع فوق بسيار الزم و قابل تقدير 

 شده باشد ولي در مجموع اغلب قابل اغماض و قابل اصالح و جبران است.
ت با ايان تفااوت   شهرداري تهران نيز از اين قاعده مستثني نيست و اقدامات فوري در جهت توسعه بزرگراهها و  فضاي سبز انجام شده اس

 شود:كه اقدامات انجام شده ماهيتاً داراي اشكال است و ادامه اين روند قابل اغماض و اصالح نيست، كه به چند نكته آن اشاره مي

 های مسکونیسازی واحدبلند مرتبه 

ز نظار فرهنگاي قابال تحمال     ساازي واحادهاي مساكوني ناه اقتصاادي اسات و ناه ا       اند بلند مرتبهچه كه به غلط شايع نمودهعليرغم آن
نگر و ظاهر بين سودآور اسات و موجاب   خواران و مالكان و پيمانكاران و مشاوران و مسئوالن سطحيسازي فقط براي زمينسازي و برجآپارتماناست.

هاي شود و در مقابل براي مردم عادي و تودهحساب ميثروتهاي بادآورده و بي
ا پانج برابار گرانتار شادن قيمات      كش حداقل موجاب ساه تا   محروم و زحمت

ساختمانها شده است. و اين خود حديث مفصلي است كه احتياج به كارشناساي  
جدي و وسيعي دارد و متأسفانه هنوز نه تنها براي تهران بلكه باراي شاهرهاي   

اي است. از نظر فرهنگي شود كه خود به تنهايي فاجعهجمعيت نيز تبليغ ميكم
و مذهبي نيز مجتمعهاي متراكم و مشااع، مزاحمتهااي   و مسائل رواني، تربيتي 

نه تنها به فرمایش قرآن مجید، خانه را محل رساند، همجواري را به اوج خود مي

نماید، بلکه موجب بسیاری از ناهنجاریهلای روانلی و اخالقلی و    آرامش نمی

و از نظر مذهبي اگر نگاه كردن بدون اجازه به خاناه همساايه   گردد تربیتی می
تواند گناه باشد. اصوالً تراكمهاي زياد و بلند مرتبه سازي در زمينهايي باشد، ميناه است ايجاد مقدمات آنهم كه صدور مجوز ساختمانهاي مشرف ميگ

ري و بيني و طراحي شده باشد و قبالً كليه خدمات عمومي و شهري و فضاي سابز و پاركيناگ و نحاوه قرارگيا    كار پيشگيرد كه براي اينصورت مي
كاه مقايساه    بيني و رعايت شده باشاد. درحاالي  مهندسي و طراحي شهري و حقوق همسايگان پيش-فاصله بلوكهاي آپارتماني بر طبق معيارهاي فني

بسات مجاوز   متاري و بان  8متاري و  6هااي  كند و در كوچاه نمائيد با بلند مرتبه سازي در شهرداري تهران كه باغها را به قطعات كوچک تفكيک مي
اي باراي سااختمانهاي بلناد در نظار گرفتاه شاود از نظار        بينيهاي الزم در طرحهاي جامع، منطقهدهد. اگر با همه پيشختمانهاي چندين طبقه ميسا

و  فرهنگي بهتر است ساختمانهاي عمومي نظير ساختمانهاي اداري يا تجاري باشد و در هر حال ساختمانهاي مستقل قطعاً براي واحادهاي خاانوادگي  
 تر است.كوني مناسبمس

 در مورد توسعه و ساخت اتوبانها و بزرگراهها و پلها 

توان تلقي نمود امكانات مهم و اشكاالت اساسي با توجه به اين كه كار فوق و توسعه فضاي سبز را از بزرگترين خدمات شهرداري تهران مي
 توان ناديده گرفت.را در كنار آن نمي

 هاي سواره بايد به فكر دود زدايي و حداقل گازسوز نمودن اتومبيلها بود تا تكثير اتومبيلهاي شخصي، تهران را به موازات و قبل از توسعه راه
 ترين هواهاي شهري مبدل ننمايندبه يكي از آلوده

 بلندمرتبه سازي در تهران-1تصوير
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    به موازات و قبل از توسعه راههاي سواره براي تردد اتومبيلهااي
 برناماه شخصي بايد به فكر وسائل نقليه عماومي باود و حاداقل    

توسعه مترو و ایجاد براي گذاري همشهريان ريزي و جلب سرمايه

بوساهاي  اكنون اتوبوساها و ميناي  در دستور كار باشد. هم منوریل
نمايناد از  گازوئيلي شركت واحد كه در سطح شهر مدام تردد ماي 

 شوند.ترين عوامل آلوده كردن هواي تهران محسوب ميمهم

    اي گوناه رهاي ساواره باياد باه   از نظر فرهنگ شهرساازي مساي
جواري آنها براي مسيرهاي پياده طراحي شوند كه مزاحمتهاي هم

و مجموعاً باراي فضااهاي مساكوني و سااير فضااهاي شاهري       
 ترين مزاحمت و ناهنجاري را داشته باشد.كم

متأسفانه توسعه راهها و پلهاي سواره در تهران اكثراً خالف اصال  
شوند و ساختمانهاي همجاوار را در  المقدور زير گذر باشند، روگذر ميكه حتيمناطق پر تراكم شهري پلهاي سواره به جاي آندهد، در فوق را نشان مي

سازي راههاي پياده و تفكياک  دهند. در سطح شهر و محالت اقدام جدي در جهت اصالح و بهينهمعرض ناهنجارترين مزاحمتهاي همجواري قرار مي
 نمايد.گيرد و در مجموع مسيرهاي عبوري بيشترين مزاحمت را براي فضاهاي عملكردي ايجاد ميره صورت نميراههاي پياده از سوا

  توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی 

در اين مورد نيز كه يكي از اقدامات اصلي شهرداري تهران بوده و در جاي خود قابل تقدير است، نكات مهمي را بايد يادآوري نمود. فضااي  
اي هاي مسكوني بدون كمترين هزينهسال و حياطهاي بزرگ واحدوسيعي در شهر تهران به صورت باغهاي قديمي و شخصي و با درختهاي كهنسبز 

هااي هنگفات   شود و در مقابل شهرداري با تقبل هزينهسازي ميبراي شهرداري وجود داشته است. اغلب باغهاي فوق تفكيک و با تراكم باال آپارتمان
هاي البرز با كماک چناد   باشد. باغهاي فوق با استفاده از شيب دامنهنمايد كه هزينه نگهداري آنها بسيار گران ميداث پاركهاي عمومي اقدام ميبه اح

فضاي  داشت و شهرداري با ايجادميراب و كاشتن درختهاي مناسب با ثمر يا سايه دار سطح وسيعي از شهر را با كمترين هزينه سرسبز و خرم نگه مي
آور فضاي سابز ايجااد   اي سرسامهاي تزئيني به جاي درخت و با تحمل هزينهسبز در زمينهاي نامناسب و اغلب كوچک و بكاربردن وسيع چمن و تپه

 !!نموده است كه معلوم نيست در آينده بتوان هزينه نگهداري آنرا تحمل نمود.

 گیدر مورد رعایت معیارها و ارزشهای علمی، قانونی و فرهن 

واقعاً جاي بسي تأسف است كه در جامعه ما هنوز كساني باشند كه اصل درآمد و ثروت را بدون در نظر گرفتن معيارها و ارزشاهاي علماي،    
ي ها و طرحهاي مصوب و طرح جامع شاهر كار شهرداري تهران در تغيير كاربريها و فروش و تراكم عليرغم برنامه.قانوني و فرهنگي مجاز و روا بدانند.

كاار   داران و پيمانكااران زالاو صافت باوده اسات.     يک نوع مصادره حقوق و اموال شهروندان به صورت غير قانوني و ظالمانه به نفع مالكان و سرمايه
ماياد ولاي   سپارند كه بيماران را پذيرش نموده و جراحي و درمان نشهرداري تهران در اين مورد شبيه دكتري است كه ساختمان بيمارستان را به او مي

كه بايد گفات  دكتر مزبور مراجعين بيمار را با يک آمپول مسكن روانه خانه كند و بيمارستان را جهت درآمدزايي تبديل به مسافرخانه و رستوران نمايد، 
 .!!زهي تأسف

ربط و مشااوران متعهاد و   ها و طرحهاي مفيد و مناسبي را به كمک نهادهاي ذيا توانست برنامهدر صورتيكه براي درآمدزايي، شهرداري مي
 گذاري مردمي به اجرا گذارد و عالوه بر آن براي شهرداري نيز درآمد ايجاد كند.كارشناسان دانشگاهي تهيه و با نظارت شهرداري و سرمايه 

 
 
 

ناشي از وسايط نقليه در  يآلودگ-1تصوير

 تهران
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 طرح بزرگراه نواب 

احداث بزرگراههاا در داخال شاهرها، بخصاوص در بافتهااي      
و باياد عوامال بسايار    ترين طرحهاي شهرسازي است قديمي، از حساس
ريزي و طراحي آن مورد نظر داشت كه از حوصله ايان  زيادي را در برنامه

اجماالً احداث و تعريض مسايرهاي ساواره در بافتهااي    است.سطور خارج
پرتراكم و قديمي بايد با در نظر گارفتن مصالحتهاي بافتهااي همجاوار     

بيني و ا قبالً پيشصورت گيرد و اصالح و توسعه و احياء بافتهاي مزبور ر
 طراحي نموده باشد.

متأسفانه اين بزرگراه با بي توجهي كامل نسابت باه بافتهااي    
اطراف طراحي شده و از يک طرف همچاون حصااري بافات قاديمي را     

س را  نقيچي نموده و از طرف ديگر حجم متراكمي از كاربريهاي نامتنااج 
گوناه تركياب   اين در كنار ياک بزرگاراه پار تاردد متمركاز كارده اسات.       

ترين ناهنجاريهااي  هاي مختلف نظير تركيب واحدهاي مسكوني با واحدهاي اداري و تجاري در كنار بزرگراهها مشكل س و نامناسب كاربريننامتناج

ت تخریلب  های همسلایه اشلراف داشل   علی)ع( منار مسجدی را که به خانهدانیم حضرتکه میدرحالیجواري و اشراف را به دنبال خواهد داشت. هم

 نمودند.

 ها ها و مبلمان اشرافی برای شهرداری ساختن قصرهای طاغوتی و ساختمان 

يكي از بزرگترين ارزشها در انقالب اسالمي برقراري عدالت اجتماعي و قيام به قسط بوده و هست. حاال بايد قضااوت نماود باه چاه حقاي      
اي ساه شايفته باا كمتارين     كه هنوز در تهران مادارس اجااره  ده اين سرزمين در حاليكشيالمال و از پول مردم محروم و ستمشهرداري تهران از بيت

تارين  امكانات ابتدايي وجود دارد و فرزندان عزيز ما در اكثر محالت از وجود يک زمين بازي براي ورزش محرومند و ساير خادمات عماومي از پاايين   
خوان كاذايي  براي گرفتن جواز براي تعهدات ساختمانهاي نيمه مخروبه خود بايد از هفتسطح استانداردهاي ممكن برخوردار است و اكثريتي از مردم 

شهرداري بگذرند و عوارض بپردازند، ساختن قصرهايي كه تداعي كننده حكومت خانها و اشراف و فئودالهاا اسات و اماروزه تاداعي كنناده حكومات       
 تواند داشته باشد؟!مي گر است، چه معنا و مفهومياندوزان سلطهبروكراتها و ثروت

نمايد در مسئوليتهايي كه از شأن علمي و تخصصي بااليي برخوردار است، نظير شهرداريها و استانداريها حتمااً از وجاود   در خاتمه توصيه مي
دم وجاود چناين افارادي وجاود     دانيم كه اگر در آغاز دوران سازندگي توجيه عا افرادي كه هر دو بعد تخصص و تعهد را دارند، استفاده شود و قطعاً مي

 نيستند.هاي مورد نياز كمالهي افراد متخصص و متهد در رشتهداشت، امروز به حول و قوه
نماييم آنچه را موجب خير و بركت جمهوري اسالمي است مقدر فرمايد و همه ما را در آنچه رضاي اوست ياري از خداوند متعال استمداد مي

 ساير مسئولين اين نظام مقدس را تأييد و نصرت عنايت فرمايد. رساند و مقام معظم رهبري و 
                                                                            

 پرسش ها و پژوهش  ها )مقاله دهم(

 چيست؟ و در باره هر كدام از آنها توضيح مختصري بدهيد؟ معضالت شهر تهران (1

 چه نقش و تأثيري مي تواند در اصالح الگوهاي معماري و شهرسازي تهران داشته باشند؟شهرسازي  طرح های جامع (2

 چه نقشي و تأثيري در معماري و شهرسازي دارند؟ عناصر فرهنگی و اجتماعی (3

 در قبل از انقالب را نام ببريد؟ مهمترین مشکالت شهر تهران (4

 رفته است چيست؟در تهران انجام گ دوران سازندگیمهم ترين اقداماتني كه در  (5

 و بزرگراه نواب يطرح مجتمع مسکون-3تصوير
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 قرار دارند؟ اولویت(در1392كدام كارها بر سر و سامان بخشيدن به اوضاع نابسامان شهرتهران )سال  (6

 باشد؟ نظر شما چيست؟ شهر دار تهراندر دوره نابساماني شهر تهران چه كسي و با چه مشخصات مديريتي مي توانسته است تا  (7

 كدامند؟ نام ببريد؟ 1377الي  1368در فاصله سال هاي  ر مدیریت شهرداری تهرانآقای کرباسچی دنقد و انتقادي كه بر مديريت  (8

 )برج سازي( در تهران با آموزش هاي قرآني و سنت نبوي هماهنگي دارد؟ در اين زمينه تحقيق و بررسي نمائيد؟  سازی رتبهبلندمآيا  (9

 زد؟ د منوریلتوسعه مترو و ایجاچرا بايد در توسعه شهري و رفع نيازهاي آن دست به  (11

 را بيان نموده و رابطه آن را با مسير سواره مشخص كنيد؟ مسیر سواره رومشخصات  (11

 ؟در كجا بايد احداث شوند؟ آيا شرايط فعلي همه فضاهاي سبز و پارک ها مطلوبند فضای سبز و پارک های عمومی (12

ن آن وصل كند ، نقاط مثبت و منفي آن را تحقيق و نتيجاه گياري و   كه قرار بود شمالي ترين نقطه تهران را به جنوبي تري بزرگراه نوابدر باره  (13
 آنگاه ارائه نمائيد؟

 كار ناشي از چه چيزي بوده است؟اين بود چه اقدامي نمودند ؟ علت و فلسفه  خانه ای که بلندتر از مسجدحضرت امير المؤمنين )ع( در باره  (14

 گ و مهم چه توصيه هاي علمي و ضروري داريد؟بوِيژه در شهرهاي بزر نصب و انتخاب شهرداراندر زمينه  (15
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  مقاله یازدهم                                                          

  شهرساازی( –)کاربردی                                                                                  

               
 /آل عمران(181- و ماالحیوة الدنیا اال الغرور)                                                              

 زندگي دنيا بجز متاعي فريبنده و فناپذير هيچ نخواهد بود                                                           
 
 
 
 

 (2نقد و تحلیلی بر عملکرد شهرداری تهران )                                                         

 در خصوص                                                                                       

 عی فروش تراکم اجتما–تأثیر فرهنگی                                                       
                                                                                                                                                           

                                                          
   براي مجلس شوراي اسالمي دوره ششم بخشي از مقاله تحقيقاتي نوشته شده                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 س عبد الحميد نقره كار مهند                                                                     
   دانشيار  دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران                                                      
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        رحیم                                لبسم اهلل الرحمن ا                                                                       

 پیشگفتار :

-گيرد بخصوص افزايش تراكم و بلند مرتبهفروش تراكم مازاد بر آنچه در طرحهاي جامع و تفصيلي مصوب انجام گرفته و مي

سازي در واحدهاي مسكوني، از ابعاد متنوع و مختلف، تأثيرات بسيار نامطلوب و ناهنجار داشته و دارد كه سازي و كوچکسازي و مشاع
 نماييم.اجتماعي آن اجماالً اشاره مي-هاي فرهنگياله به مهمترين مؤلفهدر اين مق

از نظر فرهنگ اسالمي، انسان موجود مركبي است كه ابعاد گياهي و حيواني او بالفعل و ابعاد عقالني و روحي او بالقوه است.  
د با اراده و اختيار او از قوه به فعل محقق شود. يعني حقيقت انسان و وجه تمايز او با ساير موجودات وجوه عقالني و روحي اوست كه باي

تواند باشد و نه خود پرواز. به همين دليل حكماي فطرت الهي، تنها بستر پرواز او مي«. بودن»رسالت اوست و نه انسان « شدن»انسان 
دو سير آفاقي و انفسي و دو حركت شناسي، معرفتهاي حصولي را مقدمه معرفتهاي حضوري دانسته و براي انسان ما از منظر معرفت

اند و در مجموع )دنيا( را يعني آنچه آفاقي و مادي و بيروني است )مزرعه آخرت( يعني وسيله و زمينه آنچه عرضي و جوهري قايل شده
ودآگاهي و انسان اند و سكوت و تأمل و تفكر و تدبر و محاسبه نفس و دعا و نيايش را راز و رمز خروحي و معنوي و دروني است دانسته

 اند.اند و حركت از كثرت به وحدت و از خلق به حق را، اولين سير روحاني و انساني ترسيم نمودهشدن دانسته
آفرين را آفرين و اليتناهي و روز زندگيپذير را بستر آسماني، وحدتخيز و محدوديتبديل آفرينش نيز، زمين كثرتهنرمند بي

هي قرار داده و شب را نقطه عطف تحول حقيقي انسان پسنديده كه )ليله القدر خير من الف شهر( شب زمينه آرامش و سكون شبانگا
قدر از هزار ماه برتر است و در كتاب تشريع خود، قرآن، خانه را در مقابل كوچه و بازار و ساير فضاهاي عمومي و اجتماعي محل آرامش 

 روز. و سكون قرار داده است، همچنانكه شب را در مقابل
با توجه به مقدمه فوق فضاهاي معماري در طراحي شهري بر حسب نوع عملكرد خود از كامالً اجتماعي و عمومي و عبوري تا 

ترين و درونگراترين و شوند و از اين منظر واحدهاي مسكوني به عنوان خصوصيكامالً خصوصي و خانوادگي قابل تقسيم و تبيين مي
قابل ساير فضاهاي اجتماعي و اداري و تجاري و نمايشگاهي و فضاهاي عبوري و حتي آموزشي و ترين فضاهاي شهري درممستقل

سازي و گيرند كه بايد مورد توجه دقيق معماران و شهرسازان قرار گيرد. با فرض فوق اگر تراكمهاي باال و بلند مرتبهعبادي قرار مي
ي و فروشگاهي با تدبيرهاي مناسب خود به عنوان بهترين گزينه در سازي براي مراكز اداري و تجاري و نمايشگاهالجرم مشاع

سازي براي واحدهاي مسكوني قطعاً به عنوان بدترين و سازي و بلندمرتبهبيني و پيشنهاد شود، مشاعطرحهاي جامع و تفصيلي پيش
پذيري زندگي فردي استقالل و آزادي و تنوعسازي واحدهاي مسكوني، ها خواهد بود، چرا كه مشاعترين و ناهنجارترين گزينهنامناسب

پريشي و و خانوادگي انسانها را در طول زمان گرفته و مزاحمتهاي همجواري ناشي از آن مهمترين عامل از خودبيگانگي، روان
 .ناراحتيهاي روحي و رواني و موجب اضمحالل بنيانهاي خانوادگي و بروز ناهنجاريهاي اجتماعي در سطح كالن خواهد شد

توجهی و از خودباختگی ما نسبت به راه حلهای درخشان و ممتازی است که باشد، بیای که بیشتر موجب تأسف و تأثر مینکته

اند با و هنرمندان برجسته ما با انديشه حكيمانه و طراحي شايسته خود توانسته در طراحی شهرهای دوران اسالمی با آن مواجه هستیم
هاي داخلي و حريمهاي خارجي، مفصلهاي الزم بين فضاهاي بيروني و عبوري با فضاهاي داخلي، ياطهاي مستقل، حايجاد خانه

ترين فضاهاي اجتماعي و عبوري و با ترين و پرجاذبهترين فضاهاي فردي و خانوادگي را دركنار شلوغترين و خصوصيبخشآرامش
-اريخي خود را و جامعه خود را از همه اين شايستگيها محروم نمودهكمترين مزاحمت ممكن ايجاد نمايند و امروز ما در يک گسست ت

 ايم.
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 محور های زیان فروش تراکم و مشاع سازی در تهران

سازي در شهر تهران كه براي در محورهاي ذيل به ارائه اجمالي تأثيرات فرهنگي ا اجتماعي فروش تراكم مسكوني و مشاع
 پردازيم:تهيه شده بود، ميدوره ششم  ي اسالمكميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي 

 توجهي به قوانين ، آن هم توسط مسئولين باالي حكومتي )شهرداران( موجب تشديد بيمداریشکستن حرمت قانون
 .توده عمومي مردم شده است و اين وضع همچنان ادامه خواهد داشتهاي حكومتي و از جمله در همه رده

 كه مصداق بارز و بسيار مهم آن تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها  فرهنگیتوجهی به دستاوردهای علمی ل بی
باشد و نقض عملي ضوابط آنها بخصوص توسط مسئولين حكومتي، مجموع سيستم اداري و اجرايي كشور و از مي

و يق جمله مردم عادي را نسبت به عدم رعايت كليه ضوابط علمي و تخصصي در كليه شئون فردي و اجتماعي تشو
 ترغيب نموده است و خواهد نمود

   است به  فروش درصدی از حقوق خدمات عمومی شهروندانفروش تراكم مسكوني توسط شهرداري در واقع
شود. چنين كاري توسط ديگران، بدون كسب رضايت آنها و اين نوعي سرقت غيرمستقيم از حقوق آنها تلقي مي

وندان باشند، شرعاً و عرفاً خالف بارز بوده و مردم را نسبت به مردان كه خود بايد حامي و حافظ حقوق شهردولت
 نمايددولت جمهوري اسالمي و عدالت و انصاف آن بدبين و متقابالً تشويق به تجاوز به حقوق ديگران مي

   توجهي به رعايت استانداردهاي الزم در ساخت بي قبل از پیروزی انقالب اسالمیمهمترين اشكال شهرسازي تهران
ها و پاركينگها و فضاهاي ضاهاي مربوط به خدمات عمومي نظير )فضاهاي آموزشي، ورزشي، فرهنگي، مذهبي، راهف

فروش  بعد از پیروزی انقالب اسالمیرويه فضاهاي مسكوني بوده است. سبز و پاركها و ...( در مقابل توسعه بي
شود كليه متخصصين و افراد سئله باعث ميمسكوني نسبت به فضاهاي خدمات عمومي افزايش يافته است و اين م

نظر نسبت به شعارها و آرمانهاي مردمي و اجتماعي جمهوري اسالمي بدبين و مأيوس شوند و يا ذينفع و صاحب
 اعتبار نمايد.حداقل كارداني و تخصص و تعهد مسئولين ذيربط را در منظر عمومي كامالً بي

  شود. آموزان مدارس موجود ميو متقابالً افزايش تعداد دانش طقهافزایش جمعیت منفروش تراكم مسكوني موجب
آموزان بنابراين در مدارس دولتي و غيراستاندارد موجود كه از كمترين خدمات جنبي برخوردار است، تعداد دانش

وانان از زدگي جفراتر رفته، عالوه بر افت بسيار زياد تحصيلي موجب تنفر و دلكالس نيز از حد متعارف و مناسب 
اجتماعي را -برند كه قطعاً بِزهكاري فرهنگيخيز شهري پناه ميفضاهاي آموزشي شده و به فضاهاي ناهنجار و آفت

 به دنبال خواهد داشت.

   با توجه به افزايش جمعيت مناطق در اثر فروش تراكم مسكوني و بدون افزايش متناسب خدمات عمومي شهري

اهالی و جوانان منطقه یا در خیابانها و مسیرهای هاي سالم،  مذهبي و تفريحگاه-نظير ورزشگاهها و مراكز فرهنگي

-اجتماعی قرار می-رها شده و در معرض انواع بِزهکاریهای فرهنگی تجاری و پارکها بدون برنامه متناسب و سازنده

، در معرض انواع بيماريهاي گيريكردن خود از فضاهاي اجتماعي ناهنجار و گوشهو يا افراد متعهدتر با محروم گیرند
 گيرند.جسمي و روحي و افسردگي و مشاجرات و منازعات خانوادگي قرار مي

  ،ضمن نقض فروش تراكم مسكوني موجب افزايش و تراكم واحدهاي مشاع در يک بلوک محدود ساختماني شده

ت شخصی و خانوادگی آنها، جانبه حریم خصوصی و خانوادگی افراد و پایمال نمودن استقالل و هویمداوم و همه

شده شده و كنترلبينيو از جمله به دليل نداشتن ظرفيتهاي پيش موجب تشدید انواع مزاحمتهای همجواری می شود
در يک فضاي اجتماعي موجب انواع برخوردهاي خواسته و ناخواسته ضدفرهنگي و ضداخالقي و ضدتربيتي بين 

 گرددهاي سني يک واحد مشاع ميدهر
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  ها از واحدهاي مستقل مسكوني و شدن خانوادهتراكم مسكوني و افزايش واحدهاي مشاع عالوه بر محروم فروش
برداري از فرهنگ متعالي اسالمي و تجربيات بسيار ارزشمند و تاريخي در احداث عرفي كه محصول قرنها بهره

سالمي بوده است، عمالً مقوله بخش در تمدن عظيم ابخش و آسايششهرها و محالت و واحدهاي مسكوني آرامش
دهد كه بنا به منافع دار و سودجو قرار مياي سرمايهبا اهميت تخصص و هنر معماري و شهرسازي را در اختيار عده

بردن همه حریمها و ارزشهای معنوی در کردن هر چه بیشتر واحدها و از بینکوچکصرفاً اقتصادي خود تالش در 

رفتن حريمهاي مختلف فضايي در يک خانه، روابط شدن زيربناها و از بيناين كوچکدارند. بنابر طراحی واحدها
پسرها و دخترهاي خانواده و متقابالً روابط آنها با پدر و مادر و با مهمانها هر يک را دچار آنچنان اختالط و 

لل و اضمحالل نموده، افراد نمايد كه كليه اصول اوليه و بديهي تربيتي و اخالقي و فرهنگي را دچار خناهنجاري مي
سازد و موجب بسياري از خانواده را در خانه مسكوني خود از حداقل امكانات و آرامش و آسايش الزم محروم مي

شود )از جمله محروم شدن و دورماندن از هاي خانوادگي و طالق و فرار از خانه مي اختالفات و مشاجرات و نزاع
 ارتباط سالم با طبيعت(.

  بُعد اصلي و حقيقي انسان را بُعد مادّي و روحي او يا دو سير بنياني انسان را سير در آفاق و سير در انفس  اگر دو

-، افزایش مشاعبدانيم و اگر ابعاد مادي و آفاقي انسان را مزرعه و بستر بعد روحي و سير جوهري او در نظر بگيريم

گرایی صوصی و خانوادگی، انسانها را از تفکر و درونزدن حداقل حریمهای شخصی و خسازی و برهمسازی و کوچک

-سازد و بیگرا، خودنما، متظاهر و مهاجم میو خودسازی روحی و معنوی بازداشته و آنها را به صورت افراطی برون

 کند.جوهر میریشه و بی

  ي سياسي، اقتصادي و اگر مهمترين ويژگي دوران تمدن صنعتي و فراصنعتي را تهاجم افراطي ماشينيسم و بحرانها
فرهنگي و هنري و بهداشتي و محيط زيستي و ... بدانيم كه موجب از خودبيگانگي و مسخ انسانها و افزايش 
چشمگير بيماريهاي جسمي و رواني ناشي از آنها شده است و اگر بزرگترين خط مشي و هدف آرماني جمهوري 

ربي و فني و مهندسي تمدن معاصر و مبرا از همه آثار اسالمي ايران را استفاده از همه دستاوردهاي علوم تج

زدن سازی و برهمفروش تراکم مسکونی و افزایش واحدهای مشاع و کوچکدانيم، نامبارک و ناشايست آن مي

حریمهای فردی و خانوادگی و عدم رعایت تناسب بین زیربنای واحدهای مسکونی نسبت به واحدهای بسیار مهم 

باشد، بلكه كامالً نمييک آرمان انساني و اسالمي  ا در راستاي هدف و آرمان فوق، كه قطعاًنه تنه خدمات عمومی
 شود.سازي و اجرا ميريزي و قانوندر جهت مغاير آن و ضديت با آن آرمان و اهداف، برنامه

  وص معماری و بسیاری از اندیشمندان و هنرشناسان جهان بزرگترین دستاورد فرهنگ و اسالمی را تمدن آن و بخص

دانند و بسیاری از آنها از طریق عظمت و عمق هنر و معماری و شهرسازی اسالمی به حقانیت این شهرسازی آن می

 . انددین آسمانی رسیده و مسلمان شده

 هاي )حكمت عملي( اسالمي معيارهاي حاكم بر طراحي يک محله و يک واحد مسكوني كه مبتني بر مجموع توصيه
 يل:باشد از قبمي

 وري در اختيار )زمين در اختيار دولت اسالمي است و فقط بر حسب نياز و بهره بودن مالکیت زمینمشروط
گيرد و برداري مجدداً در اختيار دولت قرار ميگيرد و در صورت عدم بهرهافراد و با حداقل هزينه قرار مي

 شود(.برداران ذيصالح جديد سپرده ميبه بهره

 از قبيل اشراف، جلوگيري از نور و ديد و بادهاي مطلوب و ... .( متهای همجواریحرمت هر نوع مزاح( 

  تقدم حقوق اجتماعی بر حقوق فرد 
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  استحباب وقف و سایر خدمات اجتماعی. 

هاي عملي اين فرهنگ آسماني موجب ايجاد آثار بسيار ارزشمند و انساني شده و بسياري ديگر از توصيه
هاي مؤكد در بار آن نه تنها در جهت توصيهش تراكم مسكوني و آثار زياناست در حاليكه پروسه فرو

احياگر ارزشها را دارد و اين براي انقالبي كه خود جهت مغاير آن قرار كمت اسالم نيست، بلكه كامالً درح
ي المللي است و متأسفانه موجب يأس و نااميدسطح بينناپذيردراي جبرانداند ضايعهي ميفرهنگ اسالمو

 مردم جهان از اصل اسالم و فرهنگ و هنر اسالمي خواهد شد.

 مردان ما در مجموع با پيروي از فرهنگ اسالمي و تبعيت از واليت الهي از هدايت و اگر تاكنون مردم عزيز و دولت
ها ه توطئهاند همجانبه خداوند متعال و ائمه معصومين)ع( برخوردار بوده و مستقيم و غيرمستقيم توانستهحمايت همه

-اثر نمايند، چنانچه بيو تجاوزات دشمنان دين و دنياي خود و همه انسانهاي مظلوم جهان را خنثي و تا حدودي بي

پذيرد، مسلماً لطف الهي نسبت به ما و يافته و افزايش  توجهي به ارزشها و اصول فرهنگ اسالمي تداوممباالتي و بي
شد و آنچه بر سر همه امتهاي خاطي و عاصي اتفاق افتاده است، بر ما نيز جامعه ما به سخط و غضب تبديل خواهد 

كن همه دستاوردهاي مجاهدان و شهيدان و ايثارگران را بر باد خواهد داد و اين وارد خواهد شد و همچون سيل بنيان
 ناپذير و خسراني دنيوي و اخروي خواهد بود.اي جبرانفاجعه

 تشدید اختالف طبقاتی و ه در شهرداري تهران صورت پذيرفته است، موجب فروش تراكم، آن هم به صورتي ك

-يآنها اين تصور را دام صالحیت شده است.داران نوکیسه و بیعدالتی اجتماعی و به وجود آمدن سرمایهتوسعه بی
-شده باعث بيشود با پول خريد و معامله كرد و همه ارزشها را پايمال  نمود. جو ايجاد زنند كه همه چيز را مي

پيشرفت و  ريزي صحيح و توسعه وگذاريهاي توليدي و هر نوع برنامهبهاشدن كار و تالش شرافتمندانه و سرمايه
 شود.مي رفاه منطقي جامعه 

   ،فروش تراكم به صورت انجام شده در مجموع، آثار بسيار متنوع و ناشايستي در سطوح مختلف فردي، خانوادگي
مدت، بلكه در درازمدت نيز باقي خواهد بود. اغتشاش نمايد كه تأثيرات آن نه تنها كوتاهمياجتماعي و ملي ايجاد 

-ثباتي اقتصادي، ايجاد فساد وسيع اداري، پايمال شدن ارزشهاي علميپريشاني فردي و جمعي، بيارزشها و روان
 باشد.تخصصي در زمينه هاي شهرسازي و فرهنگي و هنري از محورهاي خاص و شاخص آن مي

 

 پرسش ها و پژوهش  ها )مقاله یازدهم(

 ساختمان چه چيزي مي دانيد باختصار توضيح دهيد؟ فروش تراکمدر باره  (1

 داراي چه مشخصاتي هستند؟ واحدهای مسکونی (2

 )برج سازي( چه نكات مهم و مثبت يا منفي براي سكونت دارند؟در اين زمينه تحقيقات ارائه شود؟ بلندمرتبه سازی (3

 چه رابطه اي دارد؟ افزایش مدارس دانش آموزیم با فروش تراك (4

 به چه عواملي بستگي پيدا كرده است ؟ در اين باره تحقيق كنيد؟ واحدهای مسکونیامروزه فروش  (5

را در معماري و شهرسازي ان مي دانند؟ ناظ شاما    بزرگ ترین دستاورد فرهنگ و تمدن اسالمیچرا بسياري از انديشمندان و هنرشناسان جهان  (6
 در اين مورد چبيست ؟ پس از تحقيقات از منابع معتبر ارائه نمائيد؟

 را نام برده و توضيح دهيد؟ اصول حاکم بر طراحی یک محله و یک واحد مسکونیمهمترين  (7

 ، چه تأثيري در معماري و شهرسازي ايران گذاشته شده است؟ وقف در اسالمدر توليد آثار ارزشمند و انساني  (8
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 خالصه مقاله :

قبور  مشاهد ,مقدسهاي مكان با الهام از  -رساخت مجموعه هاي معماري و فضاهاي مستقل شهري تحت عنوان ابواب الب
و نيز مراكز علمي، آموزشي كه در واقع تركيبي از مجموعه هاي علمي و مذهبي هستند،  -ائمه اطهار و ساير بزرگان ديني و عرفاني

ل در معماري و شهرسازي دوره ايلخاني مي باشد. متاسفانه به سبب وقوع حوادث طبيعي و غير طبيعي بسيار در طول عمده ترين تحو
زمان، دسترسي به اين شهرها و مطالعه مستقيم آنها به راحتي ميسر نيست. از اين رو براي بررسي اين شهرها و تعيين نحوه ساختار 

ب ها، نسخ و متون ارزشمندي كه مي توان تاريخ گمشده معماري و شهرسازي را از البه الي كتا -شهر، ناگزير بايد به منابع مكتوب

غازانیه، ربع رشیدی و اين نوشتار به بررسي ويژگيهاي معماري و شهرسازي مجموعه هاي  بايد رجوع كرد. -سطور آنها به دست آورد

مبتني بر دقت در مطالب و  يخيرتا-يريروش اين تحقيق تفس پردازد. مينمونه هایی از شهرهای ابواب البر ایلخانی  به عنوان سلطانیه

 .رهیافت راهبردی آن بر روش اکتشافی استوار استبوده كه  يخينكات موجود در متون تار
بودند كه با يک « شهرستان»و«هسته مركزي»سازمان فضايي اين شهرها شامل دو قسمت كليبا توجه به اسناد تاريخي، 

ود كه جنبه ب یبانمقبره همان نظم و طرحي از پيش انديشيده شده شكل گرفتند. هسته مركزي شهرهاي ابواب البرساختار هندسي م

داراي نظم هندسي بوده و چهارچوب شان را محورهاي  بافت این شهرهاآموزشي نيز تلفيق گرديد.  -مذهبي آن با عملكرد فرهنگي

امتداد يكي از اين محورها،كل شهر را از دروازه اي تا دروازه ديگر مي پيمود نيز به  كه در بازارمنتهي به دروازه ها تشكيل مي داد. 

و همچنين عملكردها و عناصر شهري عمومي از قبيل  محالت گوناگونعنوان يک محورخطي و اصلي در شهر مطرح بوده كه 
اطراف، آنها را به شكل باغ شهري درآورده و حدود  كاروانسراها پيرامون اين عنصر شكل گرفته بودند. عالوه بر باروي شهر، باغ هاي

 خارجي شان را محصور مي كرد. 

 شنب غازان، ربع رشيدي، سلطانيه، مجموعه هاي ابواب البر، سازمان فضايي شهر. واژگان کلیدی:

 پرسش های پژوهش:

 اسناد تاريخي در زمينه شهرهاي ابواب البر چه نوشته اند؟
 چگونه بوده است؟ساختار شهرهاي ابواب البر 

 : مقدمه

مذهبي در ميان دوره  ايلخاني خود را كم كم نمايان  مي سازد، پر رنگ شدن دين و مسايل  يكي از تحوالت عمده اي كه در
در عرصه هاي معماري و و خود را به اسالم تغييردادند.  حدي كه افرادي چون غازان خان باور و اعتقادات حاكمان ايلخاني است تا

 ي، دگرگوني ها وپيشرفت هاي عمده اي صورت گرفت كه چنين تغيير وتحوالتي، پس از ورود اسالم به ايران بي سابقه بود.شهرساز

 ابواب البر از نظر لغوی به معنای درهای نیکوکاری و رحمتيكي از تحوالت مهم، ظهور مجموعه هايي به نام ابواب البر بود. 

خداوند و طلب دعاي مومنين به صورت موقوفاتي به  فته مي شود كه حكام براي رضايمي باشد. در اصطالح به مجموعه هايي گ
وجود مي آورند. در هسته ي اين مجموعه ها، مقبره ي خود واقف قرار داشت و اماكن و ابنيه ي ديگر در اطراف آن و درتعامل با آن 

 (1368،218( و )فضل اله همداني1336،43شكل مي گرفتند. )فضل اله همداني



151 

 

مي باشد. پس از  شنب غازانآغاز ساخت چنين مجموعه هايي را به غازان خان مي توان نسبت داد كه اولين نمونه ي آن، 
، وي اولين ايلخاني بودكه براي خود، مقبره 1اسالم آوردن غازان خان و با درنظر گرفتن قوانين مذهبي مغوالن در مورد دفن مردگان

ن مجموعه ها، ايجاد اماكن عام المنفعه براي مردم بود تا همان طور كه از اسمش پيدا است، آثار ساخت. ايده ي اوليه ي احداث اي
 (1391،122متأخر اين باقيات درآن دنيا باب هاي بري باشد، براي سازندگان و واقفانشان.)كي نژاد و اسكويي

از آن دست مي توان به مجموعه مزار شيخ ياد شده است كه  مجموعه های ابواب البردر متون تاريخي به وفور از احداث 

شنب غازان، ربع سه مورد مقبره ركن الدين، شنب غازان، ربع رشيدي و سلطانيه اشاره نمود. -عبدالصمد، تربت شيخ جام، مدرسه

اب البر به مجموعه های ابوو فلسفه احداث، قابل تامل و توجه است.  -ابواب البر در وسعت يک شهر-از نظر وسعت هیو سلطان یدیرش

عنوان هسته ی اصلی شهر و مهم ترین عامل شکل دهنده ی آن و تجلی عینی نظام سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و شهرسازی ایلخانی 

كه آشنايي با اين مجموعه ها براي دست يابي به سازمان فضايي شهر ايلخاني كه در هاله اي از ابهام است، الزامي محسوب می شوند 
 مي نمايد.

 :تحقیق  پیشینه

شود و به شهر هاي ابواب البر در حوزه معماري و شهرسازي به عنوان يک پديده ي نوظهور در دوره ايلخاني محسوب مي
جواد »، «برگيت هافمن»، «شيال بلر»، «دونالد ويلبر»اند. همين سبب، چندين محقق ايراني و غيرايراني به تحقيق درباره آن پرداخته

نبود آثاری از آنها و به تبع آن عدم امکان در اين زمينه تالشهاي بسياري انجام داده اند. اما « عيدنيااحمد س»و « شكاري نيري

. همه اين مطالعات میدانی، دامنه ی پژوهش در این زمینه را تنگ و امکان دستیابی سریع به اسرار این مجموعه ها را دشوار نموده است
شه ي دقيقي از سازمان فضايي آنها موجود نباشد و اين مسئله همچنان در هاله اي از ابهام عوامل سبب شده كه تا به امروز طرح و نق

توانند در اين راه به ما كمک كنند. اين راهنماها در واقع همان كتابهاي تاريخي و به سر برد.خوشبختانه منابعي وجود دارد كه مي
هايي از قبيل تاريخ مبارک  توان به كتابباشند. از اين دست ميفرد مي اسنادي مربوط به اين دوره هستند كه در نوع خود منحصر به

غازاني،تاريخ اولجايتو، جامع التواريخ رشيدي، مكاتبات رشيدي، وقف نامه ربع رشيدي و... اشاره نمودكه هر كدام هر چند جزئي و به 
 شيده اند.صورت غير مستقيم ولي به هر حال بخشي از فضاهاي اين شهرها را به تصوير ك

 :هدف پژوهش

هدف اين تحقيق، شناسايي ساختار كالبدي و اكتشاف سازمان فضايي شهرهاي ابواب البر است. از آنجايي كه آثار فيزيكي 
اين شهرها از ميان رفته و تاكنون اكتشافات باستان شناسي جدي به عمل نيامده است، لذا ارائه يک طرح فرضي بر اساس متون 

 راهگشاي تحقيقات بعدي باشد.تاريخي مي تواند 

 :راهبرد و روش تحقیق

هدف از اين مطالعه، نه بررسي صرفا تاريخي، بلكه ايجاد ارتباطي ذهني بين واقعيت هاي تاريخي اين شهرها و فرم كالبدي 
سوال تحقيق به مكان شان است. راهبرد تحقيق تفسيري ا تاريخي است چرا كه بر مدارک اسنادي يا منابع نوشتاري استوار مي باشد و 

متون تاريخي و در واقع  دقت در مطالب و نكات موجود درو شرايطي مي پردازد كه مربوط به گذشته است. روش اين تحقيق مبتني بر 
 روش تحليل محتواست و رهيافت راهبردي آن بر روش اكتشافي استواراست. 

 :فرضیه تحقیق

 اسناد تاريخي بازسازي كرد.اين فرضيه بر پايه مفروضات زير استوار است: توان بر مبنايرا مي تصوير شهرهاي ابواب البر

  در مواردي چون شنب غازان، ربع رشيدي و سلطانيه كه نشان كالبدي چنداني از اصل اثر معماري و شهر در دست

 ترين مرجع شناسايي و بازسازي تصوري اثر است.مهم متون تاریخینيست، 

  وصف كل و جزء ابواب البرها هستندسندي قابل اعتماد در  نامه هافوقمتون تاريخي اين دوره و 
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  .در آن دوره نيز در همان  نوآوریهای شهریشهرسازي در دوره ايلخاني در امتداد سنت شهرسازي در ايران است

 امتداد قابل بررسي است

 شهرهای ابواب البر                                                                                           
 البر در شهرسازیی ابوابسرآغاز پدیده 2شنب غازان ل1

با استقرار ايلخانان در ايران و تثبيت قدرت آنان، شهر هاي ابواب البر با عملكرد و هسته ي مذهبي شكل گرفتند كه هسته 
كاربري هاي جانبي با اين هسته و تقويت هر دو، فضاهاي موقوفاتي مركزي همان مقبره باني بود. از سويي براي تلفيق هر چه بيشتر 

 در اطراف آن شكل گرفت. در نهايت عملكرد مذهبي با ديگر عملكردها و به خصوص عملكرد آموزشي تلفيق گرديد.

بايد كه »... دارد: چنين بيان مي فلسفه ی احداث ابواب البر را از زبان غازان خاندر تاريخ مبارک غازاني، خواجه رشيدالدين 
ي اسالميان باشد خصوصاً چون رسوم اسالمي بسيار بهتر از آن عادات است و در اوايل حال در خراسان به زيارت شعار ما نيز بر طريق

 مشهد مقدس توس علي ساكنه السلم و تربت سلطان بايزيد و ابوالحسن خرقاني و شيخ ابوسعيدابوالخير و ديگر اولياي آن جا روح اهلل
كرده و بعد از آن چون مسلمان شد، زيارت مشهد مقدس امير بقاع و احوال مجاوران آن مشاهده رمسهم رفته بود و تربت هاي آن 

المومنين علي عليه السالم و ديگر مشاهد و مزار اولياي بغداد قدس اهلل ارواحهم دريافت و روي فرمود كه كسي كه برين وجه مرده 
ي ن گونه بود او را چگونه از مردگان توان شمرد اين مردن بهتر از زندگاني ديگران است و هر چند ما را مرتبهباشد مشهد و مزار او بري

ي جاري گردد تا ساختن كه جاي آخرت ما باشد و بدان واسطه خيري و صدقه ا ابواب البریصلحا نيست ليكن از راه تشبه به ايشان 
ايد و ثوابي دايمي مدخر گردد و به به بركات آن رحمت خداي تعالي دستگيري نم

غايت نيكو بود و درين وقت كه حق تعالي قدرت داده آغاز كنيم تا باشد كه به يمن 
توفيق تمام گردد و چون در دارالملک تبريز بود آن جا اختيار فرمود و خارج شهر در 
جانب غربي در موضع شنب خويشتن طرح كشيده آن را بنياد نهاد و اين زمان چند 
سال است تا به عمارت آن مشغول اند و از گنبد سلطان سنجر سلجوق به مرو كه 
معظم ترين عمارات عالم است و ديده بود بسيار با عظمت تر بنياد از آن نهاده و 
هيئت و طرح آن بقاع و كيفيت مصارف آن خيرات برين موجب است كه اثبات 

 (1368،218ي فضل اله همدان« )گردد.يابد و مفصل ميمي

 تاریخ مبارک غازانیدر
در مورد اقدامات غازان خان در 

البته (1368،218شده است.)فضل اله همداني  شنب غازان اشاره به طرح اوليه 
يا مدفن غازان خان است. از اين روايت به طور  مقصود از طرح، طرحِ گنبد عالي 

ي از پيش ي شهر غازاني داراي طرحي ابنيهكليه توان ادعا نمود كه قياس مي
اند.اين طرح كلي نمودهطرح كلي شهر تبعيت مي بود كه هر كدام، از  فراهم شده
اله ي رشيدالدين فضلشهر دانست كه بنا به گفته توان هسته ي مركزي را مي

عالي، مسجد جامع، مدارس، خانقاه، دارالسياده،  در تاريخ مبارک غازاني، از گنبد 
المتولي، حوض خانه و گرمابه القانون، بيتبيت رصدخانه، دارالشفا، بيت الكتب، 

را كوشک عادليه كه نزديک بقعه يا گنبد عالي  تشكيل يافته بود. اين مجموعه 
نموده، اين كوشک بعدها به شده بود تكميل مي بوده و در زمان ارغون ساخته 
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 ( 1391،127ي غازان خان اختصاص داده شده بود.)كي نژاد و اسكوييمحل پذيرايي زايرين بقعه

م به همراه سپاه عثماني به تبريز آمده، شنب غازان را چنين توصيف  1635ه ق/ 1141كاتب چلبي كه به سال حاج خلیفه
ي رسد.سمت باختر و شمال و جنوب تپهها از مسافت دور به نظر ميبناهاي عظيم شام غازان مانند قلعه درميان باغچه»است: كرده

و در همه جا  3شود و تمام آب هايش بدان سمت جاري استگرفته كه به درياچه ي اروميه منتهي مي مزبور جلگه ي وسيعي قرار
هاي ظريف صفا بخش و خلدآسا و در هر طرف گلزارها و باغ هاي پر درخت و در گوشه آب هاي ها منقش و با شكوه و باغچهخانه

شمار آل عثمان سه روز به بريدن اي است كه سپاهيان بياندازه ها بهروان و نشيمن هاي فراوان وجود دارد. كثرت وسعت باغچه
 (1351،118جوادي«.)شد...درختان آن پرداختند ولي نتوانستند عشر آن را قطع كنند و در موقع كوچ باز سواد درختان مثل اول ديده مي

پيمايي به شهر تبريز پس از ده روز راه»، سياح معروف كه در زمان ابوسعيد از شنب غازان ديدن كرده، نوشته است:ابن بطوطه
ي زيبايي با رسيديم و در خارج شهر در محلي موسوم به شام منزل كرديم ا قبر قازان)غازان(در اين محل است، بر سر قبر او مدرسه

ميان آبهاي روان و درختان  شود...امير مرا در همين زاويه كه دراند و در اين زاويه براي صادر و وارد طعام داده مياي بنا كردهزاويه
 (253، 1359ابن بطوطه«.)سرسبز قرار گرفته منزل داد

ي بغداد )نام يكي از كه بهتر است به صورت شهركي در كنار شهر تبريز مورد قبول واقع شود، از طريق دروازه شنب غازان
ي بغداد فرداي آن روز از دروازه»مورد ابن بطوطه  نوشته:دروازه هاي اواخر قرن هفتم تبريز( با شهر تبريز در ارتباط بوده است. در اين 

غازان خان در پشت اين حصار )و دروازه بغداد( در منطقه اي به نام شنب، دستور »( و 1359،253ابن بطوطه«)به شهر تبريز وارد شديم
 (1366،255كياني«.)ساختن محله اي وسيع داده...

عالي اشاره به كاشي كاري عمارات ديگر شنب غازان دارد كه سخنان وي،  در توصيف گنبد ه ق1258در سال  نادر میرزا
( كياني براساس مطالعات خويش، نوشته ها و اسناد 1351،111كند)نادر ميرزاهاي منقش و با شكوه را تأييد ميگفتار چلبي در مورد خانه

 (1366،541)كيانينيز پابرجا مانده است. تاريخي معتقد است كه شنب غازان داراي حصار محكمي بوده كه تا زمان صفويه

از آنهمه بناي زيبا كه در شام غازان بوده »ه.ق به ايران سفر كردند 1146در سال  بازرگانان و جهانگردان فرانسویزماني كه 

سفر قريب سي و پنج سال پس از نخستين  شاردن«. فقط برجي را ديده كه ميان دشت در سمت باختري تبريز قد علم كرده بود
غازان خان پادشاه ايران كه مقر فرمانرواي اش تبريز بود، در همان جا به خاک »نويسد: ي بناهاي شام غازان ميتاورنيه به تبريز درباره

 (1374،415، شاردن«)گويند.ي او پابرجاست و آن را به نام وي، منارخان ميي مقبرهي اعظم مخروبهسپرده شده است. هنوز هم مناره

 از شنب غازان جز مخروبه چیز دیگر باقی نماند.هاي متعدد به بار آورد باعث گرديد كه ريب ها با ويرانيهايي كه زلزلهاين تخ
ي قبلي احداث شده بود. تمام سفرنامه ي شهرسازي ايلخاني محسوب مي شد كه با تفكر و انديشهي با ارزشي از شيوهشهري كه نمونه

 هستند كه در اين جا به آن ها اشاره مي كنيم: دین نکتهچنها و توضيحات، مويد و مصدق 

 .در كاربري هاي شهري به تمامي نيازها توجه شده است 

 به عنوان يک كل منسجم  درعين تنوع فضايي و كاربري، به عنوان يک مجموعه ي كامل، تعامل اجزا با يكديگر
 .مشهود است

  ن بارزترين بنا و عنصر مركزي شنب غازان مي باشد.با وجود اجزا و بناهاي گوناگون، مقبره ي غازان خا 

 .طرح و نقشه شهر كامالً فكر شده و از پيش فراهم شده مي باشد 
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 ی شنب غازانآرایش فضاهای معماری مجموعه-2     

در »كند كهرشيدالدين طراحي گنبد را كار خود غازان خان ذكر مي
طرح كشيده، آن را بنا خارج شهر در جانب غربي در موضع شنب، خويشتن 

ي شنب اله همداني بر اساس وقف نامهخواجه رشيدالدين فضل«. نهاد
-عمارت گنبد عالي و ابواب»غازان، فضاهاي معماري آن را شرح داده است:

البر كه در دوازده ضلع آن است و كوشک عادليه كه ارغون خان ساخته 
اله فضل«.)است...ي مباركه مسطور است به موجب نص واقف كه در وقفيه

شود كه از اين توصيف خواجه چنين استنباط مي. (1373،1375همداني
هسته ي شهر به شكل يک دوازده ضلعي بوده كه حول مقبره ي خود 

 غازان خان شكل گرفته بود. 
يخ مبارک بر اساس نوشته هاي خواجه رشيدالدين در تار

شنب غازان  مهم ترين منبع براي شناختكه  -(219-214غازاني)صص
( متعلقات گنبد عالي و ابواب البري كه در حوالي و پيرامون گنبد قرار دارند به شرح زير 417-422و جامع التواريخ رشيدي)صص -است

رصد )رصدخانه ي  -6دارالسياده )براي پذيرايي از سادات( -5خانقاه  -4مدرسه ي حنفيه -3مدرسه شافعيه -2مسجد جامع -1است: 
بيت القانون )جايي كه قوانين اصالح،  -9بيت الكتب  -8دارالشفا  -7پژوهشي بوده است.( -مركز آموزشيكه خان احداثي غازان 

 گرمابه ي سبيل. -12حوض خانه -11بيت المتولي -11تدوين و چاپ مي شوند.(

 بر اساس كتب فوق عبارت اند:  فضاهای جانبی شنب غازانضمايم و 
 ست كه امراي مغول و كساني كه براي زيارت مي آيند جهت خوردن آش به اين از كوشک عادليه، نام برده شده ا

 كوشک وارد مي شدند. 

  قرآن مي پرداختندبه مكتبي اشاره شده است كه همواره صد يتيم در آن جا به يادگيري 

  .به عظمت دارالشفاي شنب اشاره شده كه داراي طبيب و كحال بوده است 

 و احداث پل بر روي جوي « راه ها از سنگ پاک كردن»دن معابر اشاره شده است،هم چنين به اصالح و هموار كر
پول بر جوي ها بستن از شهر تبريز تا به مقدار هشت فرسنگ از حوالي و جوانب »هاي تبريز تا هشت فرسنگي آن،

 (1957،934اله همداني فضل«.) آن...

 را چنين مطرح مي كند: شنب ویژگی هایخواجه در ادامه ي نوشته هايش پاره اي ديگر از 
 .مردم بايد آب را از حوضخانه با كوزه و سبو بردارند و نبايد آب را به خانه هاي خود بكشند 

  مقرر  اشاره شده است كه در واليت ها و جاهاي ديگر از براي شنب غازان وقف هايي« مرسومات»در قسمت
 گرديده است.

  ر و كوشک عادليه )كه ارغون خان آن را ساخته بود( در دوازده ضلع اشاره شده است كه ابواب الب« وجه»در قسمت
 گنبد عالي قرار گرفته اند.

( 1378،175ي ساخته هاي با اهميت ادوار قبل نظر داشته است. رصد خانه)آشتيانيغازان خان در ساخت شنب غازان به نمونه

چنين شرح داده شده  رصد خانه ی شنب غازاندر جامع التواريخ نيز يكي از آن نمونه هايي بوده كه از نظر وي مخفي نمانده است. 
شنبه پانزدهم رمضان رايت همايون به مراغه نزول فرمود و تمامت را به تأني تمام بديد و از كيفيت هر يک سوال فرمود و با »است:
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ي سازند مخصوص به چند عمل و كيفيت البرِ شم رصدوجود مشكلي دقايق آن، اكثر فهم كرد و فرمود كه در جنب گنبد عالي و ابواب
 (934)همان،«. آن اعمال را به تقريري واضح بيان فرمود...

 سازمان فضایی شنب غازان -3

با استنباط از متون تاريخي، در مجموعه ي شنب غازان، گنبد و فضاهاي پيراموني آن نقش هسته اصلي را داشته و ساير 

صر کالبدی شهر که نقش مهمی در شکل آن عنافضاها، پيرامون آن شكل گرفته اند. 

. باغ هاي داشتند به دو دسته ی هسته مرکزی و شهرستان قابل تقسیم می باشند
گسترش يافته در پيرامون شهر نيز نقشي اساسي در توسعه ي آن داشته اند. 

كتاب خويش بازار  53ا ابن بطوطه در صفحه ي «بازار غازاني»همچنين محور
توصيف كرده است ا كه در امتداد دروازه بغداد بود در جاي گيري غازان را به خوبي 

 (1391،134است.)كي نژاد و اسكويي و طراحي عناصر داخلي شنب موثر بوده

 البری متعالی در شهرسازی ایلخانیربع رشیدی ابواب -4

خواجه رشيدالدين كه در زمان غازان خان در اوج اقتدار و قدرت بود به    
ي آن اي زد كه نمونهدر اختيار داشت دست به اقدامات سازندهپاس نعمتي كه 

ي باغ ميشه و وليان كوه منتهي شهري در آخر محله ي ششگالن تبريز كه به محله

  نام گرفت. ربع رشیدیي كوه سرخاب بود كه شود، در دامنهمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال شرقي تبريز در دامنه ي وليان كوه كه اكنون آن اي بود در شمشهرچه»حمداهلل مستوفي در خصوص اين شهر مي نويسد: 
را كوه سرخاب گويند و رشيدالدين در آن جا عمارات فراوان و عالي برآورده و پسرش وزير غياث الدين بر آن عمارات بسيار 

-معرفی نمودهبعضی از مورخین معاصر چون دونالد ویلبر آن را به عنوان یک شهر دانشگاهی ( 85-86، 1378مستوفي «.)افزوده

 (1366،73.)كالويخوترین بنای زمان یاد کرده استاند.کالویخو جهانگرد اسپانیایی در سفرنامه خود از آن به عنوان بزرگترین و عظیم
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اي كه به فرزندش خواجه سعدالدين نوشته بيان گرديده از زبان رشيدالدين در نامه شرح کاملی از این شهر فرهنگی 
ه نفر طبيب حاذق كه از اقصاي بالد هند و مصر و چين و شام و ديگر واليات آمده بودند همه ي آن ها را به صنوف رعايت پنجا»است:

ما تردد نمايند و پيش هر طبيب، ده كس از طالب علمان مستعد دارالشفای و الوف عنايت مخصوص گردانيديم و گفتيم كه هر روز در 
كه آن را 4گردند و كحاالن و جراحان و مجبران كه دارالشفاي ماست به قرب باغ رشيدآبادنصب كرديم تا اين فن شريف مشغول 

شود ربع رشيدي نيز به خوبي معلوم مي ( هم چنان كه از مفاد نامه51همان،مكتوب «.)معالجه ي معالجان خوانند، بنياد فرموديم

-آزمايش قرار ميي آن مورد اغ هاي نمونهبدرگیاه ها زکشت خیلی او (1375،316)مشكورعظيمي داشت یکتابخانه

از نظر دور نمانده بود و باغ رشيدآباد كه دارالشفا در قرب فضای سبز ( در اين شهر چون شنب غازان ايجاد 1351،1363گرفت.)كارنگ
 باشد.اي از آن فضاها ميآن ساخته شده بود نمونه

ي اسباب عمارت آن ساخته بوديم، زيز، طرح انداخته و تهيهكه در زمان مفارقت و اوان مباعدت آن فرزند عربع رشیدی »

كه چون قصر خورنق منيع است و بیست و چهار کاروان سرای رفیع اكنون به ميامن قدوم علما و يمن همت فضال به اتمام پيوست و 

در  5دلكشی هزار خانهسیقت برده، و ي حرمان، سبكه در متانت بنيان از قبههزار و پانصد دکان ي مينا گذشته و به رفعت بنا از قبه

و كاغذسازي و دارالضرب و رنگ  6شعربافي هایکارخانهخوش هوا و بساتين با صفا و خوانيت و طراحين و  حماماتايم و او بنا كرده
 (53، مكتوب 1363فضل اله همداني «.)خانه و ...احداث و انشا رفته

اي اختصاص داشت. علما و ته بود. هر محله يا كوچه به صنف يا طبقههاي مختلف تشكيل يافاز كوچه و محله این شهر
از هر شهري و ثغري جماعتي آورديم و در ربع مذكور »دانشمندان، طالب و ديگر پيروان علوم عقلي داراي محله اي خاص بودند.

در آنجا  علم هزار نفرو از طالبان  چهارصد نفر حافظ قرآن و از علما و فقها و محدثان دویست نفرساكن گردانيديم؛ از جمله در دارالقران 
 (53،مكتوب 1363رشيدالدين فضل اله«.)مقيم ساختيم و براي همه آنان وجه معاش و مقرري معين...

يكي از فضاهاي اصلي كالبد و سازمان فضايي ربع رشيدي است كه هم به لحاظ موقعيت جايگيري و هم به لحاظ  خانقاه
-ربع رشيدي از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده است. در تاريخ مبارک غازاني از ساختن خانقاه ها در كليه فلسفه قرار گيري اش در

به موجب فرمان او در جميع قري و قصبات »گويد:ي شهرها سخن به ميان آمده و با توجه به تصريح صاحب حبيب السير كه مي
( از اين سند و از تاريخ مبارک غازاني رونق 211، 3،ج1333خواندمير«.)انق ساختندواليت عراقين و فارس و كرمان و آذربايجان... خو

-و چون خانقاه و مدارس و مساجد و ديگر ابواب البر در هر موضعي مي»شود: كار صوفيان در روزگار غازان خان به خوبي معلوم مي

و فرمود كه چگونه است كه از آن فقها و متصوفه و ديگر  فرمود و وظائف و مشاهرات هر طائفه در نظر آوردساخت و اوقات معين مي

و  از آمدن شیخ صفی الدین اردبیلی به تبریز( در صفوه الصفاي 1368،191رشيدالدين فضل اله«.)طوائف هست و از آن سادات نيست
الصفا به خانقاه رشيديه اشاره صفوه  296ي ( همچنين در صفحه1373،291نزول او به خانقاه رشيديه ياد شده است )ابن بزاز اردبيلي

 شده است. 
( متاسفانه اين شهر در 1366،546اين شهر چون ديگر شهرهاي سنتي ايران جهت حفاظت داراي حصاري بوده است.)كياني

ت داشت ي تاج الدين عليشاه كه از زمان اولجاتيو در كار وزارت با خواجه رشيدالدين مشاركه ق در زمان ابوسعيد و به دسيسه 718سال 
م، زمان ابوسعيد، رشيدالدين وزير مستعفي به تبريز رفت اما  1317ه ق /  717در »ويران گرديد. اين واقعه را مينورسكي چنين آورده: 

 (1377،25رو شدن با قضاي محترم آنجا را ترک گفت، امالک او مصادره و ربع رشيدي تاراج گرديد.)مينورسكيسال بعد براي روبه
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( و...( به حيات دوباره و توسعه ربع رشيدي بعد از 231، 1351(،)حافظ ابرو476، 1374خان مختلف ))شاردننوشته هاي مور
وزارت خواجه غياث الدين فرزند خواجه اشاره داردكه ساخت و سازهاي جديد در فضاهايي كه قبال باغ بودند و خواجه آنها را براي 

ي تبريز انجام بود، اشاره دارد. البته اين رونق در كنار حيات شهر شنب غازان و توسعهبرنامه توسعه آتي ربع رشيدي مد نظر قرار داده 

هایی در کنار شهر تبریز پدید  در حقیقت ربع رشیدی و شنب غازان چه در زمان ساخت و چه در ادوار بعد به صورت شهرکگرفته است. 

 بخشيد.شد بلكه اين شهر تبريز بود كه به آنها رونق ميوجود اين شهركها هرگز باعث بي رونقي شهر تبريز ن آمده بودند.

 سازمان فضایی شهر ربع رشیدی-5

پژوهش هاي انجام يافته در زمينه شهر ربع رشيدي، طرح آن را برگرفته از سازمان شهر ايراني ا اسالمي با پاره اي تفاوت و 

ترکیبی از ربع، ربض و شهرستان اين شهر، همچون شهر ايراني  نوآوري هاي جديد، بيان كرده است. تا به امروز الگوي سازمان فضايي

      7، جابه جايي ربض و شهرستان در نظر گرفته شده است.و نوآوری نهفته در آن
با توجه به متون تاريخي و مهمتر از آن براساس نوشته هاي وقف نامه و تقسيم بندي كلي فضاهاي مجموعه ربع رشيدي، 

  به دو صورت زير و يا تلفيقي از اين دو پرداخت: سازمان فضایی شهر، مي توان به ارائه توسط خواجه رشيدالدين

 «با مطالعه دقيق وقف نامه مشاهده مي شود كه تمامي فضاها تحت عنوان دو مجموعه ي كلي ربع و «: شهرستان»و«ربع

در سازمان  ربض 8شهرستان دسته بندي و بيان شده اند.
گاه پيشين خود را نداشته و طبق فضايي شهر ربع رشيدي جاي

نوشته هاي وقف نامه، زيرمجموعه اي از شهرستان و يا به 

است كه به قشر  محله ای از محله های شهرستانبيان بهتر، 
ا همچنانكه متولي، مشرف و ناظر 9خاصي از مردم تعلق ندارد.

بسياري از غالمان بخشهاي مختلف ربع و  10در ربض ساكنند
ا ربض و شهرستان در اين 11مسكن دارند باغات نيزدر آن

نيز ربض باال و ربض پایین شهر با هم تلفيق شده اند. واژه هاي 
محله داردكه  كه در وقف نامه ذكر شده اند صرفا اشاره به دو

 در مكان بلندتري نسبت به ديگري قرار گرفته است. يكي از نظر ارتفاع 

  ساختار این ممر به معناي گذرگاه و محل مرورآمده است(:  يخ جهانگشاي جوينيلغتنامه ي تار در«)ممر بزرگ»و محور بازار

. از طرفي اهميت تجارت و بازرگاني در دولت ايلخاني سبب توجه بيشتر به شطرنجی بوده است شهر از پیش طراحی شده و

دروازه ها در شهر های ایلخانی دروازه ها، جهت قرارگيري و حتي افزايش تعداد آنها در شهرها گشت. قابل ذكر است تعداد 

ا نه صرفا در جهات اصلي بلكه به سمت شهرهاي مهم پيرامون و در راستاي شكل گيري بازارهايي خطي  حداقل چهار دروازه

، دروازه ها دو به دوا معموال به شكل عمود بر هم ا به يكديگرمتصل شده و سبب به وجود در شهرهای شطرنجیا بوده است.
 نظم و محورهاي قوي سازمان دهنده در شهر مي شدند.آمدن بافتي م

نيز شاهد حضور دو محور اصلي ا امتداد محور دروازه هاي روم، عراق و محور دروازه هاي تبريز، مغان ا  ربع رشیدیدر 

ين محورها،كل شهر نيز در امتداد يكي از ا بازاراين محورها معيار قرارگيري ساير فضاهاي شهري در پيرامون خود گشته و  12هستيم.
هرچندكه بازار عنصري مهم در ربع رشيدي است اما در سازمان فضايي شهر نتوانسته خود 13را از دروازه اي تا دروازه ديگر مي پيمايد.

را آنچنان كه شايسته است به هسته مركزي برساند بلكه در تعاملي قوي با شهرستان به عنوان كانون فعاليت هاي اجتماعي مطرح 
همچون گذشته، محل تقاطع اين دو محور به عنوان مكاني مهم در سازمان فضايي شهر مطرح مي شود. با اين تفاوت كه هسته  است.

 حضور مي يابد.  روضه، خانقاه و دارالشفالشهر نه در اين مكان بلكه در مجاور آن ا با عناصر 
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د كاربري ها ي مختلف، اين كل منسجم به خوبي با )ربع( بيشتر پرداخته شده و در عين وجوهسته مرکزیدر اين شهر به 

ا نيز در اطراف شهر، به عنوان عناصري مهم و شكل دهنده، 16و فتحاباد15اصالن 14ا رشيدآباد، باغها شهرستان تلفيق مي شود.
زه به اطراف راه مي حضوري قوي داشته اند.به طور كلي مي توان گفت ربع رشيدي شهري با حصاري در پيرامون بوده كه با چهار دروا

در يكي از محورهاي اصلي شهر و نزديک 17هسته ي مركزي و اصلي شهر بوده كه خود داراي بارو و ورودي جداگانه« ربع»يافت.

ربع انعکاسی کالبدی و ملموس از یک تفکر علمی ل 18محل تقاطع آنها و داراي عملكردهاي آموزشي، مذهبي و درماني بوده است.

  .مذهبی بوده است

بازار، قیصریه، حمامها، مانند:  عناصر مهم شهریرشيدي از محله هاي مختلف،تشكيل يافته بود و «شهرستان»

نيز محله اي از محله هاي شهرستان بوده  ربض19در آن قرار داشته اند. مساجد،کارخانه کاغذ سازی، رنگ سازی، ضرابخانه وگازرگاه

و پيرامون دو محور اصلي، طراحي شده بود. راهها از منظرطراحي  کل بافت شطرنجیشاست. بافت شهر داراي نظم هندسي بوده و به 
فضايي، در پيوندي استوار با فضاهاي كالبدي مجاور بوده و ماهيت فضاييشان از فضاهاي مزبور مستقل و جدا نبوده است. استقرار 

مامي فضاها از لحاظ  كاركردي،كالبد مناسبي را جهت فضاها و فعاليت ها در شهر، تابع نظم و سلسله مراتب سنجيده شده بود و ت
(1389،71زندگي )بودن در محيط( فراهم نموده بودند.)كي نژاد و اسكويي

 البری دیگر در شهرسازی ایلخانیل سلطانیه ابواب6

به ميان آورده و مي از اين چمن صحبت « ذكر عمارت سلطانيه و بناي قلعه»حافظ ابرو در ذيل جامع التواريخ تحت عنوان 
يک روز سلطان اولجايتو نشسته بود و امرا و اركان دولت حاضر بودند. فرمود يک روز پيش پدر خود پادشاه ارغون كه از »گويد:

همچنان که پادشاهان گيتي به داد و عدل و دانش ممتاز بود حاضر بودم.او را داعيه عمارت سلطانيه بر خاطر خطور كرده بود و فرمود: 

. جماعتي كه حاضر بودند،بس موضع نام بردند و هر يک از آنچه از عيب خواهم شهری بنا کنم که آن شاه بالد بودپادشاه جهانم، می من
و هنر دانستند باز نمودند.آخر االمر موضع قنقراوالنگ )قنقوراولونک( اختيار كردند كه ييالقي به غايت منتزه است و قراي بسياري در 

 (1351،67)حافظ ابرو.«زارهاي بسيار...حوالي آن و مرغ
ي حافظ ابرو به نقل از سلطان اولجايتو، انتخاب محل سلطانيه يا قنقراوالنگ به دنبال مشورتي انجام شده كه بر اساس گفته

گ، با تصويب قنقراوالن«. حاضرين هر يک را آنچه از عيب و هنر دانستند باز نمودند»با جماعتي از اطرافيانش داشته است؛

 «. فرمان فرمود تا طرح شهر برکشیدند»ارغون
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كه در بيشتر شهرهايي كه به دستور شاه ساخته شده مي -در اين قسمت به يكي از اساسي ترين مفاهيم شهرسازي ايلخاني

اين موضوع را به وضوح در بافت كه  طرح از پیش اندیشیده و تعیین شده ی آن می توان پی برديعني  -توان آثار آن را مشاهده نمود
 هندسي شهرها مي توان مالحظه نمود.

اي از پيش طرح شده و بر مبناي شهرهاي سنتي ايران شروع شده بود. اين منطقه با ساختمان شهر سلطانيه بر اساس نقشه
توقفگاههاي مطلوب چادرنشينان و در دوره ارغون جزو مناطق ويژه و  (1384،57)اشپولرتمام نيازهاي زندگي مغوالن سازگاري داشت

تفکر به یادگار گذاشتن نام نیکو و حیات جاودانی از مغول به شمار مي آمد. انگيزه ديگري كه در ساخت شهر سلطانيه گفتني است،

 (1381،44.)حمزه لوطریق ساخت بناهای ماندگار بود
اران و مهندسان آن دوره پوشيده نبوده است. در شروع ساخت شهر قنقراوالنگ، سنت فرم گيري شهرهاي ايران از چشم معم

اين شهر داراي يک حصار بيروني  20اي در دل شهر بنياد نهادند.لذا قلعه دژ یا قلعه دارد شهر نیاز به یک کهندانستند كه يک آنها مي
وهاي شهرهاي ايراني استفاده (لذا در مي يابيم كه در سلطانيه نيز از الگ1382،15بود.)شيال بلر 21و يک دژ مستحكم و قلعه دروني

شده است يعني در بطن قرارگرفتن بخش حكومتي در هسته شهر. براساس توضيح ابرو متوجه اهميت هندسه و رعايت آن در معماري 
 شود؛ اينگيرد كه به طور مساوي تقسيم ميشويم چرا كه همانطور كه او اشاره نموده، قلعه از مربعي شكل ميو بناهاي ايلخاني مي

 . اهتمام مغوالن به رعایت نظم و هندسه در معماریشان بوده استمساله نشانگر 

ابواب البري مشتمل بر چند مواضع »نويسد:مورخ دو دهه ي نخست قرن هشتم هجري )معاصر الجايتو( ميابوالقاسم کاشانی 
 (1348،48كاشاني«.)عمارت به عدد حروف... عالي از مدارس و خانقاه و دارالشفا و دارالضيافه و دارالحفاظ و غير هم تا نوزده
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سلطان الجايتو ازبراي مدفن خود در اندرون عمارتي ساخته است و آن را ابواب البر نام نهاده و گنبدي »گويد:ميحافظ ابرو 
آن عمارتي مثمن بزرگ عالي كه قطر آن شصت گز است در غايت تكلف و ارتفاع آن صد و بيست گز چنانچه در اقصي بالد عالم مثل 

دهند... و متصل آن گنبد، چند عمارت عالي ساخته است. مسجدي به تكلف و دارالضيافه و دارالسياده و موقوفات بسيار عالي نشان نمي
بر  23ي عاليسرا را صد درصد نهادند و صفه 22بر آن وقف كرده و سراي به جهت خاصه خود در اندرون قلعه ساخت، چنانچه صحن

ي و دوازده سراچه در حوالي آن متصل سرا، از هر يک پنجره دري به صحن سراي بزرگ گشوده و صحن آن را از مثال ايوان كسر
ي بزرگ كه دو هزار آدمي در آن گنجد و آن را سنگ مرمر فرش انداخته و ديوانخانه

اند و غير اينها كه ذكر كرده شد، پادشاه و امرا، عمارت بسيار در نام كرده 24كرياسي
 (1351،69حافظ ابرو«.)اندن قلعه كردهاندرو

گرد آن بارويي مربع شكل ساخته... الجايتو »...مي خوانيم:کتاب نفایس الفنون در 
و خانقاه و مدارس و جهت مرقد خود گنبدي بس عالي...و در حوالي آن ابواب خير از جامع 

جهان كس نديده و نشنيده دارالسياده ودارالضيافه كه هرگز مثل آن در
 (295-296، 1379آملي«.)رمود...بف

شود كه دوازده مورد از فضاهاي چنين نتيجه گرفته ميی مورخین از مجموع گفته
اين مجموعه عبارتند از: گنبد سلطانيه، مدارس، خانقاه، دارالشفا، دارالضيافه، دارالحفاظ، 

اين بناها، سراي  دارالسياده، مساجد، خوانق، دارالقرآن، دارالحديث و بناي كرياسي. عالوه بر
 مخصوص و دوارده سراچه ديگر را هم بايد نام برد. 

ذكر عمارت شهر سلطانيه و بناي »التواريخ رشيدي درجامعدرذيل حافظ ابرو 
در اينجا قريب هزار ( »1351،233از خانقاه سلطانيه اسم برده است)حافظ ابرو« ي آنقلعه

ه بر دو طرف ايوان آن و در عمارت مدرسه و ي بزرگ كخانه بوده و عمارتي عالي، دو مناره
دارالشفا و خانقاه هر يک با موقوفات بسيار و تا كنون )يعني زمان حافظ ابرو( بعضي از آن 

( خانقاه از عناصري است در دوره ي ايلخاني كه 1371،318مرتضوي«.)عمارت باقي است
كه شاهديم در تمامي گيرد تا جايي بسيار سريع مورد توجه حكام و حكومتها قرار مي

 شهرهاي جديد التاسيس ساخت خانقاه نيز در دستور كار قرار دارد.

كه پايتخت و مركز تجارت و سياست ايلخانان مغول بوده، نياز به شهر سلطانیه 

، کالویخومحله ها، خيابانها، ميدانهاي متعدد، بازار، مسجد جامع، مدرسه و... داشته است.
ه  819ي خود كه بعد از سال ت در دربار امير تيمور در سفرنامهعضو هيات سه نفره سفارشا

-گذارد.وي ميم نوشته، اطالعات ذيقيمتي از بافت شهر سلطانيه را در اختيار مي1416ق /

گذرد.در شهر سلطانيه در دشتي است و از ميان آنها كانالهاي بسياري پر از آب مي»نويسد:
آنها كاالهاي بسيار براي فروش عرضه شده است،  آنجا خيابانها و ميدانهاي زيبا كه در

-هايي براي آسايش بازرگاناني كه به آن شهر ميي محالت مهمانخانهوجود دارد.در همه

  (1366،171كالويخو«.)شودآيند ديده مي

مي نامد، خبر «ميدان»به وجود كاروانسراها اشاره كرده و از وجود فضاهاي باز بزرگي كه وي آنها را  کالویخودر اين بخش 
آيد كه خيابان بنديهاي شهر از روي اسلوب و هماهنگ ارک سلطانيه و با يک مي دهد. با قبول سخنان كالويخو، اين تصور پيش مي
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ي ارک مي توان ادعا نمود كه ي هندسي دقيق طرح ريزي شده است. با توجه به روايات باقيمانده از مستحدثات جلوي دروازهشبكه
 (161، 1391ترين خيابانهاي شهر در راستاي اين دروازه قرار داشته است.)كي نژاد و اسكويييكي از معتبر

، خواجه تاج الدين عليشاه، عمارتي مجلل به نام بهشت بنا نموده در پیشگاه دروازه و به احتمال زیاد درکنار معبر مذکور
تي خلدآيين بنا افكنده، سقوف آن همه مفضض و در و ديوار آن به زر بر پيشگاه قلعه عمار»(كه بنابر تاريخ الجايتو:555، 1366بود)كياني

طلي و در و گهر مرصع و سطوح صحن آن از لعل و جواهر و فيروزه ملمع و از عود و ساج و زر و آبنوس و عاج تختي مرصع، در شاه 
يان قلم نگنجد و ديده از رشک آن سر صفحه گسترده منقش مرصع مفضض كه اشكال تماثيل و تصاوير و تعاريج آن در زبان كلک و ب

از غايت خوشي و خرمي نام آن »(كاشاني در جاي ديگر مي نويسد:1348،47كاشاني«.)ي مزعفري ريزان...شک معصغري بر گلگونه
 ( 178همان،«.)بهشت نهاده...

ه اين است كه بناهاي عمومي ( نكته ي قابل توج298، 1351.)حافظ ابروایوان سلطان ابوسعید استاز بناهاي ديگر اين معبر، 
و همچنين ساختمانهاي مهم شهر با استناد به متون تاريخي،در كنار معبر اصلي قرار داشتند.اين معبر كه نقش مهمي در ايجاد بافت 

ماً تا شد و عموشطرنجي شهر يا به بياني ديگر سازمان بخشيدن به ساير عناصر و فضاهاي شهر دارد، از دروازه ورودي شهر شروع  مي
 دروازه ي ديگر امتداد داشت.

امرا و وزرا و ملوک و سالطين و ارباب اعمال و اصحاب اشغال هر يک به قدر مكنت و »بنا بر دستور سلطان محمد خدابنده  
اي هاي كسروي و طارمهي طاقت و پايه منزلت و مرتبت در عرصه حلقه شهر حوالي قلعه دور متسعه و قصور مرتفعه و ايواناندازه

چنانكه در آنجا »اي ساختند( ساختند و به دستور خواجه رشيدالدين، وزير اولجايتو، در شهر سلطانيه محله78، 1348)كاشاني« خسروي
حافظ «)ي، دارالشفا و خانقاه...و درآن عمارت مدرسه ي بزرگ بر دو طرف ايوان آنقريب هزار خانه بوده و عمارتي عالي و دو مناره

و جهت نگهداري ابنيه مذكور موقوفات بسياري را تعيين فرموده بود. به گفته ابرو بعضي از اين ابنيه تا قرن نهم هجري ( 69، 1351ابرو
، 1333(در مدرسه، دارالشفا و خانقاه خواجه رشيدالدين، مدرسان و طالب و اطباء مشغول بوده )خواند مير71وجود داشته است.)همان،

دارالشفايي ديگر با اطبا و ادويه و »ي حافظ ابرو اند. به گفتهنمودهاز موقوفات مذكور استفاده مي میرخواندي ( و بنا بر گفته428
 (1351،69به دستور اولجايتو ساخته شد.)حافظ ابرو «ي مستنصريه بغدادي عالي به نمونهمجموع مايحتاج و دگر مدرسه

ر فضايي كامال مهم در شهرها مطرح مي شوند. از اين ميان همانطور كه قبال نيز اشاره شده به عنوان عناص فضای آموزشی
به 25 دارالشفا )مدارس و اماكن پزشكي( و خانقاه )اماكن مذهبي براي تهذيب نفس( بسيار پررنگ تر در شهرها رونق مي يابند و بازار

  كند.شهر حركت ميشود كه در ميان محله هاي عنوان يكي از معابر شهر و حتي شايد از مهمترين آنها محسوب مي

 سازمان فضایی شهر سلطانیه-7

به طور كلي در مورد سازمان فضايي سلطانيه با استنباط و تحليل از متون تاريخي، مي توان طبقه بندي زير را انجام داد كه  

ناصر در تقسيم تشكيل شده و ساير ع« شهرستان»و«هسته»، از دو بخششهرها و مجموعه های ابواب البرسلطانيه نيز بسان ديگر 
  :بندي، از اهميت و جايگاه پايين تري نسبت به اين دو قرار دارند

 قلعه اي بوده )مربعي(كه عنصر سازمان دهنده ي شهر محسوب مي شده است.هسته ی اصلی شهر ، 

  ديگر عنصر مهمي بود كه پيرامون اين قلعه شكل گرفته بود. شهرستان 

 و عرض شهر، به صورت عمود برهم و از قبل طراحي و برنامه ريزي در طول  دسترسی ها و محورهای ارتباطی
 شده، به شهر نظمي هندسي بخشيده بودند. مهمترين اين محورها معبري، در راستاي دروازه و ارگ بود.
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  نيز به عنوان يک محور خطي و اصلي در شهر مطرح بوده كه محالت گوناگون و همچنين عملكردها و  بازار
 (166، 1391ومي از قبيل كاروانسراها پيرامون اين عنصر شكل گرفته بودند.)كي نژاد و اسكوييعناصر شهري عم



162 

 

 تحوالت شهرسازی در دوره ایلخانی با استنباط از متون تاریخی-8 

پس ازحمله ي مغولها به ايران و ويران كردن بسياري از شهرهاي آن،معماري اين مرز و بوم كه كم كم به رشد وشكوفايي 
رسيد و در عرصه هاي مختلف شهرسازي نيز تجربيات و موفقيت هاي چشم گيري به دست آورده بود، به يک باره با خاک يكسان مي 
 شد.

اما پس از اينكه مغوالن بر مسند قدرت تكيه زدند، به فكر 
جبران اين خرابيها و آباد كردن دوباره ايران افتادند.تمركز و عالقه ي 

رهاي جديد و به وجود آوردن مجموعه هاي آنان بيشتر به ساخت شه
نوساخته بود تا بازسازي شهرها و مناطق ويران شده. شايد دليل آن را 

 بتوان در دو مسئله جستجو نمود: 
  از سويي هم چنان كه غارتگري و ويران كردن، يک نوع

امتياز و شهرت براي آنان به حساب مي آمد؛ ساخت و 
همراه داشت. از سويي  ساز نيز خود نوعي اشتهار را به

ديگر قوم مغول،كوچ نشينان و چادر نشيناني بودند كه به 
اين فرهنگ عادت داشتند و اين نوع زندگي در تمام 
وجوه حكومتشان به چشم مي خورد.از ويژگي هاي اين 

  مي باشد. نخست حرکت و سکنی گزیدن در جاهای مختلففرهنگ، 

 عالقه آنان به دشت های خرم خوش آب و هوا وخوش ر اين مسئله ظاهر مي شود، دومين ويژگي كه شايد از اولي موثرتر د

بود. تا زمان حكومت ارغون كوشش عمده ي ايلخانان، سركوب مدعيان و تحكيم سلطنت بود و مي توان گفت،  منظر
كوخان و از فرصتي براي ساخت و ساز و زدودن زنگار زشت ويراني وجود نداشت.روند شهرسازي بيشتر از زمان هوال

تسري يافت و سرانجام در سلطانيه و در زمان  -غازانيه و ربع رشيدي -مراغه آغاز شد كه توسط غازان خان به تبريز
  حاكميت اولجايتو به اوج شكوفايي خود رسيد.

جامه  اجتماعي حاكميتش با رشد فعاليتهاي عمراني -هوالكو پس از ويرانگري هاي پيشين دريافت كه شناخت هويت سياسي
عمل خواهد پوشيد.هوالكوخان دستور داد تا تعدادي از شهرهاي ويران شده مانند خبوشان )قوچان( را عمارت كنند و براي خود او نيز 

در واقع ساخت رصد خانه مراغه، آغاز كاخي زيبا بسازند. سپس دستور داد با صرف مبالغي هنگفت رصد خانه اي در مراغه بسازند.

 (379، 1382ي) سمرقند.ره ی ایلخانی به شمارمی رودحرکت معماری در دو

است كه عموماً رويكردي مذهبي  ساخت مجموعه ها و شهرکهای اقماریيكي از مسايلي كه در اين دوره بسيار رونق يافت، 
س نياز در اطراف شهر داشتند. البته با توجه به شهرک هايي كه به تدريج از اوايل قرن اول ميالدي تا اواخر قرن ششم ميالدي و بر اسا

تيسفون ايجاد شدند و در نتيجه هفت شهر مداين را تشكيل داد، مي توان گفت كه ايده ي ايجاد فضاي زيستي ياري رساننده به كالن 
شهري چون پايتخت، قبل ها نيز وجود داشته ولي مي بايست دقت نمودكه فلسفه وجودي رونق اين شهرها در اين عصر با دوره هاي 

 علمي در آنها تبلور داشت. -فاوت بوده و بيشتر بعد مذهبيقبل مت

اهميت يافت. امرا و حكما با ساختن برج و بارو به دور شهرها در ساماندهي  توجه به محدوده شهرهمچنين در اين دوره 
نظم حيطه هاي شهري و  اجتماعي فضايي داخل شهرها همت فراواني نمودند. نكته اي كه در اينجا  قابل تاكيد است، دقت به -سياسي

وحدت بخشيدن به آنها است. در اين خصوص قرار گرفتن حمام ها و كاروانسراها در مدخل شهر، محوري بودن جاده اصلي و قرار 
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گرفتن بازارها و معابر مهم در امتداد آن را  مي توان نام برد.هر چند كه شهر حول اماكن مذهبي شكل مي گرفت ولي ساختن كاخها و 
 ي مهم رونق يافت.بناها

در دوره هاي قبلي نيز وجود داشته اما اين مسئله در دوره ي ايلخاني بيشتر جلوه نمود و ساختمانهاي مذهبي  توجه به مذهب
زيادي در اين دوره ساخته شدند.يكي از مهمترين تحوالتي كه در اين دوره رخ داد، افزايش گرايشات مذهبي در ميان حكام بود. ساخت 

دارس، زيارتگاهها و مقابر بر ساخت و سازهاي تزييني و كاخسازي رجحان داده شد و گونه ي جديدي از فضاهاي شهري كه مساجد، م
بودند.اين فضاها براي اولين بار در شنب  26بيشتر با همين گرايش در شهرهاي دوره ايلخاني براي اولين بار شكل گرفت، دارالسياده ها

نيز در اين دوره مشهود است. برخالف دوره هاي پيشين كه ما بيشتر با تک مقبره ها  گسترش مقابرد.و سلطانيه به وجود آمدن غازان
مواجه هستيم، در شهر سازي ايلخاني مجموعه اي منظم و سازماندهي شده داريم كه مقبره بخشي از آن را تشكيل مي دهد، به طوري 

 كه مقبره با محيط پيرامون خود تعريف مي يابد.

این اولین باری بود که یک مجموعه کامل موقوفاتی با این عظمت و گستردگی بقه وقف در اسالم طوالني است ولي گرچه سا

. يكي از تحوالت ديگري كه در شهرسازي صورت گرفت، تغيير محور شهرسازي و گسترش آن بود. سابقاً بوسیله پادشاه پدید می آمد
مذهبي بود كه  -ان كاخ هاي آنان بود اما در اين دوره، رويكرد مذهبي و يا علميمحور اين اصالحات شهري، محل سكونت امرا و مك

 به توسعه و گسترش شهرها سمت و سو مي داد.

البته اين بار نه با توجه و همت ويژه  -اي كه در اين دوران طاليي شكوفايي معماري و شهرسازي ايران مهم ترین پروژه

 مجموعه ربع رشیدیساخته شد،  -نامي و فرهيخته اش به نام خواجه رشيدالدين فضل اله همداني غازان، بلكه با تدبير يكي از وزيران
بود. اين بار وقف براي تشويق و ترغيب عالمان به گسترش علوم مورد استفاده قرار گرفت. فلسفه وجودي و همچنين وسعت و 

ي ايران و جهان نام برند و بلكه با گذشت قرن ها از ساخت گستردگي آن سبب شد كه از آن نه تنها به عنوان اولين شهرک دانشگاه
 اين مجموعه، همچنان نظير و رقيبي براي آن وجود نداشته باشد.

اولجايتو با آغاز گردد. -رای انتقال پایتخت از تبریزب -وی دستور داد که بنای شهر سلطانیه پس از به قدرت رسیدن اولجایتو،

را طرح ريزي كرده و دستور داده بود كه  شهر جدید ارغون را به مرحله اجرا گذاشت.، رغون خانا،اين كار يكي از آرزوهاي پدرش
بدين ترتيب به دستور اولجايتو ارگي با شانزده برج  مصالح ساختماني در آنجا گردآوري شود ولي قبل از آغاز ساخت فوت شده بود.

.وي كم كم ه بود، احداث گرديدبا مرمر و چيني تزيين شد -جايتو استآرامگاه خود اول كه–سنگي و چندين مسجد كه مهمترين آنها 

هر چند در این كامل تبديل كرد و تالش بسياري نمود تا آن را گسترش دهد و مقبوليت عام براي آن فراهم آورد. يسلطانيه را به شهر

پس از مرگ و  لیت و گستردگی تبریز را بدست آوردمقبو تبریزی نو نشد و نتوانست شهرت،هرگز های مهمی برداشت اما سلطانیه  راه گام
اولجايتو رو به انحطاط نهاد و تبديل به يک خرابه متروكه گرديد كه فقط آرامگاه مجلل بر فراز دشت سلطانيه از آن باقي ماند.يكي از 

از اين مطلب آگاه بود و به طرق  اولجايتو به ظاهر قرار نداشتن در مسير يا تقاطع راههاي تجاري بود. ،معايب مكان يابي سلطانيه

ن فاصله آن یاما دور بودن این شهر از محور تجاری و همچن كرد اين شهر به صورت يک مركز و محور تجاري در آيد. مختلف تالش مي

 .دسریعا رو به انحطاط رو -پس از مرگ اولجایتو -سبب گردید که چند سال پس از تعیین آن به عنوان پایتخت با جاده ابریشم

 :و جمع بندی   نتیجه گیری
بودند « شهرستان»و«هسته مركزي»سازمان فضايي شهرهاي ابواب البر بر اساس متون تاريخي معتبر، شامل دو قسمت كلي

ود همان مقبره باني بكه با يک ساختار هندسي منظم و طرحي از پيش انديشيده شده شكل گرفتند. هسته مركزي شهرهاي ابواب البر
آموزشي نيز تلفيق گرديد. در اين شهرها به هسته مركزي، بيشتر پرداخته شده و در عين وجود -بي آن با عملكرد فرهنگيكه جنبه مذه

 كاربري هاي مختلف، اين كل منسجم به خوبي با شهرستان تلفيق شده بود.
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ر، قيصريه، حمامها، اين شهرها از محله هاي مختلف، تشكيل يافته بود و عناصر مهم شهري مانند: بازا«شهرستانِ»
مساجد،ضرابخانه،گازرگاه و...در آن قرار داشته اند. بافت اين شهرها داراي نظم هندسي بوده و به شكل بافت شطرنجي و پيرامون دو 
محور اصلي،طراحي شده بود. راهها از منظر طراحي فضايي، در پيوندي استوار با فضاهاي كالبدي مجاور بوده و ماهيت فضاييشان از 

ضاهاي مزبور مستقل و جدا نبوده است. استقرار فضاها و فعاليت ها در شهرها، تابع نظم و سلسله مراتب سنجيده شده متناسب با ف
نيازهاي اجتماعي)مادي و معنوي( شهروندان بود و تمامي فضاها از لحاظ كاركردي غالبا كالبد مناسبي را جهت زندگي مطلوب )بودن در 

 اليت شايسته( فراهم نموده بودند. جهت فع معنويتمحيطي با
هندسه ي شهرهاي ايلخاني و به ويژه شهرهاي مهم به گونه اي بود كه فضاهاي شهري در امتداد خيابانهاي طولي و عرضي 

گرفتند. در اطراف اين شبكه، راهها و همچنين عمود بر هم كه به سان يک صفحه ي شطرنجي در سطح شهر گسترده بودند شكل مي
آوردند. لذا ن شهر نيز جهت محدود كردن و به نوعي شكل دادن به شهر و همچنين زيبا كردن منظر شهري باغها را را پديد ميپيرامو

به عنوان اجزاي الينفک و اجتناب ناپذير شهر ايلخاني مطرح بودند. عالوه بر باروي شهر، باغ هاي اطراف، آنها را به  27راهها و باغها 
 ه و حدود خارجي شان را محصور كرده بودند.  شكل باغ شهري درآورد

چهارچوب اين شهرها را محورهاي منتهي به دروازه ها تشكيل مي داد. بازار كه در امتداد يكي از اين محورها،كل شهر را از 
همچنين دروازه اي تا دروازه ديگر مي پيمود نيز به عنوان يک محور خطي و اصلي در شهر مطرح بوده كه محالت گوناگون و 

 عملكردها و عناصر شهري عمومي از قبيل كاروانسراها و...پيرامون اين عنصر شكل گرفته بودند. 

 پرسش ها و پژوهش  ها )مقاله دوازدهم(

 به چه معني است و براي چه منظوري ساخته شده اند؟ ابواب البر (1

 وجود دارد؟ چه منابعیبراي شناخت شهرهاي ابواب البر  (2

 از زبان عازان خان چيست؟ البرفلسفه احداث ابواب  (3

 است؟ و با الهام از كدام مكان مقدس ساخته شده اند؟ دارای چند مجموعهابواب البر ايلخاني  (4

 داراي چند قسمت هستند؟ شهرهای ابواب البر (5

 از چه مجموعه خدماتي و آموزشي و غيره ساخته شده اند؟ هسته مرکزی شهر ابواب البر (6

 را چگونه توصيف مي كند؟ شنب غازانهمراه سپاه عثماني به تبريز آمده بود  حاج خليفه كاتب چلبي كه به (7

 چند نكته مهم مي توان نتيجه گيري كرد؟ مخروبه های شنب غازاندر سفرنامه ها و اظهارنظرهاي جهان گردان فرانسوي در باره  (8

 الي و پيرامون گنبد داراي چه قسمت هايي است؟در حو متعلقات گنبد عالی و ابواب البردر جامع التواريخ رشيد الدين فضل اهلل  (9

 بر اساس كتب معتبر تاريخي عصر غازاني از چند قسمت ساخته شده اند. فضاهای جانبی شنب غازان (11

 را توضيح دهيد؟ سازمان شهر شنب غازان  4ر رابطه با تصوير شماره د (11

 را چگونه توصيف نموده است؟ ربع رشیدیحمد اهلل مستوفي  (12

 را چگونه تشريح نموده است؟ شهر فرهنگی ربع رشیدیل اهلل در نامه اي به فرزندش سعدالدين  رشيدالدين فض (13

 را توضيح دهيد؟ سازمان فضایی شهر ربع رشیدیو نوشته هاي رشيد الدين فضل اهلل ،  9با توجه به تصوير شماره  (14

 چگونه و در كجا و توسط كدام پادشاه ساخته شد؟ سلطانیه (15

 و قسمت هاي مختلف ان چه چيزي نوشته است؟ ر باره سلطانیهدامع التواريخ ابرو در ذيل جحافظ  (16

 بوده است؟ چه قسمت هاییاز مجموعه گفته هاي مورخين عصر غازاني مجموعه سلطانيه از  (17

 چه مطالبي نوشته است؟ نظام و رونق شهر سلطانیهكالويخو در سفرنامه خود در باره  (18

 شهر سلطانيه را توضيح دهيد؟ 17بود . با توجه  به تصوير  چند قسمت تشکیل شده بر اساس متون تاريخي شهر سلطانيه از (19

 به چه لحاظ ساخته شده است؟ رونق شهرهای اقماریدر زمان هالكو خان مغول  (21

 بر روي معماري و شهرسازي منطقه سلطانيه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ تأثیر انتقال پایتخت از تبریز به سلطانیه  (21
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 : ها پی نوشت

هاي مقتوالن و يا افراد طماع از داليل آن بيم از نبش قبر توسط بازمانده-است كه محل دفن آن ها مخفي باشدرسم پادشاهان مغول اين بوده -

حداث فرموده و موقوفات و انشا و ا اتيوال گريو همدان و د زيدر ابواب البر كه پادشاه اسالم در تبر»يمبارک غازان خياز تار زدهميس تيدر حكاتواند باشد.مي
 يدر موضع شانيا فنتا اكنون چنان بوده كه مد شانيرسم و عادات ا زخانيپادشاهان مغول را از اوروغ چنگ»آمده است:«كه نذر كرده يراتيو خ شانيا يتربتها

  (1336،43لهفضل ا نيدالدي)رش.«بر آن مطلع نبوده... دهيآفر چيو عمارت دور چنانچه ه يباشد نامعلوم، از آبادان
درسياحتنامه خود از زبان «اوليا چلبي»است و اين واژه را« مزار»درزبان مغولي به معني»معتقدندكه « شنب»آقاي دكتر كياني در مورد واژه  ا2

شوند)همچون به ميم تبديل ميها كه درقفقاز نشيمن داشته اند،آورده است. بنابر قواعد صوتي زبانهاي ايراني چون تون و با كه كنار هم قرار گيرند « قياق»
هست كه به زمينهاي مسطح «شم»و«شام»درآمده است.ازسوي ديگر در زبان مردم آذربايگان واژه يي بشكل«شم»دنب= دم، خنب= خم( واژه به رويه

گفتند. اين دو واژه و اصالح با م ميشود و پيش از وجود شنب غازان، به اين بخش ازغرب شهر نيز شام وشوعلفزارهاي كرانه رودخانه و درياچه ها گفته مي
 .«نامندهم تالقي كرده و اينک آنجا را شام غازان وشم غازان وشنب غازان به هرسه صورت مي

( كه از ميان آنها يازده مينياتور مناظري بهشتي را نشان مي 61-62، 1383دوازده مينياتور از قرن چهارم ميالدي به جاي مانده)خوانساري-3
و آب راهه هايي است از ميان كوه كه در زمين هايي به رنگ طاليي جاري است. تمامي اين تصاوير كه نمونه اي از  مل تپه، انواع متنوع گياهاندهندكه شا

آنها را مي بينيد نشان دهنده باغ آرايي و باغسازي غني در اين دوران 
 هستند. 

قرارگيري باغ رشيدآباد مجاور دارالشفا، فقط از اين  -4
 توب قابل استناد است. مك

دو واژه اي هستند كه در تمجيد «نيكو»و«دلكش» -5
 بناها در اكثر متون تاريخي اين دوره آمده اند.

شعرباف:كسي كه از موي يا ابريشم پارچه بافد.شعر  -6
 (1441بافي: پارچه بافي.)فرهنگ دهخدا، 

سعيدنيا، احمد: پژوهشي در ربع »مراجعه شود به -7
 «.11،1381و1379، 7هنرهاي زيبا، شماره هايرشيدي. مجله 

و شرط كرده ام كه هيچ يک را عورات و عيال در ربع رشيدي نباشد و »به فصل چهاردهم از قسم دوم از باب سوم مراجعه شود.براي نمونه  -8
مقيم و ساكن باشند جهت خود خانه ها بسازند يا به مجرد در آنجا ساكن باشند و از آن جمله آنک متاهل باشد اهل و عيال ايشان البته در شهرستان رشيدي 

 (22، ص171ص«.)اجرت گيرند
در توضيح محالت شهرستان رشيدي در تقسيم بندي وقف نامه از محله صالحيه به علت اهميت و نزديكي به ربع جداگانه و از بقيه محالت با  -9

 (5، س 2،ر172هرستان ذكر شده است.)صعنوان ساير محالت ياد شده است و ربض نيز در ميان ساير محالت ش
 (.22، س 2،ر175( و )ص 26، س 2،ر175(، )ص27، س 1،ر175)ص-11
 (14، س 1،ر192ص «.)غالمان ترک... مسكن ايشان بعضي در ربض باال و بعضي در ربض زير»براي نمونه -11
كهريز مشهور به كهريز »(،4، س 2،ر216ص «.)سرخاب ... ممر ايسر ... به طرف دروازه ي روم شهرستان ممري بريده شده معروف به ممر »-12

كهريز مشهور به »(،19، س 2،ر216ص «.)نزهه... خشكواي آن هم در اندرون شهرستان بريده شده تا آنجا كه دروازه ي تبريز و مسجد شهرستان است...
قنواتي كه از جانب يمين »( و6، س 2،ر217ص «.)د تا دورازه موغان...كهريز عالءالدين ايضاً، آبده آن در داخل شهرستان به جنب ديوار باغ اصالن مي رو

اغ فتحاباد و رودخانه تبريز مي آيد در ممري كه موسوم است به ممر ايمن كه آن از باالي باغچه ي ني كس جاري شده بر راه جاده ي كندرو تا نزديک در ب
 (18، س 214ص«.)به قرب خانقاه جانداراست... دروازه عراق و از آنجا هم بر جاده مي آيد تا پول سنگين كه

محله ي صالحيه محله اي است از محالت شهرستان رشيدي كه به ربع رشيدي نزديک است و يک در كوچه ي آن در ممر بزرگ ربع »-13
دهليز بزرگ كه آنرا ممر بزرگ مي »( و5، س 1،ر172ص «.)رشيدي است كه بر باال مي روند و يک در ديگر به جانب بازار كه به راه دروازه سرخاب مي روند

 (13، س 3، ر43ص «.)گوييم و از بازار كه مي گذرند بر آنجا به باال مي رسد تا به دروازه ي ربع رشيدي مي رسد و متصل است به دروازه ي مذكور...
 ود.از مكاتيب رشيدي مراجعه ش 53و  51به باب سوم، قسم دوم، فصل شانزدهم وقف نامه و مكتوب  -14
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، 2،ر217)ص ...«. كهريز مشهور به كهريز عالءالدين ايضاً، آبده آن در داخل شهرستان به جنب ديوار باغ اصالن مي رود تا دورازه موغان »... -15
 (6س 

مراجعه  15-17سطر  215و صفحه  21سطر  214به باغ فتحاباد در صفحات متعدد وقف نامه اشاره شده است. براي نمونه مي توان به صفحه -16
 شود.

كه اين ربع رشيدي عبارت از دو موضع است كه يكي پيشتر بنياد رفته بود و باروي آن كشيده و آن را درگاهي ساخته كه منارها متصل آن »... -17
و همه بهم يكي كرده و آن درگاه است و يكي ديگر پستر بارو كشيده و اضافه آن بارو اولين كرده و متصل آن گردانيده و دروازه ديگر بيرون آن ساخته 

بنا بر »( خانم شيال بلر در توصيف مجموعه ي ربع رشيدي مراحل ساخت و ساز آن اينگونه نوشته است: 5، س41ص «.)مجموع را ربع رشيدي نام نهاده ايم
در جلو بوده باروهايي داشته است و آن را دروازه اي وقف نامه، اراضي متعلق به بقعه )رقبات آن( از مجاري خيريه)ابواب البر( شامل دو ناحيه بوده است: آن كه 

پشت متصل مي شده و )درگاه( با مناره هايي متصل بدان ساخته بوده اند، آن كه در پشت)بقعه( بوده دروازه اي ديگر و نيز بارويي داشته است. باروهاي جلو و 
خوانده است. برجهاي آجري و باروي مدوري كه امروز از آن « ربع رشيدي»را  آن دو زمين را به هم مي پيوسته است. خواجه رشيدالدين كل اين مجموعه

 (2: 1387)قيومي «. مجموعه به جا مانده است اگر هم باروهاي اصلي نباشد، باروي جايگاه مجموعه اصلي را نشان مي دهد
 (6-24، س42)ص  -18
 (8، س 214)ص  -19
 حكومتي شهر سلطانيه اشاره دارد بلكه تجلي شهرسازي ايراني نيز در سلطانيه است.ساخت قلعه و ارگ عالوه بر اين كه به جنبه  -21
حافظ «.)ي آن از سنگ تراشيده اشارت فرمودبناي قلعه»گويد:ي حافظ ابرو دستور ساخت اين قلعه را ارغون داده است.وي ميبنابر گفته -21

 (69، 1351ابرو
 سخن به ميان آمده است.« صحن»در تمامي متون از حضور فضاي معماري -22
 در تمامي متون مربوط به اين دوره در معناي ايوان به كار رفته است و فقط در دو مورد به معناي صحن نيز آمده است.« صفه» -23
 كرياس در متون به معناي فضاي ورودي آمده است. -24
ا در مورد سه ابواب البر شنب غازان، ربع رشيدي و سلطانيه اين در شهرهاي اسالمي حضور بازار معموال در اطراف مسجد جامع مي باشد ام-25

بدان اشاره شد،  امرصادق نمي باشد چرا كه جهت رونق مجموعه مركزي، مسجد جامع نه در كناره دروازه بلكه در تلفيق با هسته بوده و همان طور كه قبال نيز
 ا هسته مذهبي اصلي نداشته است.بازار حضوري فعال در اين شهرها داشته اما ارتباطي مستقيم ب

»... كه مي گويد:«دوستي پادشاه اسالم در حق خاندان رسول عليه السالم»مراجعه شود به حكايت هشتم از تاريخ مبارک غازاني در باب  -26
يز و محترم دارد و صدقات و ادرارات در حق همواره جهت سبيل الحجاج مددها ميفرمايد و مزارات خاندان را زيارت كند و نذرها پذيرد و فرستد و سادات را عز

فه در نظر ايشان فرمايد و چون خانقاه و مدارس و مساجد و ديگر ابواب البر در هر موضعي مي ساخت و اوقاف معين ميفرمود و وظايف و مشاهرات هر طائ
يست.از آن علويان نيز واجب است و فرمود تا در تبريز و ديگر آورد و فرمود كه چگونه است كه از آن فقها و متصوفه و ديگر طوائف هست و از آن سادات ن

صالح ايشان وجهي كه واليات معظم در تمامت ممالک در بالد معتبر چون اصفهان و شيراز و بغداد و امثالها دارالسياده سازند تا سادات آنجا فرو آيند و جهت م
 «.ود تا ايشان نيز از خيرات او بابهره باشند...مصلحت ديد بموجبي كه وقف نامها بذكر آن ناطق است معين فرم

د آقاي كياني به حضور باغ در كنار ميدانهاي شهرهاي ايلخاني معتقد است.البته اين فرضيه با توجه به سرابستان در ربع و بخشي از باغ رشي -27
 آباد كه قبال جلوي ورودي ربع بوده است در مورد ربع رشيدي قابل بررسي مي باشد.

  :ع و ماخذ مناب
 تهران: اسالميه. .به تصحيح ابراهيم ميانجي.نفائس الفنون في عرايس العيون .1379.آملي، عالمه شمس الدين محمدبن محمود -

 . تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.تحرير تاريخ وصاف. 1372آيتي، عبدالمحمد. -

، مقدمه و تصحيح غالمرضا مجد. بي ل و اقوال و كرامات شيخ صفي الدين اسحق اردبيلي(صفوه الصفا )در ترجمه احوا. 1373ابن بزاز اردبيلي. -
 جا: بي نا.

 . به كوشش احمد بن كريم تبريزي. بمبئي: بي نا. صفوه الصفا. 1911ابن بزاز اردبيلي.  -

 ن: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.. تهرا 2و1ترجمه محمدعلي موحد. ج سفرنامه ابن بطوطه.. 1359ابن بطوطه، محمد بن عبداهلل. -
 . ترجمه محمود ميرآفتاب. تهران: علمي و فرهنگي.تاريخ مغول در ايران. 1384اشپولر، برتولد. -
 (. تهران: نامک.تاريخ ايران پس از اسالم)از صدر اسالم تا انقراض قاجاريه دوره پهلوي. 1378اقبال آشتياني، عباس. -
 .418-447: 2مجموعه مقاالت سومين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران )ج(. ارگ بم، تصاوير . سلطانيه در1384ايماني، ناديه. -
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 . 51-77(: 51)صفه. طرح فرضي ربع و شهرستان رشيدي. 1389باللي اسكويي، آزيتا، كي نژاد، محمد علي و نقره كار، عبدالحميد. -
.ترجمه هاشمي گلپايگاني. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد ي مركزي دوره ايلخانيانهنر و معماري اسالمي در ايران و آسيا. 1382بلر، شيال. -

 اسالمي.
(: 13) گلستان هنر. معماري و جامعه در دوره ايلخاني: تحليلي درباره وقف نامه ربع رشيدي. ترجمه مهرداد قيومي بيد هندي.1387بلر، شيال.

 .48-73صص
 يادفرهنگي آذربايجان، تبريز.، بنتبريز و پيرامون. 1351جوادي، شفيع. -
.به اهتمام دكتر خانبابابياني. تهران: ذيل جامع التواريخ رشيدي شامل وقايع. 1351حافظ ابرو، نوراهلل عبداهلل بن لطف اهلل بن عبدالرشيد البهداديني. -

 انجمن آثار ملي.
 . تهران: ماكان.هنرهاي كاربردي در گنبد سلطانيه. 1381حمزه لو، منوچهر. -
 . زير نظر محمد دبير سياقي.تهران:كتابخانه خيام.3. جتاريخ حبيب السير في اخبار افراد البشر. 1333خواندمير، غياث الدين. -
 . ترجمه و نگارش فره وشي. تهران:كتاب فروشي خيام.سفرنامه. 1361ديوالفو، مادام ژ. -

 . 61-49 (:7) هنرهاي زيبا. پژوهشي در ربع رشيدي. 1379سعيدنيا، احمد. -
 .41-29(: 11) هنرهاي زيبا. بازآفريني شهرستان رشيدي. 1381سعيدنيا، احمد. -
 باهتمام و تصحيح ادوارد براون. تهران: اساطير.  تذكره الشعراء.. 1382سمرقندي، دولتشاه. -
 . تهران: توس.2. ترجمه اقبال يغمايي. جسفرنامه شاردن. 1374شاردن، ژان. -
. به اهتمام محمد مهدي اصفهاني. بي جا: بي تاريخ وصاف يا وصاف الحضره. 1269 بن عزالدين فضل اهلل شيرازي )وصاف(.شهاب الدين عبداهلل -

 نا.

 . به تصحيح و اهتمام كارل يان. اصفهان: پرسش. تاريخ مبارک غازاني )داستان غازان خان(. 1368فضل اهلل همداني، رشيدالدين. -

. تاريخ مبارک غازاني )داستان آباقاخان و سلطان احمد و ارغون خان و كياخاتون، قسمتي از جامع التواريخ(م. 1941ن.فضل اهلل همداني، رشيدالدي -
 به تصحيح كارل يان مونتون. انگلستان: مطبعه ستفن اوستين.

 هور: دانشگاه پنجاب.. گردآوري محمد ابرقوهي. به اهتمام محمد شفيع.المكاتبات رشيديم. 1945فضل اهلل همداني، رشيدالدين. -
. بسعي و اهتمام عبدالكريم علي اوغلي علي زاده. باكو: فرهنگستان علوم جمهوري شوروي جامع التواريخ. م1957فضل اهلل همداني، رشيدالدين. -

 سوسياليستي آذربايجان.

 وي و ايرج افشار. تهران: انجمن آثار ملي.، چاپ حروفي. به اهتمام مجتبي مينوقفنامه ربع رشيدي. 1356فضل اهلل همداني، رشيدالدين. -
 تبريز: انجمن آثار ملي. آثار باستاني آذربايجان )آثار و ابنيه تاريخي شهرستان تبريز(.. 1351كارنگ، عبدالعلي. -
 . به اهتمام مهين همبلي. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.تاريخ اولجايتو. 1348كاشاني، ابوالقاسم عبداهلل. -
 . تهران: نشر كتاب.1.تصحيح جعفر سلطان القرايي.جروضات الجنان. 1344و1349يي، حافظ حسين كرباليي تبريزي ابن كرباليي.كربال -
 . ترجمه مسعود رجب نيا. تهران: علمي و فرهنگي.سفرنامه كالويخو. 1366كالويخو. -
 و ارشاد اسالمي.. تهران: وزارت فرهنگ 4و3و2و1. جشهرهاي ايران. 1366كياني، محمد يوسف. -
. تهران: نشر آثار هنري متن)فرهنگستان هنر بازآفريني ربع رشيدي بر اساس متون تاريخي. 1391كي نژاد، محمد علي و باللي اسكويي، آزيتا.-

 جمهوري اسالمي ايران(.

 كبير.. باهتمام عبدالحسين نوائي. تهران: اميرتاريخ گزيده. 1362مستوفي قزويني، حمداهلل بن ابي بكر. -
 به تصحيح و تحشيه دكتر محمد دبير سياقي. تهران: طه.. نزهه القلوب. 1378، حمداهلل بن ابي بكر.مستوفي قزويني -
 .انجمن آثار ملي. تاريخ تبريز تا پايان قرن نهم. تهران: 1372مشكور، محمدجواد. -
 يز.. مسائل عصر ايلخانيان، موسسه انتشارات آگاه، تبر1371.مرتضوي، منوچهر -
 . بيان منازل. ترجمه و تعليق رحيم رئيس نيا. تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور.1379نصوح مطراقچي. -
 . تاريخ تبريز. ترجمه و تحشيه عبدالعلي كارنگ. تبريز:كتابفروشي تهران.1337.مينورسكي، والديمير -

 .عبداله فريار، علمي و فرهنگي، تهران ، ترجمهمعماري اسالمي ايران در دوره ايلخانيان .1365.ويلبر، دونالد
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 (4مجموعه مقاالت   )                                                             

 معماری و شهرسازی(–)کاربردی                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

                                                

 تأثیر تعالیم اسالم بر معماری و معماران  در سرزمین ایران                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 مقاالت و سلسله بحث هایی پیرامون :         

                     سامانه معماری و شهرسازی پایدار از منظر تمدن فرهنگ معنوی و جهانی اسالم                    - مقاله سیزدهم    

                                                                                                                                              تحلیل ساختار فضایی بیت  اهلل الحرام و تأثیرآن بر معماری و شهرسازی دوران اسالمی ایران                                          - مقاله چهاردهم   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        و محالت شهرهای مسلمین  های مسکونیمعماری خانهبر  تأثیر فرهنگ و تعالیم اسالمی-مقاله پانزدهم    

                                                                                                                                                                                                                                      ن امروزالکوبرداری و بکارگیری ارزش های اسالمی درمعماری و شهرسازی ایرا-  مقاله شانزدهم            

نظام -مقاله هجدهم                                                                                                             سته بندی  معماران امروزی ایران و نقدی بر نظرات آناند- مقاله هفدهم        

                                          اصول حکمت  و ارزش های عملی اسالمو  مهندسی ساختمان  ایران
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   مقاله سیزدهم                                       

  معماری و شهرسازی(–)کاربردی                                              

              
 خداست انبياء را علم از نزد علم و دانش جمله ارث انبياء است                           

 شيخ بهايي                                                                                    

                                          

  معماری و شهرسازی پایدار سامانه

 از منظر 

 معنوی و جهانی اسالمو فرهنگ تمدن  

 
 )سازمان زيبا سازي شهر تهران(سخنراني در اولين همايش ملي معماري وشهر پايدار                                       

  1391آبانماه  22و 21 زمان :                                                            

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي : تهران ،  مکان                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 مهندس عبد الحميد نقره كار                                                                        
                                  ماري دانشگاه علم و صنعت ايراندانشيار  دانشكده مع                                                        
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رحیم                                       لبسم اهلل الرحمن ا                                                                  

 : و مدخل بحث مقدمه
 آن مزين مي نمايم.  خن را بااغاز سو  ن شروع مي نمايماز آيه مباركه قرآمذكور  بحث  ورود بهبراي 

ِ إِلهاً آَخَر ال إِلهَ إاِله هَُو ُکلُّ َشيْ »  «/قصص88- ٍء هالٌِک إاِله َوْجهَهُ لَهُ اْلُحْکُم َو إِلَْیِه تُْرَجُعونَ و ال تَْدُع َمَع هللاه

پذير و آگاه باش كه هر چيزي جز ذات پاک خدايي دايي نو هرگز با خداي يكتا كه جز او خدايي نيست معبود ديگري را به خ
 نابود شدني است و فرمان و سلطنت عالم آفرينش با اوست و همه خاليق سرانجام بسوي او بر مي گردند.

روحاني انسان ابعاد عقالني و  لينابود شدني است، و مادي و دنيايي موجودات و پديده هاي عالم از جمله انسانابعاد يعني 
 .قي و ماندگار است و براي حسابرسي و تعيين تكليف نهايي به سير خود بسوي خداي متعال ادامه مي دهدبا

 تمدن اسالمی اصول و مبانی شهر سازی پایدار

موضوع مهم اشاره اصل و به چند   ،است« ساماندهي و شهرسازي پايدار از منظر اسالمي»كه موضوع بحث در بيان و تشريح 
 :تجزيه و تحليل مباحث مربوط به معماري و شهرسازي مي پردازيم  و به نماييممي

  معماري و شهرسازي اصالت ذاتي ندارند كه گفته شود نوع پايدار آن مناسب است يا نوع  در آغاز بايد اقرار نمود كه
ا هستند، انسانهفراهم نمودن رفاه و آسودگي و ناپايدار آن، معماري و شهرسازي وسيله آباد كردن محيط زيست 

ت معماري و كنند، در غير اينصورپيدا ميو مفهوم و معني  شونددر رابطه با انسانها و نیازهای آنها تعریف میبنابراين 
 .براي جامعه بشري تبديل خواهند شد  هايي خود بنياد، خودنما، مزاحم و نامطلوببه بت واره شهرسازي

  است و انسان براي تكامل با دو نياز مادي و معنوي)چه از بعد از منظر اسالمي همه هستي براي انسان خلق شده

بتواند . بنابراين معماري و شهرسازي بايد امكان رشد و ترقي معنوي را خواهد داشت  تكويني و چه تشريعي(

 كه اساس زندگي متكي به نیازهای روحی و معنویرا به صورت نسبي تأمين نمايد و  ها مادی انسانحداقل نیازهای 
 حوزه آزادي و اختيار انسانها است، بستر سازي و زمينه سازي نمايد.ن مي باشد و درآ

 در ايجاد جامعه پايدار نام  سه مؤلفه اصلیهاي بين المللي و سازمان ملل و در كتاب شهرسازي پايدار از در مانيفست

 بايد گفت؛ «. جتماعیعدالت ا»و « رونق اقتصادی»، «یکپارچگی اکولوژیکی و زیست محیطی»برد، يعنيمي

شود، مجموع دستاوردهاي علوم تجربي، كه مي ث پايداري در اين حوزه مطرحزيست محيطي، كه اغلب مباح در مورد مؤلفه
و نابخردانه به محيط زيست محكوم نموده و آثار ناهنجار اين رويكرد را  داري غرب را، در تهاجم اسرافگونهيهرويكردهاي ليبرال سرما

قطعاً مورد  د،كننبرداري متعادل از امكانات طبيعت ارائه ميدر جهت حفظ محيط طبيعي و بهرهاي هايي عالمانه مايد و توصيهننقد مي
مود تأييذ مي تقدير بوده و رعايت ضوابط و استانداردهاي آزمايش شده آن، براي همه امري ضروري و الزامي است. از منظر اسالمي نيز 

آنچه علمي به مفهوم نتايج علوم تجربي است، رعايت آنها هم عقالني است و هم اسالمي و تا :»... جوادی آملیآیت ابه نقل از باشد.
 .1«توسط آزمايشهاي جديد نقض نشده است، علمي و اسالمي است

تي همه و عقل جزئي و معيش 2بیاموزید، حتی اگر در چین باشدآن را فرمایند این همان علمی است که پیامبر اکرم )ص( می
من کان یرید االخرة نزد له  ی حرثه و من فرمايند:)يند و خداوند در قرآن ميتوانند آنرا كشف نماانسانها اعم از مؤمن و غير مؤمن مي
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به آنها حاصل دسترنجشان را آنها كه طالب دنيا هستند، يعني  /شوري(21-کان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ما له  ی اجخرة من نصیب 
هر و  وند كه براي عموم است فهميده مي شود خدا يت، اين فرآيند در پرتو صفت رحمان1خواهند داشندهيم ولي از آخرت نصيبي نمي

د نباشگاهي در شرق و گاهي در غرب ميكه اند، پيشتاز بودهزحمت كشيده و در هر دوره تاريخي، نژادي و كشوري در اين علوم كس 
نمايند و فرايند آنها، سعادت جاوداني و رحيم، براي خواصي است كه براي تكامل جوهري خود تالش مي اما صفتبهره مند مي شوند و 

 )رحمانيت خداوند همه موجودات را در بر مي گيرد و رحيميت مخصوص خواص از آنسانهاست(.پايدار است
 برال سرمايه داري غرب آيا برفرض رعايت مسائل زيست محيطي، جامعه انساني در ظل مكاتب مادي و فرهنگ لي

آيا سرمايه داري به ظاهر  ؟خواهد رسيد «عدالت اجتماعی»و « رونق اقتصادی»به آن دو مؤلفه ديگر پايداري، يعني
تواند حقوق اكثريت آسيب پذير قدرت و ثروت است ميحرص و ولع براي كسب رقابتي واشباع ناپذير كه تركيبي از 

ة مارالالننس ان  نمايد)زشتي و شر امر مي بهانسان، كه  س حيواني و لجام گسيختهآيا آزادي نف؟جامعه را تأمين نمايد

براي انسان ، كه حاصل آن (، بدون تربيت و هدايت عقالني و وجدان دروني او 2/يوسف(53-اال ما رحم ربی  السوءب
ي و آرامش و امنيت روحي تواند عدالت اجتماعمي  تزكيه نفس و دوري از شر و پليدي باشد حكمت وبايد همراه با 

 ؟فراهم آوردرا  ها  براي انسان

هاي جهان را استثمار نمودند و به قيمت  ، كشورهاي پيشرفته صنعتي، كه با قدرت خود اكثر كشورها و ملتدر قرون گذشته
تند عدالت اجتماعي، حتي در جنگهاي خانمان برانداز و جنايت هاي مكرر جهاني به ثروت و رفاه مادي در جامعه خود رسيدند، آيا توانس

شته و ها ميليون كجنگهاي اول و دوم جهاني بين كشورهاي به اصطالح پيشرفته صنعتي اروپا و آمريكا با ده ؟كشور خود ايجاد نمايند
نه ويتنام در ها و كشتار وحشيا و نابودي نسلدر هيروشيما و ناكازاكي ژاپن استفاده از بمب هاي اتمي  شهرهاي ويران شده و در نهايت 
 هاي وال استريت در همين كشورها پاسخ بسيار قاطع و روشني به سؤال ما است.گذشته و در زمان معاصر جنبش

،آيا آزادي نفس حيواني و غريزي انسانها در جوامع ليبرال، آرامش و امنيت رواني و روحي پايدار و در بعد معنوی و اخالقی
سرپرست، بزرگساالن نابودي ارزشهاي اخالقي، كانون خانواده و عواطف انساني، كودكان بي !!؟تتكامل براي آن جوامع ايجاد نموده اس

 اي صنعتي پاسخي قطعي به پرسش ما نيست؟!!غريب و تنها، افزايش آمار خودكشي و بيماريهاي رواني در كشوره
  آيا صيرورت و  «اجتماعيعدالت »و  «رونق اقتصادي»اساسي در اين است كه بر فرض تحقق نكته بسيار مهم و

آیا به طور کلی عقول  ؟ها، كه همه هستي براي آن آفريده شده است، محقق خواهد شد كمال جوهري و مقدر انسان

، تا معماري و شهرسازي بتواند ضمن تأمين ها را تبیین نماید تواند جهت و غایت کمال انسانجزئی و تجربی ما، می
نيازهاي روحي ومعنوي آنها باشد و پايداري به مفهوم انساني و الهي آن تحقق  ها، بستر ساز نيازهاي مادي انسان

 يابد و معماري و شهرسازي هماهنگ با قوانين آفرينش طراحي و اجرا شود؟

  تبیین از منظر اسالمی، عقل جرئی، تجربی و بالفعل ما، هرگز نمی تواند جهت و غایت وجودی و حقیقی ما را ترسیم و

دآگاه و تكويني نيازش به صورت بالقوه، ناخو ين عقلي كه تحي رهبريت معنوي و الهي قرار نگرفته است ، زيرا انماید
در حاليكه داند. نميچيز هيچ شود وقتي كه مادر متولد ميكند، اما به قول قرآن كريم انسان از مطالبه ميرا احساس و

آورد اما دارد، نيروئي غريزي او را به حركت مي انسان بالفعل مانند مسافري است، كه به شدت انگيزه مسافرت
داند به كجا و از چه راهي بايد حركت كند، هيچ معياري براي ارزيابي راه رفته ندارد، آيا به مقصد نزديک شده يا نمي

شود. سرنوشت مختوم شود ولي هرگز اشباع نمير سد، مدت محدودي راضي ميدورتر؟، به هر مقصد مادي كه مي
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سبكهاي هنري و معماري و . اكثر است پوچي در نظر و هرج و مرج در عملو « ليسم و آنارشيسمنيهي»انسانيچنين 
تبليغاتي و صادراتي دوران معاصرغرب ناشي از نسبي گرايي و شكاكيت در حوزه معرفت شناسي و انسان شهرسازي 

 آن وجود ندارد.تيجه دور ماندن از وحي الهي است كه خدايي در شناسي در آن فرهنگ و ن

سبكهايي جزئي نگر، كمي گرا، )فورماليستي(، غير انساني، غير مهندسي و اقتصادي، بت واره، ضد محيط زيست، خود نما، 
 است.. متكبر و سلطه طلب و...

 كه راه حقيقت را رفته و حتیاج به رهبر معنوی داریمما مسافرانی هستیم که احتیاج به خود آگاهی در تعیین مقصد و ا 
هفت خان عبور از موانع و به تعبير عطار عشق شهر و گذشتن از هفت عرفاني براي طي مسير  آشنا بدان است و

به سخن شاهنامه فردوسي  انسان ها را بدرستي راهنمايي كنند و در اين رابطه آيه مباركه قرآن مي فرمايد : رستم 
ا رنج ها و تالش هاي زيادي كه دارد سر انجام به حضور يعني انسان ب «1/انشقاق6-إنك كادح إلى ربك كدحا  مکقیه»

 پروردگار خود مي رود و او را مالقات مي كند

يعني  انسان كامل و  مسير تكوين انسانها و تعيين دليل و راهنماي معنوي راه  خطا ناپذير يامبران براي تشريعضرورت ارسال پ
همه پيامبران حاصل بعثت  آمده است  كهثقل تفكيک ناپذير اصل و عنوان دو  امام معصوم )س(، در آخرين وصيت پيامبر اكرم )ص( به

و لذا از منظر اسالمي  ملحوظ شده است ( و عترتي اهل بيتي)اني تارکُ فيكم الثقلين، كتاب اهلل:در حديث ثقلين  الهي معرفي شده است

رو  عملي براي مهندسي جامعهها راه تبيين معيارهاي نظري و تن مکتب اسالم و والیت امام معصوم )س(،يعني  و وزنه بنياديمؤلفه  دو
( محيط زيست طبيعي و مصنوعي )يعني معماري و شهرسازي ( ةاالخر ةالدنیا مزرعبه تكامل است، كه در آن جامعه مبتني بر حديث )

 ها در جهت فالح و رستگاري آنها باشد. مزرعه و وسيله حيات طيبه انسان
-و ان کانوا من قبل لنی ضکل مبین ةیزکیهم و یعلمهم الکتاف و الحکم یین رسوال منهم یتلوا علیهم آیاته وهوالذی بعث  ی االم)

/جمعه(يعني اوست كه در ميان اميين كه نوشتن و خواندن نمي دانستند پيامبري از جنس خودشان بر انگيخت تا آياتي كه بر او وحي 2
پاكيزه گرداند و كتاب قرآن را بياموزاند و حكمت و دانش را به آنها ياد دهد در حاليكه قبل از  مي شود بر آنها بخواند.و آنها را از درون

 اين در گمراهي و ناداني آشكاري بسر مي بردند. 
دنيا مزرعه و محل كشت آدمي است تا در آخرت مورد استفاده و بهره برداري قرار دهد ، در معني و درک بهتر اين سخن ، 

 اين دو بيتي دانشمند و معمار و حكيم و فقيه بزرگ دوره صفويه ،  شيخ بهايي  عليه الرحمه :نگاه كنيد به 
 كارش همه جرم و كار حق لطف و عطاست  است اااااراي دنياااااتا منزل آدمي س                                  

 ارش پيداستااااوست از بهاااسالي كه نك  خوش باش كه آن سرا چنين خواهد بود                                 

 ما باید رویکردهای ، را پذيرفت و ترجمه اي فكر نمود نكرد و نظرات آنا در زمين دشمن نبايد بازي بنده معتقدم كه

، نقاط مثبت آنرا كه طبيعتاً در حوزه معاصر غرب را در هر زمینه ای بشناسیم و از منظر اسالمی، نقد و ارزیابی نمائیم
 هاي خود را از مكتب خطاناپذير ووم تجربي است، آموزش ببينيم و در حوزه مسائل معنوي و كمال انساني، راه حلعل

این مباحث نیز به راحتی در مجامع عمومی قابل ارائه نیست و اسالم در نظر و عمل استنباط و استنتاج نمائيم. جامع 

های معماری و مراکز داریم، امید است به کمک دانشکده ها ما نیاز به کارگاههای دانش افزاییبیش از همایش

 (پيشنهاد مهم كه بايستي پيگيري شود)حوزه و دانشگاه این امر میسر شود.تحقیقاتی 

  به عنوان يک جمع بندي از وضع موجود معماري و شهرسازي در كالن شهرهاي ما، اين نكته را عرض مي كنم، اگر

توسط معماران و شهرسازان متعهد و متخصص تهيه شده است و عالمانه است،  كه،طرح های جامع و تفصیلی شهرها
رام و تجاوز به حقوق شهروندان فروش تراكم اضافه بر آنها و تغيير كاربري هاي خدماتي به مسكوني و تجاري ح
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اردهاي تعيين معموالً بيش از استاند تراکم های مسکونی و تجاری. در حاليكه مي دانيم، متأسفانه تعيين تلقي شود
شده و سرانه هاي خدماتي كمتر از استاندارهاي الزم و ضروري است و اغلب توسط كارفرمايان ابالغ و به مهندسان 

شود و در نقطه مقابل بايد گفت اگر معماران و شهرسازان ما نيز با علم الزم و درايت كافي طراحي مشاور تحميل مي
و قصد خودنمايي و شهرت طلبي و ثروت اندوزي داشته باشند،  در نظر نگيرندها را  معنوي انسان ننمايند و نيازهاي

های برنامه نکته بسیار مهم در شرایط فعلی انجام اکثر امور تخصصی در حوزهعمالً به جامعه انساني خيانت نموده اند. 

به خصوص بخش ها ، طراحی و اجرای معماری و شهرسازی ما در بخش دولتی و ریزی، قانون سازی، مدیریت

و اين تجاوز  شودانجام میها ای، صاحبان قدرت و ثروت و به اصطالح بساز و بفروش خصوصی توسط افراد غیر حرفه
 است.اين كشور به فرهنگ و تمدن اين مرز و بوم و ستم به نسلهاي امروز و آينده 

  راه حل نهایی و اساسی 

اند و آغاز آن اصالح ، كه مقام معظم رهبري بارها تأكيد نمودهسانی استارتقاء علوم انراه حل اساسي و بنيادي در تحول و 
هاي معماري و شهرسازي در دانشگاهها است كه با همت اساتيد متعهد و متخصص آغاز شده است. ما سرفصل و محتواي دروس رشته

ايراني محقق نموده و در جامعه  –اسالمي ها و پژوهشهاي دانشگاهي احياء معماري و شهرسازي را مبتني بر فرهنگ  بايد در آموزش
نيز اوالً مديران بخشهاي دولتي و خصوص را مبتني بر دو مؤلفه تفكيک ناپذير تعهد و تخصص انتخاب نمائيم. از آنجا كه مباحث 

ي متنوع مديران مربوطه نيز بايد اصل مشورت با خبرگان تخصص ها تخصصي است، معماري و شهرسازي، مباحثي ميان دانشي و چند
و احترام به نتايج آنرا همواره در نظر و عمل رعايت نمايند. بديهي است معماري و شهرسازي كه در شأن جمهوري اسالمي و ملت عزيز 

نیاز به برنامه ما باشد، در بستري تاريخي و ايجاد ساختارها و تأسيسات زير بنايي اعم از اقتصادي، فناوري و فرهنگي ميسر خواهد بود 

تواند مبتني بر فرهنگ اسالمي، مدلي بي بديل از تمدني انساني و پيشرفته را به جهان تشنه دارد و مي های کالن، بنیادی و ملیریزی 
 معاصراهداء نمايد.

 و بركاته  والسالم عليكم و رحمت ا...

 

 پرسش ها و پژوهش  ها )مقاله سیزدهم(

يعني همه موجاودات از جملاه    هالک/قصص( 88-ل شئئ هالک اال وجهه له الحكم و اليه ترجعون در آيه مباركه : ) و ال تدع مع اهلل الهاً اال هو ك (1

 به اين معني است كه انسان به سوي خدا باز مي گردد ، از اين دو چگونه به يک جمع بندي مي رسيد؟ الیه ترجعونانسان نابود مي شوند و آنگاه 
 يا ناپايدار آن مفهومي نخواهد داشت؟چرا معماري اصالت ذاتي ندارند؟و موضوع پايدار  (2

 يک معمار بايد كدام نياز انسانها را پاسخگو باشد؟ (3

 بحساب خواهد آمد؟ علمی و اسالمیاز نظر آيت اهلل جوادي آملي  كدام موضوع و با چه ويژگي هايي  (4

 و سازمان ملل براي شهرسازي از چه مؤلفه اي نام مي برند؟ در مانیفست های بین المللی (5

 بتواند نيازهاي حداقل مادي انسان .....و نيازهاي روحي و معنوي او را بسترسازي نمايد[ معمار و شهرساز بایدجمله را تجزيه و تحليل نمائيد: ]اين  (6

 ناكام مانده است ؟ نظرتان در اين رابطه چيست؟ رونق اقتصادی و عدالت اجتماعیچرا نظام سرمايه داري در رسيدن به  (7

 انساني و الهي معماري به چه معني است؟در ابعاد  پایداری (8

در حوزه معرفت شناسي است ؟چرا اين روناد مشاكالت    نسبی گرایی و شکاکیتچرا اكثر سبک هاي هنري و معماري و شهرسازي غرب ناشي از  (9
 غرب را حل نكرده است؟

تنها راه تبيين معماري نظري و عملاي باراي    الیت معصومینمکتب اسالم و ودر باره اين جمله تحقيق و مطالعه نموده و نتيجه گيري ارائه نمائيد: ] (11
 مهندسي جامع رو به تكامل است[

 چيست؟ ارسال رسلسوره جمعه ، منظور از  2با توجه به آيه مباركه  (11
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 انديشيد؟ و به اصطالح در زمين دشمن بر اساس خواست و منافع آنان بازي نمود؟ شما در اين باره چگونه مي ترجمه ای فکر کردچرا نبايد  (12

 داريم؟ کارگاه های دانش افزاییچرا در دانشكده هاي معماري پيش از شركت در همايش ها نياز به  (13

در سطح شهر تهران و ديگر شهرها كه بيش از حد استانداردهاي آن است چه خسارت هايي را نصيب شهرها  تراکم های مسکونی و تجاریتعيين  (14
 خواهد نمود؟بررسي و جمع بندي نمائيد؟
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    مقاله چهاردهم                  

  (معماری و شهرسازی –)کاربردی                                                              
                             

                                 
 /آل عمران(96- ذی ببکة مبارکة و هدی للعالمینان اول  بیت وضع للناس لل)         

 آن بركت و هدايت مردم قرار داده شده استدراولين خانه اي كه براي عبادت خداي متعال بنا شده است خانه مكه است كه             
 
 
 
 
 
 
 

 الحرام  اهلل تحلیل ساختار فضایی بیت                               
 و تأثیر آن بر                                                                   

 معماری و شهرسازی دوران اسالمی ایران                                           

                                           
 

 

 

 

 

 

 
 مهندس عبد الحميد نقره كار                                                                       

                                  دانشيار  دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران                                                   
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                          رحیم     لبسم اهلل الرحمن ا                                                           

 :و روش تحقیق  در این مقاله  مقدمه
 :به عنوان مقدمه مطرح  شود ن تحليلايقبل از ورود به بحث اصلي  در  چند نکته را به عنوان متد و شیوه علمیالزم است  
  بناابراين  متعهد و مسئول است .براي رشد و تعالي انسان كه همه جهان يي از ديدگاه معارف الهي و حكيمانه اسالمي، از آنجا

را، فقط در رابطه با سعادت و رستگاري و تعالي او مورد « هنر و معماري و شهرسازي»كليه علوم انساني و از جمله حوزه مهم 
نگرش استقاللي به هنر و معماري، يعني هنر مستقل از انسان، مترادف و با توجه به اين تعريف د. دهبررسي و تحليل قرار مي

 .عب و مقابل تحليل حكيمانه قرار خواهد گرفتمفاهيم عبث و پوچ و لهو و ل با

 ها و مفاهيم نظري كه مستقل از اراده و اختيار انسان هويت الهي دارناد  ، بررسي ارزشبررسي و تحليل حكيمانه اسالم در متد

ان نها وابسته به انتخااب و اراده انسا  عهده دار است و ارائه راهبردها و رهنمودهاي كاربردي را كه تحقق آ« حکمت نظری»

، يک مكتب كامل و «ايدئولوژي»و « جهان بيني»كه هر كدام در جايگاه خود به مثابه  گفته مي شود.« حکمت عملی»است 
جامع را ارائه مي نمايند. در حكمت نظري وظيفه ما معرفت و شناخت و تسليم و خشوع است و در حكمت عملي اراده و همت 

 .پا به عرصه مي گذارد ابتكار بعد از روشن شدن بايدها و نبايدهاي مكتبي و ابداع و

بنابراين بررسي و تحليل ما در هر فرايند انساني موقعي حكيمانه و جامع خواهد بود كه از هر دو بعد )حكمت نظري و حكمت 
يازهاي مادي، هماهنگ و زمينه سااز ساير   عملي(، كار مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت هدف از كار بايد عالوه بر تامين ن

 متعالي انسان باشد.

  و معناوي  طراحي و تأثير هندسه بر روي انسان بايد گفت معارف قدسي و در اينجا  در هنرهارابطه کالبد و محتوی در مورد
 .مي توان ناميد. «حكمت و عرفان»ما هنر را از حيث محتوي، نوعي معرفت مي دانند و از اين بُعد، عين

بين مظاهر مختلف حيات انسان نظير علم و حكمت و هنر و فلسفه و دين و اخالق و ... با باستان شناسي و بنابراين اول آنكه 
 تاريخ و اقتصاد، از بعد محتوي و مفاهيم انساني هرگز جدايي نمي بيند.

و مفاهيم برهااني را منتقال كناد و ياا      نمي شناسد كه بتواند معارف عقلي« هنر»، شكل و كالبد را هرگز داراي اين دوم آنكه
 تر و زمينه اي باشد به صورت مشهودات عرفاني و حقايق ملكوتي را به تصوير كشد، بلكه شكل و كالبد در نهايت مي تواند بس

م نشانه و رازگونه )سمبليک( كه مفاهيم برهاني و مشهودات عرفاني را در مرحله خيال )متمثل( نمايد، نظير پدياده هااي عاال   
 سازند.مي حضرت حق را متجلي  ن و جهان آفرينش كه در مجموع اسماءتكوي

   می تواند برانگیزاننده فطرت و یاری دهنده انسان در سیر باطنی او از زیباییهای محسوس « هنر»آخرين كالم اين كاه

و از ايان   نسان تحقق نمي يابدتخاب و اراده او اين مراحل بدون شناخت و ان به زیباییهای معقول و زیباییهای ملکوتی باشد
و اصلي اسات  هدف « انسان خلوص نيت و اراده و اخالص»بُعد، هنر و معماري و شهرسازي و در اينجا هندسه وسيله است و 

به ل بشناسد و آنگاه اوهنرمند تا خود حكيم و عارف نباشد هرگز نمي تواند اين نقش پيامبرگونه و اين رسالت انساني ا الهي را 
 .ودر عمل به تصوير بكشد ساندثمر ر

 بنای کعبه مکرمه : تاریخچه-1

شود، يادآوري مي نمايد كاه  در تاريخچه اجمالي احداث اين مجموعه اجماالً آنچه را از تعدادي از آيات و روايات برداشت مي 

توحید و دوری از  و قواعد  ساسا ( بر)ع(خانه کعبه اولین خانه ای است که به امر خداوند و بدست اولین پیامبر )حضرت آدم 

پس از معجزه نجات متولد شدند  )ص(پيامبر اكرم  در عصر ظهور اسالم و در سالي كه و در نهايت احیاء می گرددشرک و. بت پرستی 
رسول  خانه كعبه از چنگال لشكريان ابرهه و در حالي كه خانه توحيد به محلي براي پرستش بتها تبديل شده بود، در فتح مكه به دست
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محتواي واقعي و توحيدي خود را باز مسجد الحرام و كعبه با شكستن بتها از نما و سطوح داخلي و خارجي آن، )ع( و امير مومنان  )ص(خدا 
 مي يابد.

ها طراحاي   انسان انجام مراسم و هدايت معنويمجري آن پيامبران بوده اند و براي و خداوند طراحي آنرا به خود نسبت داده، 
نكته بسيار جالب آنكاه گااهي   و  آنرا محترم و مبارک و هدايت كننده و موجب قيام براي همه عالميان قرار داده است.و لذا ست. شده ا

 . 1)وضع للناس( مي خواند خانه مردم)بيت اهلل الحرام( و زماني آنرا  خانه خداآنرا 
باطن، اقيانوس بيكراني از توجه باه خادا و توحياد و     ر وقطعاً اين مجموعه بي نظير مانند هر مقوله مذهبي ا اسالمي، در ظاه

شااد و اصاالح   است كه ما در اين فرصت كوتاه فقط از بُعد رابطه و تاثير متقابل )انسان ا فضا( اجماالً برداشتهايي را به اميد ار اخالص 
خالصاه  « حج باطن»و « حج ظاهر» مطرح مي نماييم. مجموع مراسم و مناسک حج تمتّع در دو قسمت آن توسط حكيمان و محققين

 مي شود كه ما در اين مقال بيشتر به عناصر حج ظاهر پرداخته ايم.

ها پس از  و انسان می باشد« سیر و حرکتی با هدف و جهت دار...»حج از نظر معنی، به مفهوم كه مي دانيم  بطور مقدمه
د و حضور و ديدار يار بار دل ماي گذارنا   گي هاي قشري، نيت پاكسازي مادي و معنوي خود و بيرون آوردن لباسهاي تشخص و وابست

دوست مي شتابندلباس پاک و ساده و سفيد احرام پوشيده به وعده گاه

 نیاز های کلی انسان در سیر و سلوک  معنوی -2

ليش كه در سه بُعد با توجه به متد حكيمانه، ابتدا الزم است كلي ترين وجوه نيازهاي انسان را در حركت تكاملي و سرآمد متعا
 ذيل و نتايج آن خالصه مي شود مطرح نماييم و سپس به تجزيه و تحليل فيزيكي عناصر مجموعه بپردازيم.

اين سه بعد از نيازها و نتايج آن حداقل وجوهي است كه يک انسان يا جامعه انساني براي رشاد و تعاالي و   از نظر معارف ما 
دنيوي و در واقعيات موجاود زنادگي    تا انسانها در حيات  هر سه آنها در كنار هم فراهم شود و بايد زمينه سعادت جاوداني خود نياز دارد 

سير كمالي داشته باشند، در غير اينصورت از شمول فطرت و سنتهاي الهي خارج و مشمول كلمه )شجره خبيثه( و فساد و تبااهي قارار   
 .و در آن به هالكت مي رسند گيرندمي

سير در انفس و پي بردن به »نيز با « سير در آفاق و شناخت و تسخير طبيعت»، رابطه است« دنيا مزرعه آخرت» همانطور كه
محصولي كه از آن بدست مي آيد به عنوان نتيجه عمل با بعنوان عمل و رفتار آدمي  رابطه زمين و مزرعه« توانمندي هاي دروني انسان

منظلور از عملکلرد انسلان    اگرچه منظور باغبان كشت ميوه است پس ساز يكديگرند، نهاست، كه هر دو الزم و ملزوم و زمي صالح 

 ..رسیدن به نتیجه عمل در آخرت است

 تحلیل و بررسی فیزیکی مراسم حج بیت اهلل الحرام -3

 :دهدمي  است بايد حاجي بطور كامل و با دقت اين مراسم را انجام يافته سه قسمت جداگانه تشكيل  دراين مجموعه كه از

 خانه كعبه هفت بار طواف  به دور 

                                                 

97و سوره مائده آيه  95،96،97سوره آل عمران آيات 

 ترين وجوهكلي
 نيازهاي انسان 

 )در سير متعاليش(

 
 ر در آفاقيس -1
 ر در انفسيس -2
  يالهاا يهاا ياز باه رهباار يا ن -3
 (يرونيو ب روني)د

  جهيدر نت
 (يو ماد ي)قشر يحركت عرض -1
 (يو معنو ي)رشد روح يحركت جوهر -2
 )انسان كامل()س( ن يشفاعت معصوم -3
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حرکت انسان در  -1شمارهنمودار

هاي صفا و مروه سعي بين کوه

 نقطه ديد هم متنوع و -)انسان متحرک

 متغير و متحرک(

 هفت بار سعي بين دو كوه صفا و مروه 

 دو ركعت نماز در مقام حضرت ابراهيم 

 1بین صفا و مروه  سعی تجزیه و تحلیل  -4

را طي مي كند،  یک مسیر رفت و برگشتدر اين حركت كه انسان حول يک محور طولي و يک خط مستقيم در دامن طبيعت 
 گردد:ل احراز مينكات ذي
  باه  كه  با توجه به زاويه طبيعي ديد در اين حركت خطي انسان  عازم و رونده

يد او نيز كه عرصه طبيعت مقابل واقاع شاده اسات     ميدان داست  سمت افق 

 است. متنوع و متغیر و متحرک
 ا

-يت سراب( ممكن ميسيدن فيزيكي به نقطه ديد )محل رؤين حركت ردر ا

 باشد.

 كاه هااجر ماادر     ن حركت يک موجوديت مادي يعني )آب( باوده، مقصد در اي
در گالخ صفا و مروه ند خردسال خويش در مسير دو كوه سناسماعيل براي فرز

چون سرآب مي ديده است هيچگاه باه  كه در حقيقت  تالش جدي بوده است
گر چه با اذن الهي در زير پاي كودک چشمه زمزم جااري ماي   .آب نمي رسد.
زم نشانه ادامه حيات معنوي و توحيد خادايي اسات كاه توساط     شود.و اين زم

پيامبر و بويژه توسط زهراي اطهر كه كوثر و خير كثير است به سراسار عاالم   
 مي رسد.

 شود.در اين مسير با )سرعت دادن به حركت( انسان، )تنوع و تغيير و تحرک( ميدان ديد بيشتر مي 
 بطاور   شاود. نهايت تكرارشاونده تلقاي ماي   زله كثرت و بيهفت بار تكرار رفت و برگشت اين حركت به من

 :با توجه به نمودار ارائه شده مي توان اينگونه جمع بندي نمود  خالصه
 انسان: متحرک 

 ميدان ديد انسان: عرصه طبيعت، متنوع، متغير و متحرک 

 رسيدن فيزيكي به هدف مادي: امكان دارد  

 قعي ظاهر مي شودو غير وا سراببه شكل ماهيت و واقعيت هدف:  

 و تأثير گزار تكرار حركت: كثير 

 بیت اهلل الحرام طواف تجزیه و تحلیل  -5

در اين حركت، انسان پيرامون يک فضا با حجم مكعب )خانه كعبه( يک مسير دايره را در حالي طي مي نمايد كه سمت راست 
ديده مصنوع به صورت فضااي مكعباي شاكل( هماواره ثابات      او طبيعت )عالم كثرت( است واو بايد روي خود را به سوي خانه كعبه )پ

 نگهدارد، اين حركت يک نوع گردش بدور كانون مركزي است كه جهت و نقطه ديد انسان همواره ثابت است.
o  است )فضايي با كالبد مكعب به نام خانه خدا ياا خاناه قياام    « ثابت»و نقطه ديد او « متحرک»در اين حركت انسان

 انسانها(.

                                                 
دودمسيري كه حضرت هاجر باالتهاب براي يافتن آب جهت رفع تشنگي يگانه فرزندش حضرت اسماعيل )ع( به دنبال )سرآب( مي -1
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o حركت پيرامون يک دايره انسان از نظر فيزيكي به نقطه اوليه باز مي گردد و رسيدن مادي به نقطه ديد )خانه  در اين
كعبه( ممكن نيست و رابطه از نوع نامرئي )جاذبه( ميسّر است. نقطه ديد يک توجه ذهناي و دروناي و قلباي را ماي     

 از راه دور(.طلبد )بطور مثال رابطه اقمار با خورشيدها و فرزند با مادر 

o  ،مقصود از اين گردش حول كانون مركزي )خانه كعبه يا خانه خدا(، دسترسي فيزيكي يا حضور مادي در خانه نيست
 است.« مباركي و هدايت و نهايتاً قيام انسانها»رسيدن به « محترم»بلكه هدف از مشاهده و توجه و درک اين خانه 

 «مقصود تويي كعبه و بتخانه بهانه        مقصود من از كعبه و بتخانه توئي تو     » 
o تنوع و تغيير شاخصي در نقطه ديد ايجاد نمي شود و نقطه ديد ، با سرعت بخشيدن به حركت انسان در اين گردش

 ثابت است ) وجوه و يالهاي متشابه و يكنواخت يک مكعب(.
o  القاء يک سير دائمي.هفت بار طواف نيز به منزله كثرت حركت و تداوم تكرار شونده مي باشد و 

o  در اين حركت با اداي جمالتي نظير )لبيک، اللهم لبيک، الشريک لک لبيک، لک الحمد و لک الشكر....( از مفاهيم و
 زيباييهاي معقول جهت سير از )محسوس مادي( به )درک و فهم عقلي( استفاده مي شود.

وان به اين ترتياب  مطالب گفته شده در طواف دور كعبه مي ت جمع بندی کلیدر یک 
 :هم بيان نمود

 انسان = متحرک 

  حركت پيرامون يک دايره 

 ) كانون ديد يک پديده مصنوع و واحد )يک فضا به شكل مكعب 

 .با ازدياد سرعت حركت انسان، كانون ديد )تنوع و كثرت و تحرک( نمي يابد 

     با تداوم حركت و ازدياد سرعت انسان )رسيدن فيزيكي به كاانون دياد محاال
 است(

 معنوي رابطه انسان با كانون ديد به كمک بيان مفاهيم عقلي و بصورت جاذبه
و روحي است )تسهيل كننده سير انسان از درک محسوس و مادي باه درک و  

 فهم عقاليي است(.

 

 تجزیه و تحلیل فیزیکی نماز -6

 :مي شود  كه به سمت خانه كعبه اقامه )ع(دو ركعت نماز در پشت مقام حضرت ابراهيممنظور 

در معناي لغوي )به مفهوم مهار كردن و در بند نمودن آتش( آمده و در آيات و روايات به مفهاوم )ساتون ديان و     (صلوة )نماز
 1معراج مومن و نور مومن و زمان حضور و مالقات و ديدار يار محبوب و حضرت حق ...( معرفي شده است.

  2دو )ساكن( هستند.در اين مراسم عبادي، انسان و نقطه ديد او هر 

   سرعت و تغيير مكان فيزيكي نقشي نداشته بلكه حركات آرام انسان در يک نقطه با طمأنينه و آرامش توصايه ماي-

 شود.

 3در اين حركت دسترسي فيزيكي به نقطه ديد تأمين و مقصد حضور قلب و بازشدن چشم جان است. 

                                                 
 الصلوه( يعني بشتابيد برابي مالقات پروردگار فرمايند : )حي علي)حضرت علي )ع( مي )الصلوه عمودالدين( ا )الصلوه معراج المومن( ا )الصلوه نورالمؤمن( ا -1
 انسان در يک نقطه ساكن و در حال )قيام و ركوع و سجود( -2
 آنچه ناديدني است آن بيني چشم دل باز كن كه جان بيني -3

حرکت طواف به دور -1نمودارشماره 

 خانه کعبه

 نقطه ديد ثابت( -)انسان متحرک
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 پذير و ميسر ماي به باطن و عروج روحي انسان امكانسير از ظاهر ر اين مراسم با توقف حركت ظاهري و مادي ،د-

 شود.

   (هاه خانه خدا و خانه قيام انسانها ثابت است )سمت قبلجهت براي همه انسان، در اين مراسم 

 رساول و  رت ابراهيم )ع( است.)يعني باه بتعيات و پياروي از    مكان پذيرفته شده اين مراسم از پشت محل مقام حض
 1امام(

 :جمع بندی کلی

 .)به طمأنينه توصايه ماي   كهانسان در يک نقطه ساكن است )تغيير مكان فيزيكي نيست و سرعت هم معني ندارد-

 شود.
 .نقطه ديد فيزيكي انسان ساكن و ثابت است 

 .هدف در اين مراسم باز شدن چشم جان و مالقات پروردگار است 

 ين سير باطني است.سكون مادي و بيان و درک مفاهيم عقلي و حضور قلب تسهيل كننده ا 

  است.و به اطاعت از آنه جايگاه اين عروج پشت سر امام و رسول 

 )جهت اين سير براي همه انسانها ثابت است )خانه كعبه 

 دو رکعت نماز در پشت مقام ابراهيم به سوي خانه کعبه -3نمودار شماره 

 ها و نتایج )بخش گذشته(: برداشت

و مجموع مفاهيم و ارزشهايي كه در فرهنگ غني و سرشار اسالمي چه از نظر تااريخي و چاه از   با توجه به بررسي هاي فوق 
 نظر آيات و روايات و غيره ... مي شناسيم، مالحظه مي نماييم كه:

   حركت خطي انسان در دامن طبيعت )حركت سعي( بهترين زمينه اي است كه انسان را در زمان معين هر چه بيشاتر
. از طريق حواس پنجگانه قارار ماي گيارد   اصر مختلف )غير از خودش( در ارتباط و در معرض درک با پديده ها و عن

 مي باشد.« سير در آفاق»بنابراين، اين حركت براي انسان بهترين وسيله 

  پديده مصنوع و واحد با يالها »كه يک « خانه كعبه»حركت انسان پيرامون يک دايره و حول كانون مركزي آن يعني
است آنهم در يک زمينه طبيعي و آزاد، كامالً برانگيزانناده جلاب توجاه باوده و باه كماک       « متشابه و منظم و وجوه

                                                                                                                                                                            

 محل نماز گزاران

 خانه کعبه

 مقام ابراهيم

 نقطه ديد ثابت با تمرکز روحي و قلبي(  -)انسان ثابت 

 



181 

 

تأمل، تفكّر، تعقل و تذكّر انسان مي تواند باشد، كه همه اين صفات مقادمات ساير دروناي     كلمات و مفاهيم، زمينه 
 1انسان است.

 )و نقطه ديد او نيز )واحد و سااده و سااكن( و در مجماوع باا      در مراسم عبادي نماز، كه انسان در محل خود )ساكن
طمأنينه و آرامش بوده، يعني )حواسش جمع است(، به كمک بيان و درک مفاهيم عقلي بايد باه شارط قباولي نمااز     

 يعني )حضور قلب( برسد. 

 به عالم مشهود و  دحضور قلب يعني همان باز شدن ديده جان و سير باطني و جوهري و براي انسانهاي كامل و ورو
 زيارت حضرت حق.

در يک جمع بندي كلي مالحظه مي شود

تجربه )فضايي ا حركتي ( انسان در اين مجموعه )هندسي ا فضايي( بصورت يک سيستم )جامع و مكمل( زميناه سااز ساير      
ات روحي و سير در انفس و حركت انسان از )جهان كثرت( به )جهان وحدت( و از )حيات دنيوي و سير در آفاق و حركت عرضي( به )حي

 مشخص است كه نبود هر كدام از عناصر اين سيستم به حركت طبيعي اين سير لطمه خواهد زد.2جوهري( ياري و امداد مي نمايد.

 تأثیر معنوی و ماهوی کعبه و رمی جمرات بر انسان حج گزار-7
ا ) قله رفيع توحيد( را به نماايش ماي گذارناد. بادوي     اين دو پديده ظاهري سير پرستش انسان از )منهاي بي نهايت شرک( ت

 .است هاي سنگي است و مظهر آخرين مرحله عبادت توحيدي)خانه كعبه( ترين نوع پرستش در تاريخ عبادت بتها و توتم
)خاناه،  كعبه در آيات الهي بانام )بيت( به معني خانه معرفي شده و در قرآن چند چيز مايه آرامش و آسايش معرفي شده نظيار  

همسر و شب( كه به نظر آرامش فيزيكي و مادي مي باشد و از طرفي )ياد خدا( را موجب آسايش و اطمينان قلبي و روحي اعاالم ماي   
ه و انتخاب انسان آرامش مادي وابسته به عوامل خارجي است و آرامش قلبي به اراديعني :  (/رعد28-نمايد )اال بذكر اهلل تطمئن القلوب

 .شدوابسته مي با

 تأثیر فضاهای معماری مسجد الحرام و کعبه بر انسانی که آهنگ رسیدن به حضرت دوست دارد-8

 از دید بیننده ای که برای اولین بار کعبه را می بیند : 

اين حجم مكعبي شكل در دامن و زمينه طبيعت بكر و مظاهر نامنظم به عنوان ياک پدياده مصانوع و مانظم ياک       
 و نوآوري بي نظير تلقي مي شود.خالقيت عظيم و يک ابداع 

وجوه و يالهاي اين حجم )بخصوص با وجود يک در( بصورت يک پوسته و پوششي براي فضاي دروني آن تلقي مي  
 شود و انسان را به درون مي طلبد.

مساوي بودن سه بعد )طول و عرض و ارتفاع( و داشتن زوايا و يالهااي قاائم و وجاوه متشاابه تقريباًا ايان حجام را         
بصورت مناسبترين شكل براي ايجاد، سادگي، يكنواختي و هماهنگي و ايجاد تعادل، توازن، آرامش و ساكون باراي   

 انسان نموده و هر چه بيشتر انسان را متوجه ماوراء پوسته و فضاي داخلي آن مي نمايد

 : کیفیت فضای درونی 
 دن برآيند محورهاي طولي و عرضي و ارتفااعي،  نهايت اشكال منظم و نامنظم )پالن مربع( بدليل صفرشدر ميان بي

 نمايد.انسان را بيش از هر شكل ديگر به سكون و آرامش دعوت مي
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  هاي چهارگانه و قائم آن منطبق بر وجوه چهارگانه فيزيكي انسان شده و كمترين جاذبه حركت را بر روي وجوه ويال
است. براي مثال ساير اشكال منظم و نامنظم را در رابطه باا  انسان دارد، فضايي كامالًمتعادل، متوازن، ساكن و آرام 

 دهيم. حضور انسان مورد بررسي قرار مي

 شود.در دايره يا كُره، انسان به يک حركت دوري و گردشي تشويق مي 

  مستطيل انسان نسبت به طول بزرگتر جاذبه حركتي دارد. در يک مستطيل يا مكعب 

 در  )سرور و خوشاحالي( و بسط ک و بزرگ در مثلث و لوزي حالت قبض)ناراحتي(وچهاي كزواياي بسته و باز و طول
 نمايد.انسان ايجاد مي

 هااي فيزيكاي   گيرندكشش و جاذبهاي كه از فرم كلي مربع و مكعب فاصله ميدر هر يک از اشكال نامنظم به اندازه
 نمايند.مختلفي را در انسان ايجاد مي

 رسد، گويي با وجود انساان و حضاور او در   ركز ثقل نامرئي است، و خالي بنظر ميفضاي داخلي داراي يک قطب و م
و خالصه آنكه انسان قهرماان ايان   شود، )مانند مغز درون هسته( اين مركز، قطب فضا معني پيدا كرده و كامل مي

 فضايي است. صحنه

  تارين و  و آرام يا )ايساتا(را مناساب  نكته مهم و اساسي اين مطلب است كه خداوند اين فضاي از نظر فيزيكي ساكن
شود اين قيام يک حركت فيزيكي نيست، بلكه نمايد. با كمي توجه  مالحظه ميبهترين فضا براي )قيام( معرفي مي

 يک سير جوهري و روحي است.

 تأثیر روانی  بت های سه گانه بر روی انسان  

در رماي جمارات در   كه حاجي باياد   شيطان(–شرک  –)بت حال براي تأثير سه بتي
 ايام موسم حج با پرتاب سنگ نشانگيري نمايد و از خود دور كند مي پردازيم: 

  پوساته خاارجي و    باشد و فاقد فضا و درون بوده وميحجمي توپر و صلب
 مادي آن مستقل از انسان داراي هويت است.

  ازوماي باشاد   تارين هساتي   جسم آنها از سنگ و خاک است كه از پسات 
اي ا و زيبايي برخوردار است و در طبيعت بصورت بستر و زميناه كمترين به

شاود، اماا در اينجاا در مقابال     براي گياهان و حيوانات و انسان مطرح ماي 
تواناد باشاد   ترين پديده هستي ميانسان كه بصورت بالقوه زيباترين و عالي

 كند. )در حاليكاه ظهور پيدا مي و شده يافته و مقدسبصورت يک شي نظم
ر كعبه سنگ و خاک به عنوان وسيله حفظ و مصاونيت و آراماش انساان    د

شده و در عاين حاال   بكار رفته در اينجا برخالف طبيعت خود دريک مخروط است، كه منظم و كامل و در خود تمام
 گذارد.يک عروج كاذب و فيزيكي را نيز به نمايش مي

 و بخصوص انسان كه از مراتب باالتري از هستي برخاوردار   ها درگياهان و نيز حيواناتدر حالي كه در طبيعت، ميوه
باشند داراي شكلهاي كامل و منظم و بر حاول محورهااي قريناه هساتند،     مي

بنابراين بروز و ظهور جماد بدين صورت در مقابل انساان ياک باروز و ظهاور     
 شود.غيرطبيعي غيرعادالنه و نابجا و كاذب تلقي مي

 كثرت و يا تعداد زياد اسات و  به معني و سه عالمت  باشدتعداد آنها سه عدد مي
و اين نشان از عاالم كثارت و   مي باشد داراي كميت بزرگ و كوچک و متوسط 

خانه کعبه، فضايي کامال  -4نمودار شماره 

 متعادل، متوازن، ساکن و آرام

هاي سه گانهجمره -5نمودار شماره  
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هاي متنوع و متعدد بروني و از خودبيگانگي انسان را دارد. )در حالي كه فضاي خانه كعبه يگانه بود، بنشان آنكه جاذبه
 نه است(.صراط مستقيم قيام و تعالي انسان يگا

  شاود. در  خواند و وسيله مسخ و از خودبيگانگي روحي و تعالي انسان ماي مي« فراخود»بنابراين يک شئي انسان را به
نمودن او از هويت انساني و سير و صيرورت روحي خود، به عنوان نتيجه كالبدهاي فوق در رابطه با انسان بدليل  غافل

اي كه از وادي مشعر باه معناي   مورد طرد و هجوم او بايد باشند.)با اسلحه)بت( و مظاهر شرک و شيطان تلقي شده و 
 شعور( همراه حاجي است.

 : مقایسه تأثیرات کعبه و بت های سه گانه بر انسان-11

 يسه دو نوع معماري الهي و معماري شيطاني كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است بايد گفت :تحليل و مقادر 

. حجم آن با هماه قادرت اباداع و    داردی خالی و مناسب حضور انسان است. او را از نظر فیزیکی آرام و آسوده نگه میخانه کعبه، فضا
اسات باراي   « ايوسايله »اي كه در خلق و طرح آن به كار رفته )حجم يک مكعب، در طبيعت( تنها به عنوان پوشش و ابتكار و انديشه

روحي تواند مقدمه پويايي و تحول و رشد بخش است و اين سكون فيزيكي مينسان، آرامشايجاد و صيانت از فضايي كه براي حضور ا
باشد و و باطني انسان باشد.مركز ثقل و قطب فضاي داخلي خانه كعبه و محل تقاطع محورهاي اصلي آن، يک نقطه نامرئي و خالء مي

، شلود کند و کاملل ملی  حضور انسان فضا معنی پیدا میو با  گرددكند. انسان كانون و قطب فضا ميانسان را به سوي خود دعوت مي
گردد.در اين معمااري الهاي   بخش فضا و نقطه حماسي و اوج آن و هدف از احداث آن ميهمچون مغزي در درون هسته، انسان هويت

ولکول فضای مناسب برای تعالی فضای خانه کعبه یک م گيرد.قرار مي« هدف»و رشد و تعالي انسان « وسيله»بازآفريني و ساماندهي فضا 

ده به خير اسات،  ، گويي هسته انساني در مزرعه مناسب خود كشت شده و با آبياري به موقع كه همان ياد خدا و ارانمایدانسان ارائه می
 .به فالح و رستگاري مي رسد

را داريم كه حجم و نمود خاارجي  سه واحد جسم توپُر  مظهر انحراف از حقیقت هستنددر رمی جمرات سه بتی که آن در مقابل 
شود و فاقد فضاي دروني است. از جايگاه طبيعي خود در هستي عدول نموده و به صاورت ياک پدياده مانظم و كامال در      آن اصل مي

مقابل انسان يک هويت مستقل و كاذب را به نمايش گذاشته است، به جاي وسيله بودن براي انسان، هدف شده است و تعداد آن مبين 
انسان در مقابل چنين مظاهري، به عنوان و  غفلت و از خودبيگانگي اوست.عامل مشغولي انسان و فريبي و دلان كثرت و عرصه دلجه

خود را به نمايش شيطاني عناصر و اجزاء اين معماري و در اين شرايط ماند. يک زائده، يک عنصر اضافي و تماشاچي و رهگذر باقي مي
فريبند. حجم و جسم اين معماري بدون حضاور انساان در خاود    زنند و او را ميبه انسان طعنه مي و آنگاه مايند.نگذارند و تثبيت ميمي

ظهور پيدا نماوده  باشد، كه در معماري ن( مينمايد.با توجه به معارف ما مجموع اين عوامل از آثار )بت و شرک و شيطاكامل و تمام مي
 است.

 ؟!ری شیطانی تبدیل می شودمعنوی به معماچگونه معماری -11

، باا تماام   شلناختیم مظهر معماری مناسب رشد و تعالی انسان را خانه کعبه بعنوان مثال تاريخي در بررسي هايي كه بيان شاد  
امتيازها و مشخصات آن كه ذكر شد. همين خانه و همين فضا با تغييرات فيزيكي به ظاهر جزيي و فرعي بعاد از حضارت اباراهيم )ع(    

شود كه در زمان پيامبر اكرم )ص( با زدودن آنهاا دوبااره فضاا، فضااي     خانه و مركز پرستش اصنام )معماري شيطاني( ميبه بت تبديل
گردد، ايان افازايش و كااهش عناصار و     ميها و خانه ماي كه حرمت آن بر همه الزم است تبديل خانه قيام انسانتوحيد و خانه خدا و 

 :كه شود در يک بررسي ساده مالحظه مي.اثر فضا بر روي انسان داشته استاينچنين تغيير ماهوي را در ست كهاجزاء معماري چه بوده ا
 براي انسان  و غيرمفيد ء و جماداتي به صورت غيرطبيعيبندي و هندسه اصلي و ساختار بنا فرقي نكرده است اما! اشيااستخوان

هاي داخلاي آن نصاب شاده    دار خارجي كعبه و بدنهقي انسان بَرجاه رشد و سعادت حقيكننده رو مزاحم و تحريفشده مقدس
 ها و اشياء نامناسب تزييني(.است )بت
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 اي براي محصورنمودن و حفاظ فضاي داخلي و فضاي حضور انسان باشاند،  ها و سطوح خارجي بنا، به جاي آن كه پوستهبدنه
 نمايند.خود اصل شده و انسان را همچون رهگذري به تماشاي خود دعوت مي

    فضاي داخلي بجاي آن كه با آن هندسه آرامش بخش و متوازن و متعادل فضاي تأمل و تفكر و فضاي خودآگااهي انساان و
-قيمت و مادي، موجب غفلت و از خود بيگانگي و مسخ انسان ميها و اشياء گرانخداآگاهي او باشد، با تصاوير و نقش برجسته

 !!شوند

 ان اسالمی ایران از معماری مسجد الحرامالگو برداری معماری دور-12

 از بعد ساختار هندسی در فضاهای شهری            

ساختار فضايي در شهرهاي ما از تک بعدي بودن و يكنواختي برخوردار نيست، بلكاه هار ساه ناوع هندساه مطارح شاده در        
 در اين ارتباط به اين موارد توجه كنيد:رار گرفته است.الحرام هر كدام در جاي مناسب خود مورد استفاده و طراحي قاهللمجموعه بيت

 ها، پياده و سواره،با يک هندسه خطي و ناامنظم، هماهناگ و   ها و بازارها و بزرگراهها و گذرها، كوچهنظير راه فضاهای عبوری
، اجتماعي و اقتصادي هاي فرهنگيهاي الزم و ضروري، سبكبال و پرتحرک، انسان را به هدفمنعطف با طبيعت، با پيچ و خم

 شوند.رساند و زمينه مناسب )سير در آفاق( او ميخود مي

   باا طراحاي محورهااي شااخص در      فضای درونیايجاد تمركز و توجه و دعوت به
ها، سازي در طراحي سردرها و وروديهاي خارجي و ايجاد نظم و قرينهنماها و حجم

هاي خارجي انساان را متوجاه نقااط    بدنهبندي ها و گنبدها و قابها و گلدستهايوان
از سرعت حركت او كاسته و او را به آراماش،  نمايد وعطف و محورهاي شاخص مي

 كند.سكون، حضور در فضاي داخلي دعوت مي

 از فضاهاي خارجي و عبوري، با جداسازی قاطع و عمیق فضاهای حضوری و داخلی ،
تشاديد ايان جداساازي و ايجااد      هاي متعدد و متناوع باراي  بندياستفاده از مفصل

درونگرايي و محرميت كامل با تأمين فضاهاي باز داخلي كه مطلوب و آرام و خودي 
 هستند.

 از يكديگر ضمن ارتباط همه جانبه  های فضاهای داخلیجداسازی و استقالل مولکول
هاا و طراحاي   اي خاص و منظم و قريناه در طراحاي پاالن   آنها و بكارگيري هندسه

آنچنان كه هر چه بيشتر القا حركت فيزيكي و مكانيكي را در انسان كاسته محوطه، 
 نمايد.ها، اين القا و آرامش و سكون را تشديد ميبنديها و قابو با ريتم پنجره

 دسه ها هنرغم پالنها و در مقاطع، آنچنانكه در مقاطع، هر مولكول فضايي عليكامالً متمايز در پالن بکاربردن دو نوع هندسه
-نمايد. در زمين صاف و گسترده، يالفضاي طبيعت را تداعي مي ن به آسمان به صورت رمزي كامالً غير قرينه داشته و از زمي

ها به شمسه مركازي منتهاي   ها و كاربنديها از زمين سر برآورده و قيام كرده و در نهايت خطوط منحني و سهمي در رسمي

 شود.لم وحدت و از مخلوق به سوی خالق میدر مجموع مبین سیر از عاگردد و مي
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 نماي آن كه عرض دریهای سهاتاقدر طراحي فضاها، براي مثال در طراحي خانه ايجاد  توجه به تأمین مجموع نیازهای انسان
ضاي خلاوت و فضااي خصوصاي و    گردد و مناسب ايجاد فتر از طول عمق آن است و در نتيجه كانون فضا بداخل برميكوتاه

باشد و كانون فضا بازتااب  نماي آن بيش از عمق آن ميكه عرض دریهای پنجاتاقشود و در مقابل ايجاد تفكر و عبادت مي
خارجي دارد و با ايجاد ايوان سرپوشيده در مقابل آن و پله به فضاي باز كامالً مناسب براي ايجاد فضااي خاانوادگي و جمعاي    

سازد عالوه بر زندگي فردي  وخانوادگي به ر عين حال ايجاد فضاي مخصوص مهمان و پذيرايي، خانواده را قادر ميباشد. دمي
 هاي فاميلي و اجتماعي نيز بپردازد.مسئوليت

 و در كنار يكديگر باعث شده است، طراحي  استفاده به جا از هر سه نوع هندسه )خطی، تمرکزی و آرام( در محل متناسب خود
هاي همجواري در كنار هم ت عالوه بر تنوع و دلپذيري و حيات بتواند عملكردهاي بسيار متنوع و مختلف را بدون مزاحمتباف

يابند و فضاهاي مختلف عملكردي نظير ها با كمترين مزاحمت تا اعماق فضاهاي خصوصي و خانوادگي راه ميسامان دهد، راه
اداري با كمترين مزاحمت در كنار فضاهاي فرهنگاي و ماذهبي و مساكوني باه     مراكز اقتصادي، تجاري، خدماتي و صنعتي و 

 رسند. بافت همچون يک ارگانيزم طبيعي، ظاهري زيبا و باطني چندبُعدي و عميق دارد.زيستي ميهم

 اصالي   بودن فضا يا عبوري بودن( و )فضاياز بُعد )حضوري 1بندی در سلسله مراتب فضاهای شهری و فضاهای معماریاولویت
شود و بر حسب مراتب فوق هر فضاا بار حساب اهميات خاود نسابت باه        بودن يا فضاهاي فرعي و خدماتي بودن( انجام مي
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و  يابد و در مجموع رابطه فضاهاي عبوري و حضوري همچاون رابطاه وسايله باا هادف     محورهاي اصلي محل خود را باز مي
شود. همچنانكه حركت در بين طراحي مي ها با اجزاء و عناصر بدن انسانریانها و شرگو  رابطه شاخه با میوهو  مزرعه با محصول آن

 1جوشد.به معجزه مينماز و مقام حضرت ابراهيم )ع(  صفا و مروه واجب است اما نهايتاً چشمه آب زمزم، از جايگاه

 برای معماری و شهرسازی آینده نقدی بر رسوخ معماری غربی و طرحی-13

باشند و انسان را به ها احجام و اشيايي مقدس شده ميها و توتمها همچون بتي و معماري ما، ساختماناگر امروز در شهرساز
شوند كه انسان فقط بيننده اي طراحي ميها بگونهها و پالنحجم مي سازند و نمايند و از خود بيگانه و غافلتماشاي اجسام دلخوش مي

شود و بلر فضلاهای   اگر در شهرها فضاهای عبوری اصل میگريزانناد،  از فضاهاي حضوري مي انسان را، هاي آزاد باشد و رهگذر، پالن

یابد و در مجموع انسان در میان اجسام و اشیاء مضطرب و هراسلان، منفعلل و   کنند و ماشین بر پیاده رجحان میحضوری تسلط پیدا می

را بلر   ناشی از رسوخ فرهنگ و معتقداتی است که جعلیات نظری خودشود، قطعاً سطحی و گریزان و از خود )روحانی( بیگانه و مسخ می

  جوامع ما تحمیل نموده است!!

فرهنگ غربي در يک افراط و تفريط و تحريف بينشي و تاريخي، بخصوص بعد از رنسانس و بازگشت باه فرهناگ جااهلي و    

ادي انساان را باه رساميت     فقاط نيازهااي ما    درنیسم،دوران مانقالب صنعتي و پيدايش  در ،ي شديدتربه شكل شرک يوناني و بعدها 
كند، بنابراين مهمترين عامال حياات و پوياايي انساان را در حركات      حيوان تعريف ميدر رديف شناسد و انسان را در طراز طبيعت و مي

يک بعدي و تک ساحتي با چنين نگرشي انسان  .ادي را اساسي جلوه دهدهاي مو زيباييمي بيند  قشري  ،محدود و خالصه  وفيزيكي 
هااي معقاول و مشاهودات ملكاوتي و صايرورت      شود و از درک زيباييهاي عرضي( زنداني و محدود ميو در )سير در آفاق( و )حركت

 ماند.جوهري باز مي

به انحاراف  هايي دارد، در باطن از آنجا كه در تبيين انسان و جهان هم كه در نقد آثار مدرنيزم، به ظاهر موفقيت مدرنیزمستپُ
افاراط و تفاريط    ها همچون كاف آباي درجااده   اير موجنمايد، ساي از معماري سنتي يا مدرن را ارائه ميشدهرود، عمالً نوع تحريفمي

 زنند.فرهنگ مدرنيزم گام مي
ياد باه   معمااران و شهرساازان ماا با   و يک راه بيش نيست. « انسان»كالم آخر آنكه براي ابداع معماري و شهرسازي شايسته 

هاي تحقق معماري و شهرسازي مناسب انساان  اسالم ايمان آورند و متدها و شيوه« حكمت نظري»شده در هاي مطرحمفاهيم و ارزش
تا بتوانند در مجموع هم نيازهاي مادي انسان را تاأمين كنناد و هام    اسالم كسب تجربه و مورد عمل قرار دهند « ت عمليحكم»را از 

 طراحي نمايند.فضاهاي مناسب و شايسته  ي و در جهت رشد و تعالي او هماهنگ با نيازهاي روح

 

 (ها )مقاله چهاردم و پژوهش  ها پرسش

 در رابطه با كدام نياز انساني  را مي تواند پاسخ گويد؟هنر و معماری اسالمی از نظر معارف اسالمي  (1

 فاني را به تصوير بكشد؟هرگز نمي تواند معارف عقالني و مفاهيم برهاني و مشهودات عرهنر  چرا (2

 از چه طريقي و روشي قادر است حقايق و ارزش ها را به نمود بيروني تبديل نمايد؟ هنر (3

 توسط چه كساني و چگونه ساخته شده است؟خانه کعبه  (4

 در آيات قرآني با چه عنوان هايي ناميده شده است ؟ کعبه (5

 چه كسي است؟ حاجیبه چه معني است؟ با اين معني  حجواژه  (6

 در سير متعالي خود كدام است نام ببريد و درباره آنها توضيح دهيد؟ لی ترین وجوه نیازهای انسانک (7
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 را چگونه تحليل مي كنيد؟  سعی بین دو کوه صفا و مروههفت بار حركت خطي حاجي در  (8

 ت؟( چيس2بار صورت مي گيرد )نمودار شماره  7كه  طواف حاجی به دور کعبهتجزيه و تحليل شما پيرامون  (9

 (؟3در مسجد الحرام را چگونه تجزيه و تحليل مي نمائيد)نمودار شماره  دو رکعت نماز حاجی در مقام ابراهیم (11

 در آيات قرآني با چه عنواني نام برده شده است ؟چرا؟ کعبه (11

 ؟اردچه تأثیری روی حاجی می گزبنا به زاويه ديدي كه حاجي در حين طواف به دور كعبه مي يابد كعبه چگونه است و  (12

 (؟4چيست؟ در اين رابطه چه نكاتي به نظرتان مي رسد)نمودار شماره  فضای داخلی کعبهكيفيت  (13

 در رمي جمرات روي حاجي چيست؟ تأثیر روانی بت های سه گانه 5با توجه به نمودار شماره  (14

 از نظر اثرگزاري و تأثيرات معنوي بين كعبه و رمي جمرات وجود دارد؟ چه تفاوتی (15

 را ابتدا در مراسم حج تعريف نموده و با هم مقايسه كنيد؟ ی و معمار معنویمعماری شیطان (16

 –چگونه از معماري مسجدالحرام بعنوان يک الگو بهره برداري  كرده و ساود جساته اسات؟ از نظار فضااهاي عباوري        معماری دورران اسالمی (17
 فضاهاي داخلي و غيره ....

 در فضاي معنوي مسجد الحرام و مراسم حج چه نظري داريد؟ القسیر انسانی از مخلوق بسوی خشما در رابطه با  (18

چه تأثيري در آرامش خانواده در معماري مساكوني دوران   اتاق های پنج دریو  اتاق های سه دریبراي تأمين محموع نيازهاي انسان قرار گرفتن  (19
 اسالمي داشته است؟

به چه شكلي ديده مي شوند؟  ساختمان ها و عبوری هاايران رسوخ نموده است  در معماري و شهرسازي فرهنگ سرمایه داری غربینظر به اينكه  (21
 در اين رابطه تحقيق نمائيد؟

 در نظام شهري كدام راه حل مناسب و در اولويت اجرايي است. برای معماری و شهرسازی شایسته انسان (21
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  مقاله پانزدهم                                                     

 معماری شهرسازی(              –)کاربردی                                         
 

                                  
 بس تفحص كرد حق را كو به كو اي خوشا نفسي كه شد در جستجو                                                       

 را دانست ، ناحق را گذاشتحق و همه حاالت حق منظور داشت در                                                         
 شيخ بهايي                                                                                                                               

                                           

 اسالمیو تعالیم  تأثیر فرهنگ                                          

 بر                                                                    

 ی مسکونی  و محالت شهرهای مسلمینهامعماری خانه                      

 
 مسكن و فرهنگ(سخنراني در دومين جشنواره مهندسي ساختمان)

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                            مهندس عبد الحميد نقره كار                                                                                                                 

دانشيار  دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران
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                                        االرحیمبسم اهلل الرحمن                                                       

 

 پیشگفتار :

يكي از كلماتي كه در كتابهاي فرهنگ لغات، معاني بسيار متنوعي براي آن بيان شده است و در ادبيات هنري و معماري و 
ز آن استفاده مي شود و موجب عدم تفاهم و درک متقابل بين گويندگان و شنوندگان مي شهرسازي ما، اغلب به شيوه نادرست و نابجا ا

« سنن و آداب و رسوم»، هم به معناي «ها و باورها و معتقداتاندیشه»است. كلمه فرهنگ اغلب هم به معناي « فرهنگ»گردد، كلمه 

گيرد.در صورتيكه هركدام از معاني و مفاهيم فوق داراي مقتضيات مورد استفاده قرار مي « آثار و ابنیه هنری و صنعتی»و هم به معناي 
 خاصي بوده و در رابطه با انسان و جهان مادي، اصول و مباني متفاوتي بر آنها حاكم مي باشد.

 ( در حوزه )هستها و حكمت نظري( يا )جهان بيني( تلقي مي شود و از هستي شناسي، انسان شناسي،ها و باورهااندیشهمقوله )
وزه عرصه شناخت و معرفت و جامعه شناسي و فلسفه تاريخ و فلسفه شناخت و فلسفه زيبايي شناسي و هنر و ... سخن مي گويد. اين ح

و مفاهيمي  ه به مقتضيات زمان و مكانايمان انسان است و نه اراده و عمل او، بحث حق و باطل و كفر و ايمان و غير وابست در نهايت
فطري، انسان شمول و تاريخ شمول است و در مجموع به دو دسته  كه از ديدگاه اسالميانسان است. مفاهيمي  درباره ماهيت هستي و

 تقسيم مي شوند:
o  يا توسط پيامبران الهي ارائه شده است 

o مي شود. و يا توسط افراد انساني مكتب سازي 

, عرصه عرصه ایدئولوژینمايد، دهايي را مطرح ميخاص خود را دارد و بر حسب آن بايدها و نباي« ايدئولوژي»، جهان بینیهر 
ا اراده و عمل انسان است و از روابط متقابل انسان با هستي و طبيعت و از راه كمال يا سقوط انسان و از نوع روابط انسان با ساير انسانه

در اسالم غير از احكام اوليه )آن بخش  گويد، بنابراين مقوله اي نسبي و در عين حال وابسته به شرايط زمان و مكان است كهسخن مي
)احكامي كه توسط شارع يا جانشينان واقعي آنان بر حسب ( شامل احكام ثانويهاز احكام است كه بر همه تكليف است و تغيير نمي كند

( داراي موجوديتي و حكومتي نيز مي شود. در حاليكه )آثار و ابنيه هنري و صنعتي مرور زمان و نياز جامعه صادر و تكليف مي شوند(
 1د.نمادّي و كامال وابسته به شرايط زمان و مكان مي باش

شود در عالم انديشه و نظر شايد بتوان گفت به تعداد انسانهاي غير پيامبر و غير مسلمان با توجه به مقدمه فوق، مالحظه مي
نقطه نظرات كامالً مختلف و اغلب متضاد وجود دارد. )مسلمان به معني تسليم در برابر وحي الهي( جهان بيني و الجرم ايدئولوژي با 

جهان »يا كدام  «کدام فرهنگ؟»بنابراين وقتي مسئله فرهنگ، در نقد و تحليل و ارزيابي كارهاي هنري مطرح مي شود، قبالً بايد گفت 

اطل و نظريات منطبق بر فطرت و يا ها و باورهاي حق و بو از آنجا كه مفهوم جهان بيني اشاره به جميع انديشه« ؟بینی و ایدئولوژی
مطالب شما »آرايي غير واقعي و ناقص دارد، بنابراين، در حوزه علوم انساني قرار مي گيرد و ما را با اين سؤال اساسي مواجه مي سازد كه:

ه گوينده يا متأسفانه در اغلب مباحث نظري شاهد آن هستيم ك« بر اساس مباني نظري و اصول كدام مكتب فكري مطرح مي شود؟
نويسنده بدون معرفي و تعيين مكتب فكري و مباني اعتقادي خود به جزيي ترين پيشنهادات عملي و الگوسازي مي پردازد و حوزه بحث 

اجتماعي و حقيقي و فطري به برداشتهاي صوري، سطحي، قشري، سليقه اي و زودگذر مي كشاند. در اين -را از يک زمينه تاريخي

                                                 

هان بيني و ايدئولوژي هنرمند( با اثر هنري است كه اجماالً در معماري مسئله بسيار مهم وجود رابطه اي تمثيلي و رازگونه بين محتوي و مفهوم اثر هنري )ج

هاا اغلاب   دوران مدرنيسم به آن بي توجهي شده و در دوران پست مدرنيسم علي رغم رويكرد هنرمندان به دليل جهان بيني و ايدئولوژي محادود و نااقص آن  
و در بعضااي از جريانهاااي معماااري معاصاار نظياار معماااري بااه اصااطالح   موجااب اسااتفاده صااوري و شااكلي و جزيااي از معماااري گذشااته بااوده اساات   

رفته و جنبه ضد ارزش و ساختارزدا)ديكانستراكتيويستي( نه تنها فاقد وجوه تمثيلي و رازگونه مي باشد، حتي وجوه عقالني)راسيوناليستي( و عملي را نيز ناديده گ
 هرج و مرج طلب)آنارشيستي( به خود گرفته است.
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ي انديشه اسالمي و معتقدات توحيدي كه مقوله اي فطري و انساني و جهان شمول است )نه فقط اسالم به عنوان يكي مقاله ما بر مبنا
 از اديان جهان( بحث خواهيم نمود.

)جامع بنا و عرصه يعني  دار)فضاي محصور( يا  بیتنيز بايد گفت قرآن محل اجتماع خانواده را با كلمه  مسکندر مورد كلمه 

مي باشد و محل آرامش و سكونت را يكي « خانه»سربسته و سرباز( معرفي مي كند كه ترجمه مناسب فارسي آن همان  فضاي محصور
پيشنهاد مي شود. از طرف ديگر دو عنصر خانه و « خانه»، كلمه «مسكن»بنابراين به جاي كلمه  1از ويژگيها و صفات خانه مي داند.

وله مجزا و منفعل نيستند كه الزم باشد با حرف ربط )و( با هم ارتباط برقرار كنند، بلكه دو فرهنگ اسالمي يا جهان بيني اسالمي دو مق
عنصر با تأثير و تأثر متقابلند و از آنجا كه در فرهنگ اسالمي اين انديشه ها و باورها و سيرتها و فطرتها و هستها )حكمت نظري( 

و نشانه و تجلي باطن هستي و اراده الهي و اراده و دنياي ظاهر  2عملي(هستند كه شكلها و صورتها و بايدها را مي سازند)حكمت 

 خواهد بود.« هاتأثیر فرهنگ اسالمی بر کالبد و شکل و طراحی خانه»انسانها است، بنابراين عنوان اين مقاله 

محدود « خانواده»و « خویشتن»اما نكته اساسي ديگر اينكه انسان از ديدگاه اسالمي در حيات دنيوي و سير كمالي خود در 

کوچکترین مولکول زنده و مولد در خويش دارد، بنابراين  در سير تكاملي 4و نياز به رهبري الهي 3نمي ماند و مسئوليتي در قبال جامعه

عي ، آنجا كه مجموعه خانه ها با مركزي عبادي و اجتمامجتمع زیستی انسانها فقط خانه نیست، بلکه باید حداقل یک محله را دانست
 5انسانها را ميسر مي سازد. تعالي معنوي، بستر و زمينه «عالِم متقي عادل و منتخب»و مراتبي از واليت امر يعني حضور « مسجد»يعني 

 مي تواند باشد.« تأثیر فرهنگ اسالمی بر معماری خانه و محله»بنابراين با توجه به مجموع مراتب فوق عنوان اين مقاله 
اين تحقيق ضمن يادآوري اركان جهان بيني اسالمي)حكمت نظري اسالم( درباره صيرورت و وظايف با مقدمه فوق در روند 

فردي و اجتماعي انسان با استفاده از تعدادي از آيات و احاديث، بخشي از ايدئولوژي اسالم )حكمت عملي( را درباره خانه ها و محالت 
محالت دوران سنتي مورد ارزيابي قرار خواهيم داد و از نتايج آن در مقايسه با مطرح نموده و سپس انعكاس آن را در معماري خانه ها و 

آنچه امروز به عنوان خانه سازي و محله سازي مطرح مي شود براي خانه سازي و محله سازي آينده خود پيشنهاداتي را استنتاج خواهيم 
 نمود.

 حدود وظائف و مسیر رشد انسان در جهان بینی اسالمی-1

 شکلها و صورتها و تي و از جمله انسان صورت و جلوه اي آيه اي يعني بامفهوم و رازگونه و بامعني دارد و جهان هس

و متناسب با معني و مفهوم آن طراحي شده است و در  ها نظیر خودِ خلقت تصادفی و بی هدف نیستطرحها و هندسه
گردد)حركت از اوست و به سوي او باز مي دارد. يعني هستي تجلي« به سوي اويي»و « از اويي»مجموع ماهيتي 
 6كثرت به وحدت(

  و  است« جهان اکبر»تنهایی انسان در اين هستي عليرغم ساير موجودات، به دليل استعدادهاي فطري و بالقوه خود به
 براي زندگي جاويد خلق شده و 7عالوه بر بُعد جسماني و حيواني داراي بُعد خاص و بالقوه روحي و ملكوتي است

 .8پذير نيست فنا است و

                                                 
 81/16«جعل لكم من بيوتكم سكناًواهلل »

 5عالمه شهيد مطهري، كتاب شناخت اسالم، صفحه 2
 46/34«قل انما اعظكم بواحده، ان تقوموا اهلل مثني و فرادي»3
 59/4«يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهلل و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم» 4
 و درخواست نماينده )امام جماعت( از او. منتخب با اين مفهوم كه وظيفه ما شناخت ولي امر است 5
 156/2انا هلل و انا اليه راجعون)ما از اوييم و به سوي او بازمي گرديم( 6
 29/15-فاذا سويته و نفخت فيه من روحي 7

 در اساطير آشور شعري خطاب به قهرمان افسانه اي خود )گيلگمش( بدين مضمون آمده است: 8
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 ت اما وي در عالم واقعيت و در و انسان بالقوه اشرف مخلوقات اس جهان با همه عظمت برای انسان خلق شده است
عالم طبيعت هبوط كرده است تا با آزادي و اختيار يا در حقيقت با استفاده از زمان و از طريق معرفت و به  ظاهر 

ن يعني كشف حقايق عالم و خود رسيده و با عمل آگاهانه و آزادانه )عمل صالح(، شناخت هستي و خود، به درجه ايما
مرحله به مرحله مراتب كمال وجودي خود را طي نموده، استعدادهاي فطري خود را از قوه به فعل احياء سازد و با 

 مقدر خود راه يابد.« اعلي عليين»كسب ملكات و صفات الهي به 

  و در حكمت  1مطرح« سير در انفس»و « سير در آفاق»در قرآن با دو بعد  دن به حقاین سیر انسانی برای رسی
 مطرح شده است.« حركت جوهري»و « حركت عرضي»متعاليه صدرايي با تعابير 

   يا به 2توصيه شده است« جمعي»و « فردي»از بعد ديگري در جهت تحقق اين سير كمالي، به انسان دو قيام

 «.سازی خودسازی و جامعه»تعبيري 

  يا  عقلدر هرحال انسان براي پيمودن راه مستقيم كمال فردي و اجتماعي عالوه بر اطاعت از پيامبر دروني يعني

)قرآن كالم حق است براي  3دارد« قرآن و عترت»نياز به تعليم مكتب و هدايت و رهبري الهي يعني « نفس لوامه»
 عصوم هستند كه راسخين در علم الهي مي باشند(راهنمايي انسان و عترت آن حضرت در مجموع چهارده م

 بسيار اساسي، اهميت سير در انفس و خودآگاهي و خدا آگاهي است كه روح و حقيقت باقي و متعالي و موضوع ه نكت
انسان است، ساير ابعاد وجودي به منزله مزرعه و زمينه تلقي مي شود براي فالح و رستاخيز روح انساني و خداوند 

قرار داده است، يعني شديدترين  غافل باشند، فراموشي از خود ني را كه از ياد و معرفت او مجازات كسا

 .زمانی که انسان خود را از یاد ببرد نسبت به جهان و خدای جهان بی اعتنا خواهد شدچون .4مجازات

 
 

                                                                                                                                                                            

 روي؟اي گيلگمش شتابان به كجا مي -
 تو هرگز آنچه را مي جويي نخواهي يافت-
 وقتي خدايان انسان را آفريدند-
 مرگ را براي او تعيين نمودند و زندگي را براي خود نگه داشتند، پس بخور و بياشام اي گيلگمش..-

 در حاليكه از نظر اسالمي بايد گفت:
 اي گيلگمش، شتابان به كجا مي روي؟

 خويش خواهي يافت تو آنچه را مي جويي، از درون
 وقتي خدا انسان را آفريد، آن حقيقت جاوداني و روح خود را در تو دميد

 پس خود را درياب، تا خدا گونه جاودان شوي و خدا را دريابي.
 53/41-سنريهم آياتنا في االفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق 1
 46آيه  34سوره  2
  و عترتي اهل بيتياني تارک فيكم الثقلين، كتاب اهلل 3
غربيها وقتاي خادايان الماا را كشاتند در واقاع      »ميشل فوكو از موجدين و مؤسسين و تحليلگران پست مدرنيسم، در نقد فرهنگ و آثار مدرنيسم مي گويد: 4

وح نبود وجود روحاني انسان نيز كاه هاويتي   خودشان را نيز به قتل رسانيدند)خدايان الما مظهر و نمادهاي ايمان به غيب هستند(. وقتي ايمان به غيب و به ر
 بالقوه دارد، ديگر نخواهد بود و اال بدنها كه وجود دارد و فربه تر هم مي شود.

)و نباشيد از كسانيكه خدا را فراموش كردند، پس فراموششاان كارد خويشاتن را،     19/59و21-وال تكونوا كالذين نسواهلل فانفسهم انفسهم اولئک هم الفاسقون
 نند از فطرت خارج شدگان)من عرف نفسه، عرف ربه((ايشا

 اليستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون )ياران آتش و ياران بهشت مساوي نيستند، ياران بهشت پيروزند(-



192 

 

 زمینکره سکونت انسان در  قرآن و فضاسازی -2

آسمان در كنار زمين ذكر شده است نشان مي دهد كه جهان كثرت و گوناگوني در  با توجه به آيات قرآني و اوصافي كه براي
عين خلق آثار هنري شگفت انگيز محدود هم هست و با آنكه بي نهايت است در همه اجزاء آن وحدت و يكپارچگي بسوي معبود عالم 

فربه مي شود ولي در عالو درون انسان حيطه در حركت است . گر چه در جاذبه هاي طبيعي آن جسم و تن در ظاهر رشد مي كند و 
خيال تا بي نهايت در جوالن است و انسان را براي كشف حقايق بيشتر انگيزه و تحرک بيشتري مي بخشد . در آيات مبارک قرآن  

 آسمان و، زمين ، شب و روز لينگونه توصيف شده اند: 

 (ارضکره  اوصاف زمین ) 
 

 قره(/ب22- جعل لکم االرض فراشاالذی )
 سكونت شما گسترش و وسيع گرداندزمين را براي خدايي كه                                                      

 /رعد(3- هو الذي مد االرض و جعل فیها رواسي و انهاراو)
 اري كردو اوست خدايي كه بساط زمين را بگسترانيد و در آن كوه ها برافراشت و نهرها ج                     

  /عبس(6-جعل االرض مهادا  نالم )
 آيا خداوند زمين را براي آسايش شما گاهواره قرار نداد؟                                                              

 /انبياء(31- و جعلنا فیها فجاجا سبال  )
 شكاف ها و راه هايي  قرار داديمما در زمين و                                                                         

 /غا ر(58-هللا الذي جعل لکم االرض قرارا  )

 خداست كه زمين را براي  محل قرار و پناهگاه شما قرار داد                                                   
 /غاشيه(21- الي االرض کیف سطحت)

 كه چگونه گسترده شده است مين به سوي ز)نگاه كن (و                                                            
 /نوح(21و  19-ً و هللا جعل لکم االرض بساطا، لتسلکوا سبال فجاجا)

 و خدا زمين را مانند يک بساط پر نعمت بگسترانيد تا در زمين از راه هاي مختلف آن حركت كنيد              

 ( سماء ن)اوصاف آسما 
 /بقره(22- و السماء بناء)

 و آسمان را رفيع و بلند بر افراشت                                                                                  
 /انبياء(32- و جعلنا السماء سقفا محفوظا)

 و آسمان را سقفي ) يا سپري( براي حفاظت از شما قرار داديم                                                                        
 /غاشيه(18-و الي السماء کیف رفعت)

 است افراشته شدهبر چگونه كه به سوي آسمان  نگاه كنيد و                                                                 
 

كار، حضور در خانه و خانواده، در كنار تالش و فعاليت اجتماعي، قرار دادن شب در كنار روز، استراحت در كنار 
خودسازي در كنار جامعه سازي و ... باالخره سير در آفاق در كنار سير در انفس و حركت عرضي در كنار حركت 

...  جوهري. فضاي روز، عرصه حواس پنجگانه است و آزمايشگاه تجربه مستقيم ديدنيها و شنيدنيها و لمس كردنيها و
 فضاي شب، عرصه تعقل است، با خيال، با محاسبه نفس، فضاي تأمل و تدبر و تفكر و ذكر و... .
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 توجه كنيم به كلمات و صفاتي كه خداوند براي شب و روز مطرح مي فرمايند:

 ) اوصاف شب) لیل 

 

 /يونس(67-هو الذي لکم الیل لتسکنوا فیه)
 در آن آرامش يابيد شما شب را تا  او كسي است كه قرار داد براي                                              

 /شعراء(47- هو الذي جعل لکم الیل لباسا  )
 كه شب را  براي شما پوششي و لباسي قرار داداو كسي است                                                   

 /انسان( 26-لیال طویال حهبّ و من الیل فاسجد له و س)
 برخي از شب را به نماز بايست  و شبي طوالني را به تسبيح او مشغول شو                                  

 ) اوصاف روز) نهار 

 

 /يونس(67- بصراوالنهار م  )
 ادو روز  را براي فعاليت شما روشن قرار د                                                                         

 /فرقان(47- و جعل النهار نشورا  )
 و روز  را براي كار و تالش شما قرار داد                                                                            

 /مزمل(7-طویال   ان لک في النهار سبحا  )
 روز وقت به اندازه كافي وجود دارد بدرستي كه براي شما در طلب روزي در                                   
 /نباء( 11-و جعلنا النهار معاشا  )

 و روز را براي كسب روزي و معاش قرار داديم                                                                     

 ویژگی های محل سکونت انسان در قرآن-3

 /آل عمران(96-     ًمبارکا ةان اول بیت وضع للناس للذي ببک)
 باشد مكه مي  كه در خانه مبارک و پر بركتي استهمان  ،همانا اولين خانه اي كه براي انسانها قرار داده شديعني : 

براي همه انسانها )للناس( همان خانه كعبه است كه فضاي محصوري است مكعبي شكل كه شش  اولین خانه مناسبيعني 
داراي قطب و نقطه مركزي و هماهنگي و وحدت بي نظيري است در ميان اشكال منظم چند وجه آن يكنواخت و منظم و قرينه و 

وجهي و انسان در فضاي درون آن كامالً حالت توازن و تعادل و تمركز پيدا مي كند و سكون كامل است و حركت فيزيكي در آن وجود 

خانه قیام )حضرت علي)ع(( و هم هم خانه تولد انسان کامل( و )بيت اهللخانه خداندارد و اين فضا فرخنده و مبارک است به عنوان هم 

 (.للناسوضع للناس یا قیاما  )همه مردم
ي و غريزي انسان را به گرا و پوزيتيويستي غرب چون فقط حيات مادو مهم اين است كه در فرهنگ مادي نكته بسيار اساسي 

بنابراين از سكون و آرامش ركت است مثل تغذيه و توالد و حركت . و ن و مكان و حمي شناسد و حيات مادي هم وابسته به زمارسميت 

در طراحي معماري و شهرسازي و مجموعه هنرها مي  آغاز مدرنیسم تا امروزد. از ند و آن را مساوي )فنا( مي داننبه شدت مي گريز
در حالي كه سير در انفس و  .ده استبينيم عنصر حركت و سرعت و تغيير مكان و زمان فيزيكي مبناي تحوالت هنري و طراحي بو

كمال و خودآگاهي روحي انسان تقريبا در اكثريت قريب به اتفاق مكاتب عرفان جهان با سكونت و آرامش و تمركز انديشه و حضور قلب 
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صبی که علل اصلی تمام مشکالت و امراض روحی و روانی و ع و به آن ارزش داده مي شود ولي بايد اعتراف كرد كه مي شودشروع

حال مطالعه و دقت كنيم در آياتي كه در باره د از همین انحراف اساسی ناشی می شود.نامروز جامعه غربی و غرب زده از آن رنج می بر
 :خانه انسان آمده است

 /عنكبوت(41- و ان اوهن البیوت، لبیت العنکبوت)
 ت ترين خانه ها، خانه عنكبوت استو به درستي كه سس 
 .(و پود سست، خانه عنكبوت در فضا رها شده است و فاقد حصار و فضاي دروني استعالوه بر تار )
 /نحل(81- و هللا جعل لکم من بیوتکم سکنا)

 خداوندخانه هايتان را محل آرامش و آسايش  شما قرار داد
 (/بقره189-و لیس البر ان تأتوا البیوت من ظهورها و لکن البر من اتقي و اتوا البیوت من ابوابها)
كه معمول نيست( بلكه نيكي يد )نيكي آن نيست كه چون خواستيد وارد خانه اي شويد از پشت آن وارد شو 

 شويدخانه آن است كه از در آن خانه وارد آن 
 /نور(27-نسوا و تسلموا علي اهلها یا ایها الذین آمنوا التدخلوا بیوتا، غیر بیوتکم، حتي تستأ) 
به خانه هايي كه غير از خانه هاي خودتان هست بدون اجازه و انس با ساكن  اي كساني كه ايمان آورده ايد 

                                          يد و آنگاه وارد شويدسالم كن آن خانه وارد نشويد و چون اجازه دادند
 (/يونس87-و بشر المومنین ةو اقیموا الصلو ةعلوا بیوتکم قبلو ج)

كرديم براي انجام عبادت خانه هايتان را قبله قرار دهيد  و نماز بپا داريد. پس شما  به موسي و هارون وحي 
 اي رسول ما به مؤمنين چنين بشارتي  بدهيد

 یک شهر مسکونی های م در ساخت خانه  حکمت عملی اسال-4

ز كتابهاي: وسايل الشيعه، بحاراالنوار، با استفاده از منتخبي ا  برخي از مشخصات ايدئولوژي اسالم )حكمت عملي اسالم( در مورد خانه
 : نهج الفصاحه، نهج البالغه

 توصيه به عمران و آباداني. 

 توصيه به داشتن خانه مناسب. 

 توصيه به انتخاب همسايگان قبل از انتخاب محل خانه. 

 توصيه به حريم داشتن خانه.  

 متقابل خانه ها.و ديد پرهيز از اشراف   

 مجواري بين خانه ها و فضاهاي عبوري و عمومي.پرهيز از هرنوع مزاحمت ه  

، ، نور ، ارتباط با طبيعت و نگهداري بعضي از حيوانات اهلي در خانه، ارتفاع ، جهتگيري توصيه هايي در مورد وسعت 
 ، استحكام و ايمني خانه، رعايت بهداشت و پاكيزگي و بوي خوش در خانه.ناتتزيي

 و اسراف در خانه سازي و رعايت حد اعتدال و نياز.پرهيز از هر نوع خودنمايي و تظاهر   

 ضرورت ايجاد فضاهاي مناسب براي عبادت، براي پذيرايي از ميهمانان، براي شستشو و حمام.  

 توصيه به زيباسازي و زيبايي دوستي.  

 توصيه به دور از چشم بودن سرويسهاي بهداشتي و خدماتي. 

 .م حالل بودن مواد و مصالح در خانهلزو وو بركت خانه، مباركي ظير شرف نه، نتوصيه هايي در مورد ابعاد معنوي خا  
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در قرآن مطرح و در  1«همسر و شب»توصيه به اينكه خانه بايد محل آرامش باشد و در اين خصوص خانه مترادف   

 (.شب مکمل روز و خانه مکمل طبیعتمعرفي شده است.)« روز و زمين يا طبيعت»نقطه مقابل و مكمل آن 

  ت عملی اسالم در ایجاد محله ها در شهرهای مسلمانانحکم-5

با استفاده از منتخبي از كتابهاي: وسايل الشيعه، محله  رخي از مشخصات ايدئولوژي اسالم )حكمت عملي اسالم( در موردب
 د:براي شناخت بيشتر خانه كه در تكميل طبيعت است آورده مي شو بحاراالنوار، نهج الفصاحه، نهج البالغه

  در شهرهاي بزرگ )به دليل برخورداري بيشتر از دين و دانش(. به ويژهتوصيه به زندگي اجتماعي 

   توصيه اكيد به خوشرفتاري و همنشيني با همسايگان )برادران ديني و خَلقي(، تا حدود چهل خانه از هر محور
 همسايه تلقي شده است.)همبستگي عملي در واحد همسايگي(.

  2شعائر اسالمي و ساختمان مسجد و شركت در جماعت مسلمينتوصيه به تعظيم. 

  .توصيه به برآوردن حاجات و نيازمنديهاي اجتماعي )ايجاد مجموع فضاهاي مورد نياز عمومي( و توصيه به وقف 

  .)توصيه به تعليم و تعلم دين و دانش و صنعت و هنر و ...)مراجعه به متخصص عالم و مجتهد 

  ک محله )بهترين محل براي نشستن، مساجد و بدترين آن بازارها و راهها است يا اري فضاهاي يارزش گز
 محبوبترين فضاها در نزد خداوند مسجد و بدترين جاها بازارهاست(.

   و حفظ نمودن حريم پياده روهاپرهيز از مزاحمت سواره بر پياده. 

  ت منار مسجد براي خانه ها(.پرهيز از هر نوع مزاحمت متقابل فضاهاي عمومي و خصوصي )حتي مزاحم 

 .توصيه به رعايت موازين تقوايي بين زنان و مردان در فضاهاي عمومي 

 

 تأثیر اعتقادات اسالمی مردم در طراحی خانه های دوران تمدن اسالمی-6

ني كه هست بدين بر اساس متو مهمترين تأثيرات ايدئولوژي اسالمي )حكمت عملي اسالم( بر طراحي خانه ها در دروان تمدن اسالمي
 قرار است)با دقت خوانده شود(:

  هر فرد در طول زندگي تالش مي نمايد داراي زمين مستقل و خانه مستقلي باشد، مالكيت به او تشخص ظاهري مي
دهد، تا لباس و ظرف شخصيت باطني او باشد و در طول زمان با توجه به شرايط اقتصادي و خانوادگي، خانه خود را 

 غيير و وسعت دهد. مطابق ميلش ت

  .داشتن حريم كامل از خانه هاي اطراف و فضاهاي عبوري و عمومي 

 .متانت، سادگي، هماهنگي بدنه هاي خارجي بناها با يكديگر 

  . ...هم آوايي و همراهي بدنه ها با هندسه فضاهاي عبوري و راهها و نهرها و 

  ي زيبا و سايه انداز و زينت ياد و نام خدا بر فراز آن.تشخص بخشيدن به خانه ها و دعوت كنندگي با ايجاد سردرها 

                                                 
 و آرامش نهايي و اطمينان بخش با ياد خدا)اال بذكر اهلل تطمئن القلوب( 1
( كه شهر را محل عناصر چهرگانه زندگي، كار، تفريح و عبور و مرور ماي  CIAM)1931-1957كنگره جهاني معماري مدرن از سالتوجه كنيم به اعالميه  2

را نيز اضافه كردند، اما نه به مفهوم اسالمي آن. باتوصيه امام صادق)ع( كه وقت خود را براي )خاواب،  « مركز اجتماعي شهر»داند. البته در كنگره بعدي مقوله 
 ليعبادون، ماا   ر، تفريح و عبادت( تنظيم نماييد و به عبادت فردي و اجتماعي هردو تأكيد شده است و با توجه به اين مضمون كه )ما خلق الجن و االنس االكا

قات انساان از   جن و انس را خلق نكرديم مگر براي پرستش( بنابراين حذف عبادت با همه مفهوم گسترده و عميق آن، يعني حذف هادف نهاايي و اصالي خل   
 زندگي روزمره او.
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  جداسازي كامل با مفصل بنديهاي متعدد و مناسب نظير هشتي و راهرو و حياط بيروني و بين فضاي خارج و حريم
 داخل.

 سته برخورداري هر خانه از فضاي سرباز و طبيعي )حياط( و فضاهاي نيمه باز )نظير ايوانها و تراسها( و فضاي سرب
 براي استفاده در فصول مختلف و ساعات مختلف روز )حداكثر استفاده از تأسيسات طبيعي(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ارتباط آزاد و مستقل با طبيعت )برخورداري از آب و گياه و

 حيوانات اهلي( در فضاي خصوصي خانه.

  بهره برداري كامل از مواهب طبيعي نظير آسمان، باد، نور
 ا به نحو مقتضي.خورشيد، سرما و گرم

   برخورداري از فضاهايي كامالً خصوصي و خانوادگي و دور
 از هر نوع مزاحمت همجواري.

   ايجاد آرامش و امنيت و سكون مناسب در مقابل ساير
يعي شلوغ و پرازدحام و فضاهاي شهري كه به طور طب

 مزاحم است

  عرصه بندي فضاهاي مختلف داخلي به نحوي كه براي
ن فضاي كامالً خصوصي خواب و مطالعه و افراد هم امكا

عبادت در كنار فضاي خانوادگي نشيمن و بازي بچه ها و ... 
و فضاي پذيرايي از مهمان را همزمان با كمترين مزاحمت 

 در كنار هم فراهم مي نمايد.

  خانوادگي(  اري فضاهاي داخلي به نحوي كه مهمترين فضاهاي خانه )نظير پذيرايي و نشيمنگز محوربندي و ارزش
در محورهاي اصلي و سپس فضاهاي خصوصي و نهايتاً فضاهاي خدماتي و راهروها و پله ها و سرويسهاي بهداشتي 

 در فرعي ترين محورها و محلها قرارمي گيرند.

   داشتن هندسه اي اعجازآفرين كه حركت از كثرت و تنوع را به مركزيت و وحدت كامالً طبيعي، متوازن و موزون
قالي در قاموس طراحي پنهان « تار»كه جانمايه نظم در طراحي است، همچون « پيمون»ي بخشد. مدوالر يا تداوم م

شده است و تناسبات طول و عرض، عرصه ها و حوزه هاي فضايي را جدا و ممتاز مي نمايد. محوربندي افقي، حوزه 

 ِيعيطب يفضا ،اط خانهيح-، خانه الريهايزد-3و1ويراتص

 خانه ي درخصوص

 روستاي ابيانهک خانه در ي يورود-1تصوير
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عمودي به كمک تناسباتي كه با ارتفاع هاي فضايي را در سطح پيوند مي دهد. در محل تالقي اين محور با محور 
متناسب بدنه ها و سقفها ايجاد مي شود، اين نقاط عطف و وحدت آفرين از زمين كنده شده و سبک و سيال در فضا 

 قرار مي گيرند.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يت مي نمايد. تقسيمات در بدنه ها، ديوارها و نماها را آرام مي كند و محورهاي افقي را در ارتفاع نيز تثبكتيبه بندي
( تأكيد مي نمايد و 1و تناسبات دلنشين نماها در طول خود محور مركزي آن را )كه هميشه فضاي باز است نه بسته

 سان و حضور او راه باز مي كنند.بدينوسيله دو فضاي متقابل را آشتي مي دهد و بدينگونه فضاها براي عبور ان

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 مثل سه دري يا پنج دري كه هميشه تقسيم وسط، قسمت باز آن مي باشد.
دعوت کنندگي -عباسيان، خانه کاشان-6و  5ويراتص

ماي پنجره هاي فضاهاي داخلي حياط به درون و ن

 عمودي خانه

عرصه بندي و تفکيک -يزد، خانه الريها-4تصوير

 فضايي در پالن
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  انبعاث خيال  موجبو آسمان و ابر و خورشيد و ماه و باد،  و مركز حياط است كه آب و سبزه نوندر كا فضانقطه اوج
 .مي گردنداز سرزمين ماده به اليتناهي روح 

   پنجره ها با قامت عمودي خود، پيوندي ميان زمين و آسمان هستند و نگاه را از خاک به افالک مي برند و انديشه را
 1ر از آرامش مي نمايند.سرشار از معني و دل را سرشا

   براي رعايت موازين تقوايي و حفظ حريم خانواده و در عين حال شركت خانمها در كار اجتماعي و توليد و
 خالقيتهاي هنري در داخل خانه يا نزديک آن امكان ايجاد صنايع دستي و محصوالت غذايي و... را فراهم نموده اند.

 ن اسالمیدوران تمد ر اساس اسلوب اسالمی درب ه هایمحل-7

 :بديت ترتيب قابل ذكر است مهمترين تأثيرات ايدئولوژي اسالم )حكمت عملي( بر طراحي محله ها در دوران تمدن اسالمي 

 ايجاد شهرهاي بزرگ و آباد عليرغم مشكالت امنيتي و اقليمي موجود 

 احمت همجواري. خصوصي ترين فضاها ايجاد بافتهاي بسيار فشرده، از عناصر مختلف و متنوع شهري با كمترين مز
يعني خانه ها در كنار عمومي ترين فضاها يعني بازارها، آرامش بخش ترين فضاها يعني مراكز عبادي و آموزشي در 
كنار پرازدحام ترين فضاها يعني مراكز تجاري و صنعتي قرار گرفته اند. اعجاز طراحي و قدرت خالق معماران با 

ديهاي مناسب و پيش بيني فضاهاي باز داخلي در رعايت ارتفاع موزون بدنه هاي داخلي ايجاد حريمها و مفصل بن
باعث شده است كه ضمن دسترسي سريع انسان به هر دو عرصه فضايي و برخورداري كامل از آنها، مزاحمتهاي 

 هريک بر ديگري به حداقل ممكن برسد.

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
 بر خالف اغلب پنجره هاي افقي دوران مدرنيسم كه نگاهي سطحي و يكنواخت به طبيعت دارد. 1

 منظري از شهر يزد-7تصوير
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 ادي بامعني و باجهت و هدفدار است. خانه ها در مجموع نمادي هماهنگ و تركيب فضايي محله و شهر داراي نم
متعادل و متناسب دارند، هم از جهت ارتفاع و حجم و هم از نظر مواد و مصالح و تزيينات خارجي و در مجموع از 

ير بازارها و سادگي و متانت و هماهنگي برخوردارند تا خودنمايي و تظاهر و فخرفروشي، در مقابل مراكز عمومي نظ
مراكز تجاري، ورزشي، بهداشتي، صنايع و اداري، تقريباً هم ارز هم و با شكوه و عظمت بيشتر در بستر محله و شهر 

يابند و نهايتاً اين فضاهاي مذهبي و زيارتي و آموزشي هستند كه همچون قطب و كانون و قلب تپنده تداوم مي
و پرجاذبه خود كه از همه عناصر شهري چه از نظر حجم و چه از  محله ها و شهرها مي گردند و با شكل نمادين

نظر مواد و مصالح و رنگ و نور اوج گرفته است، صبح و شام، مردم را به معراجگاه مي خوانند و به اعتالء و كمال 
 پراكنند.انساني دعوت مي نمايند و حال ذكر و نيايش مي

   سير در انفس را كامالً در طراحي بافتها و هندسه آنها مي توان حركت از كثرت به وحدت و از سير در آفاق به
مالحظه كرد. راهها، هماهنگ با خطوط شيب زمين و جاري نهرها، هندسه اي مواج و پردامنه مي يابند و نقاط 

و  ديدي متنوع و متكثر را در نظر دارند و از ايجاد نظم محوري و پرسپكتيو يک نقطه اي در طول مسير مي پرهيزند
در عوض با ايجاد محور منظم و قرينه سازي سردرها شما را به آرامش و سكون و حضور در فضاي درون دعوت مي 

تركيب اين دو هندسه نامنظم و منظم، برونگرا و درونگرا، سير در آفاقي و سير در انفسي، طراحي بافت را از نمايند.
و همچون تركيب شب و روز، زمين وآسمان، پيوندي يک بُعدي بودن خارج و سرشار از نشاط و عمق مي نمايد 

 ماورايي و مكمل مي يابد.
 اجتماعي اسالم، باعث شده است كه فضاهاي -توصيه هاي اسالمي در مورد مالكيت زمين و توصيه هاي اخالقي

 عمومي رها شده و بدون كنترل و نظارت جمعي كه مي تواند محل بروز بزهكاريهاي اجتماعي باشد، به حداقل
ممكن برسد، فضاهاي خصوصي كامالً حفاظت شده اند و فضاهاي عمومي نيز يا كامالً حفاظت شده هستند و يا در 

 تركيب با فضاهاي تجاري و يا ورودي فضاهاي عملكردي كامالً در معرض رفت و آمد شهري قرار مي گيرند.

  مومي تا آنجا كه به توده مردم مربوط برقراري عدالت اجتماعي و برخورداري همه شهروندان از مجموع خدمات ع
بوده است و حكومتها دخالت ندشته اند، با توجه به فرهنگ اسالمي به طور گسترده و بالاستثناء براي همه اقشار 

 وجود داشته است و هيچ نوع تبعيض و جداسازي به چشم نمي خورد، مگر آنجا كه حكمرانان تحميل نموده اند.

  ي خانواده ها در هر محله تا از رفت و آمدهاي غيرضروري در سطح شهر حتي المقدور پيش بيني نيازهاي خدمات
 كاسته شود و رعايت جداسازيهاي الزم در استفاده از امكانات و خدمات عمومي نظير مراكز مذهبي و آموزشي و ... .

  و شهر از ده است، محلهوجود فضاهاي باز )حياطها( در اكثر عناصر شهري و درونگرايي مالزم با آنها باعث ش
يكنواختي و ظهور كامل در نگاه اول كه خسته كننده است خارج شود و عابر با مجموعه اي متنوع و پرجاذبه از انواع 
عناصر شهري روبرو باشد. هر فضا، ظاهري دارد و باطني، براي يک شهروند هميشه حضور و درک فضاهاي داخلي 

 .به صورت يک جاذبه قوي باقي مي ماند
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   با وجود توصيه هاي اكيد اسالم بر رعايت حال ضعيف توسط قوي و رعايت پياده توسط سواره، به نظر مي رسد در
محله هايي كه توده عادي مردم زندگي مي كرده اند، مزاحمت آنها به دليل استفاده از چهارپايان كندرو خيلي زياد 

كه وابستگان حكام حضور داشته اند و استفاده از  نبوده است و تفكيک بارزي مالحظه نمي شود و در محالتي
 اند.نمودهچهارپايان تندرو معمول بوده است، ظاهراً رعايت نمي

در مجموع توصيه هاي اسالمي تا آنجا كه به توده مردم و فرهنگ عامه مربوط مي شود رعايت و اجرا شده است و آنجا كه در 
ه اقدام و اجرا نشده است و به همين دليل بافتهاي محلي و شهري ما علي رغم اعجاز حوزه وظايف حكومتها و دولتها است، متأسفان

 هنري و عملكردي در تک عناصر ساختماني از نواقص و كمبودهاي بسيار زياد محلي و اجتماعي رنج مي برند.

 تأثیر فرهنگ مادیگرایی و اومانیستی غرب در بافت خانه و محله-8

گرا و اومانيستي غرب، )ديدگاه پوزيتيويستي( درباره انسان و وظايف فردي و اجتماعي او كه بر ني ماديبرخي از ويژگيهاي جهان بي 
 معماري خانه و محله مؤثر مي باشد.

 اند و آن را محدود و محصور در عالم دنيا مي دانند)دنيا از ريشه جهان هستي را مترادف با همين طبيعت مادي دانسته
 (.است يکدني به معني پست و نزد

 نگر پوزيتيويستي انسان نيز در اين هستي در بعد حيواني و غريزي خود محدود و محصور مي شود و عقل جزيي
در نفس حسي يا حيواني  يعني زنده تعالي جو  كه انسان را« لهحي مآ»مي خواند و نه « يوان ناطقح»حداكثر او را 

 1محدود مي بيند.

   برخورداري هرچه بيشتر از نعمتهاي مادي است. با توجه به محدوديت نعمات هدف از زندگي انسان در اين دنيا
 مادي و اشباع ناپذيري مادي انسان، جنگ و تنازع بين انسانها امري طبيعي و ضروري است.

  يا بايد شهاي معنوي و مذهبي يا اوهام است، يا نسبي و شخصي، علم حقيقي و واقعي همان علوم تجربي است و ارز
الت زندگي فردي و اجتماعي كنار گذاشته شود و يا بايد وسيله اي در خدمت اميال و هوسهاي دنيوي فردي و از معاد

 جمعي انسانها قرار گيرد و آنها را توجيه كند.

   فرد مطلقاً آزاد است مگر در قبال نقض آزادي ديگران كه قانون آن را تعريف مي نمايد كه عمالً منجر به آزادي
س امركننده به زشتيها( مي شود )در تاريخ اجتماعي غرب و در قرن اخير، در مجموع اين روند را نفس اماره )نف

 مالحظه مي نماييم(.

 تأثیر فرهنگ مادیگرایی و اومانیستی غرب در باره زندگی فردی و اجتماعی-9

 مؤثر است. اوگرا و اومانيستي غرب كه درباره انسان و زندگي  برخي از مشخصات ايدئولوژي فرهنگ مادي 
  چون هستي را كالً مادي مي داند، بنابراين مهمترين ويژگي زندگي و حيات را غير از توالد و تغذيه، حركت مي داند و

روحي باشد، مترادف مرگ و  حركت را مفهوم اعلي پويايي و حيات و زندگي )و سكون و آرامش كه مي تواند عروج
 (است نيستي

                                                 
 در حاليكه حضرت علي)ع( در پاسخ كميل انسان را داراي چهار ساحت نفساني مي داند:

 نفس نباتي-1
 نفس حسي يا حيواني-2
 نفس ناطقه يا )قديسه(-3
 نفس ملكوتي يا )الهي(-4
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  عقل جزيي نگر پوزيتيويستي محدود مي شناسد، تنوع و تكثر مادي و صوري و سير  چون انسان را در بعد حواس و
در آفاق را مهمترين وجه همت خود قرار مي دهد و نوگرايي و تنوع طلبي ظاهري و فرماليستي، آرمان و ايده آل او 

 مي شود.

  ح خالصه مي شود و ارزشهاي با حاكميت سكوالريسم ديني زندگي فردي و اجتماعي انسان در مسكن و كار و تفري
 .و به تدريج فراموش مي شوند دنمعنوي و ديني يا حذف مي شود و يا به حاشيه مي رو

 

 ایران برخی از تأثیرات فرهنگ غربی بر معماری خانه ها و محالت معاصر -11
 مي رسد. حريم فضاهاي داخلي خانه و مجموع فضاهاي بيروني اعم از راهها و ساير فضاهاي شهري به حداقل 

  فضاهاي باز داخلي)حياطها( يا حذف شده و يا با فضاهاي اطراف به نحوي تداخل مي يابد كه مزاحمتهاي صوتي و
 ديد افزايش يافته و ديگر خصوصي و محرم نيستند

  ها، تراسها، ايوانها كه به فضاهاي داخلي باز مي شد، از هر طرف سر مي كشد و مزاحمتهاي همجواري متقابلپنجره 
براي ساير خانه ها و مراكز عبوري و ساير 

 فضاهاي اطراف ايجاد مي نمايند.

  حوزه هاي فضايي خصوصي و خانوادگي و
-عمومي و خدماتي، به تدريج در هم ادغام مي

شود و مزاحمتهاي عرصه هاي مختلف فضايي 
را براي يكديگر در تداوم زندگي روز و شب و 

ضور خصوصي و عمومي ايجاد مي نمايد، با ح
يک ميهمان براي يک فرد خانواده و يا صداي 
بلند يک منبع صوتي همه فضاها متأثر و 

فضاي خصوصي به  مي شود. همچنينملتهب 
 مفهوم واقعي در سطح شهر وجود ندارد.

  به كاربردن سطوح شفاف وسيع و هندسه روان

 ت نه سير در انفسو مواج و گوشه هاي تند و باز، فضايي همچون راهها مناسب سير در آفاق اس

   با ايجاد بلوكهاي مشاع، ضمن حذف مالكيت شخصي كه زمينه ساز شخصيت فردي و خانوادگي بود، تمام
رسد، آرامش و آسايش مادي و روحي به حداقل ممكن و ناهنجاريهاي فردي و اجتماعي مزاحمتهاي فوق به اوج مي

تک تک افراد خانواده بگذارد و خانه را از درون فضا به  از حد مي گذرد. معمار طراح به جاي آنكه خود را به جاي
بيرون طراحي نمايد و خانه در مجموع لباس انسانهاي درون باشد، برعكس، نظير يک مجسمه ساز در بيرون خانه 
مي ايستد و حجمها و فرمها و شكلها را به گونه اي تركيب مي نمايد كه فقط از ديد يک رهگذر به نظر جالب و 

 1انگيز باشد فضاها اغلب از درون تهي و بي روح و بي محتواست و از بيرون تركيبي فرماليستي دارد.هيجان 

                                                 

 

 يمسکون ياز شهرکها يکيتهران، -8تصوير

 معاصر



212 

 

   مجموعه عناصر شهري اغلب فاقد تركيبي با وحدت و هدف و معنا بوده و تركيبي بي هدف، بي معني و ناهماهنگ
 و متكثر دارند.

  ،عناصر شهري در يک بازي بيهوده و عبث
 اند.استيالجو و ناموزون قرار گرفته متظاهر، خودنما،

   هندسه هاي به كار گرفته شده در بافت، حركت از
كثرت به وحدت و از هندسه روان به هندسه 
تمركزآفرين و آرام را ايجاد نمي نمايند، بلكه يا 
كامالً منظم و خطي هستند و يا كامالً رها و 
تصادفي و در مجموع هندسه اي سير در آفاقي و 

 لب دارند.كثرت ط

   تداخل فضاهاي مسكوني با هم و تداخل آنها با
ساير فضاهاي عمومي و راهها به حدي است كه 
عمالً حريمهاي فضايي بي اثر شده و معماران به 
سوي ايجاد تنوع فضايي سطحي و قشري و 

 فرماليستي كشيده مي شوند.

  لمداد مي گردد، راههاي سواره، به عنوان اصلي برداري مادي قاز آنجا كه سرعت و حركت از مهمترين عوامل بهره
ترين عنصر شهري و محور غالب در طراحي مطرح مي شوند و عالوه بر تحميل خود بر مسيرهاي پياده و كندرو، 

 مزاحمتهاي خود را بر فضاهاي عملكردي نيز تحميل مي نمايند.

 :اجرایی  و پیشنهاداتنهایی جمع بندی  -11

 ب مطرح شده، مالحظه مي شود مباني و اصول بسيار ارزشمندي در جهان بيني و ايدئولوژي با توجه به مجموع مطال
اسالمي و تبلور آن در معماري خانه و محالت دوران اسالمي است كه مبتني بر نيازهاي فطري و اجتماعي انسان 

قاً استنتاج و در دستور كار مستمر بوده و غيروابسته به زمان و مكان مي باشد، بنابراين آن اصول را بايد عميقاً و دقي
 قرار داد.در دستور كار سازمان هاي مربوطه ماهيت و جوهر طراحي خانه ها و محالت 

   بايد مباني و معيارها و توصيه هاي اسالمي مبتني بر شرايط زماني و مكاني كامالً بررسي و تحقيق و با توجه به
 ها را به صورت نسبي محقق نمود. امكانات و مقدورات موجود، آن معيارها و توصيه

  در يک تعريف كلي فضاسازي در معماري و شهرسازي دوران اسالمي نه فقط دورنگرا و نه فقط برونگرا است، بلكه

کلی معماری  طورب د درونگرا و يا برونگرا است وبر حسب نيازهاي انسان به صورت متناسب و موزون و در جاي خو

 نی است.روپوسته فضای د

   فضا، متناسب با نيازهاي حكيمانه و عادالنه بازآفريني و ساماندهي » یک توصیف کلی معماری و شهرسازی مادر
 «مادي و روحي انسانها و در جهت كمال آنهاست.

 كه بيان شد مي توان گفت : با اين تعريف 

  فضاي معماري ما تقليد و تكرار فضاي طبيعي نيست، بلكه مكمل آن است.  اول اينكه 

 عصاره و جوهر آن طراحي فضاست و مجسمه سازي و نقاشي نيست و حجم و سطح و فرم و م اينكه دو
 شكلها، پوسته و لباس آن تلقي مي شوند.

 شهرسازي نامتناسب امروزتهران، -9تصوير
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  سوم اينكه فضاها در مجموع به نحوي طراحي مي شوند كه با حركت از ظاهر به باطن و از كثرت به
ه مي سازند و هم نيازهاي معنوي سير در انفس و وحدت هم نيازهاي مادي و سير در آفاق انسان را برآورد

فضاها دارای هدفی واال و تعالی بخش بوده و فضا معراجگاه و محل عروج انسان روحي انسان را و نهايتاً 

طراحی می شود. چه در یک مولکول و هسته فضایی و چه در ترکیب فضاهای یک خانه و چه در ترکیب 

 عناصر فضاهای یک محله.

 مطرح مي شود به هيچ وجه توجيه پذير  ایجاد واحدهای مسکونی مشاع و بلوکهای آپارتمانینسبت به  داليلي كه
قابل توجه مسئولين امر هر چند كه براي رفع نياز بخش بي خانمان ها در تالش ساخت و ساز خانه هاي ]نيست، 

 .[مسكوني هستند

است با توجه به وسعت سرزمين ايران، قطعاً غير اوالً تمركز جمعيت زياد نظير آنچه در شهر تهران رخ داده  
الزم و نامتناسب و ناهنجار است و اگر قرار بر تراكم باال نيز باشد، مي توان ساختمانهاي اداري و تجاري و 

 حتي صنعتي را با تراكم باال ساخت و نه واحدهاي مسكوني و خانه ها را، 

نيز در مورد اين ساختمانها صادق نيست، زيرا تجربه ثانياً دليل اقتصادي و ارزان سازي و سريع سازي  
موجود عمالً نشان داده در صورتيكه حداقل استانداردهاي الزم براي خدمات عمومي آپارتمانها و تراكم باال 

 را در مجموعه در نظر بگيريم، قيمت تمام شده خيلي بيشتر از ساخت خانه هاي مستقل تک واحدي است.

ضروري ساخت واحدهاي مستقل و تک واحدي يا فاميلي را با امكانات موجود بايد بنابراين سنت اصيل و  
تداوم بخشيد و به شدت از ايجاد خانه هاي مشاع و تركيب خانه ها با ساير خدمات شهري به صورت 

  نامتناسب احتراز نمود.
 

 (ها )مقاله پانزدهم و پژوهش  ها پرسش

 تا كنون ارذائه شده است؟ فرهنگبطور كلي تا كنون چه معاني مختلفي براي  (1

 چيست؟ و چه ارتباطي با هم دارند؟ جهان بینی و ایدئولوژی (2

 ؟داريم؟ نظر شما در اين باره چيست جهان بینیآيا مي توان گفت كه به اندازه تعداد انسان ها ، همان مقدار هم  (3

 ور همه آنها چيست؟با كدام كلمات ناميده شده است و منظ مسکن برای انساندر آيات قرآني واژه  (4

 كدام است ؟چرا ؟ کوچکترین مولکول زنده و مولد در مجتمع زیستی (5

 [ مربوط به كدام آيه مباركه قرآني است ؟ منظور از آن چيست؟ و چه نتيجه اي از آن مي توان گرفت؟ بسوی اویی[ و ] اویی ازنگرش ] (6

مل مي دانيد؟ نظر قرآن را در اين باره جويا شاويد و آياات مربوطاه را اساتجراج     را يكپارچه مي دانيد و حركت آن را بسوي معبود كا جهانآيا شما  (7
 كنيد؟

 )محل سكونت انسان( آمده است به كدام نقطه نظر و جمع بندي مي توان رسيد؟ وصف زمیناز مجموعه آياتي كه در  (8

 سيد؟آمده است به كدام نقطه نظر و جمع بندي مي توان ر وصف آسماناز مجموعه اياتي كه در  (9

 آمده است به كدام نقطه نظر و جمع بندي مي توان رسيد؟ وصف شباز مجموعه اياتي كه در  (11

 آمده است به كدام نقطه نظر و جمع بندي مي توان رسيد؟ وصف روزاز مجموعه اياتي كه در  (11

 مناسب براي انسان همان خانه كعبه است ؟ نظر شما در اين باره چيست؟ اولین خانهچرا  (12

 )حس گرايي( چرا از آرامش گريزانند؟ تفکرات مادیگرایی و پوزیتویستیآثار هنري ناشي از  در معماري و (13

 تا به امروز در طراحي هاي معماري و شهرسازي و مجموعه هاي هنري عناصر تشكيل دهنده چه چيزي بوده است؟ مدرنیسماز آغاز  (14

 ندي مي رسيم؟)خانه ( در قرآن آمده است به چه جمع ب مسکن از آياتي كه در باره (15
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مثال ذكار كنياد / اگار نظار      5شده است؟ براي هر كدام  خانه و محله مطلوببا توجه به منابع موثق اسالمي چه توصيه هايي در باره داشتن يک  (16
 ديگري داريد مطرح سازيد؟

 را بيان كنيد؟ ایجاد محله های یک شهرحكمت عملي اسالمي در  (17

 داشته است؟ نظر شما چيست؟ تأثیری بر خانه سازی شهرهاه اعتقادات ايماني مردم در دوره اسالمي چ (18

 بر اساس اسلوب معماري و شهرسازي اسالمي در دوران تمدن اسالمي داراي چه ويژگي هايي بوده است؟ محله های یک شهر (19

 ايران امروز چه تأثيري داشته است ؟ ذكر كنيد؟ خانه و محلهدر بافت هاي  تیسفرهنگ غربی و اومانی  (21

 ايران امروز چه تأثيري داشته است ؟ ذكر كنيد؟ زندگی فردی و اجتماعیدر باره  غربی و اومانیستیفرهنگ  (21

     در اين باره چيست؟ نظر شما منظور از اينكه ]بطور كلي معماري پوسته فضاي دروني است[ چيست؟ (22
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   مقاله شانزدهم                                                             

 معماری و شهرسازی(             –)کاربردی                                                   
 

 /آل عمران(181- و ماالحیوة الدنیا اال الغرور)                          
 هيچ نخواهد بودبراي شما زندگي دنيا بجز متاعي فريبنده و فناپذير                  

 
 
 
 
 
 
 

 های اسالمی ارزش وبرداری و بکارگیریالگ                              

 در                                                                               

 ایران امروز معماری و شهرسازی                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 مهندس عبد الحميد نقره كار                                                                 

   دانشيار  دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران                                                 
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 رحیملبسم اهلل الرحمن ا                                                     

                                       
 اغتشاش در ساخت و سازومشکالت زیست محیطی  شهرهای بزرگ را تهدید می کند-1

برند و اغتشاش و ناامني و نجاريها و مشكالت همجواري بسياري رنج ميدر اينكه اغلب شهرهاي موجود از جمله تهران از ناه
ها را در معرض خطرات جبران ناپذير روحي و جسمي قرار داده است،  بخصوص مشكالت زيست محيطي، زندگي و حيات طبيعي انسان

ن معضل اساسي شهرهاي بازرگ اياران   در اين رابطه به لحاظ اهميت و اولويت موضوع با طرح چند سؤال به كندكاو ايترديدي نيست.
 مي پردازيم:

 طلوب ونامناسبی را پیدا نملوده  سؤال اساسی این است: مگر چه اتفاقی افتاده است که شهرهای آرام، دلپذیر و باصفای ما چنین سرنوشت نام

 ؟اند

لاوژي صانعتي و مادرن، چناين     ممكن است پاسخ داده شود:شهرهاي موجود نتيجه پيشرفت تكنولوژي و ماشين است و با وجاود تكنو 
 سرنوشتي گريزناپذير است.

تواند نرم و پاسخ ما اين خواهد بود:تكنولوژي و صنعت فقط وسيله و ابزار است و در دست برنامه ريزان و شهرسازان شايسته و اليق مي  
 رام باشد و در خدمت شهر مطلوب قرار گيرد.

  ملزاحم، پردردسلر و   بخش ما اینچنین مغشوش، ناهماهنگ، معنوی و هماهنگ و وحدت حقیقت چیست؟ چرا شهرهای باصفا، باروح و باهویت

 ؟ناهنجار شده اند

ير انديشاه هاا و   ها و ارزشهاي خود بريده و غرب زده شده ايم. معماران و شهرسازان غربي تحت تأث ما از سنت  براي پاسخ بايد گفت:
بعد از رنسانس رواج يافته بود و در قرن نوزدهم با انقالب صنعتي بسيار اوج و پوزيتيويستي خودشان كه بخصوص معتقدات مادي گرايي 

تعريف نموده اند و مراكز مذهبي و علمي را كاه  « مسکن، کار، تفریح و سایر خدمات عمومی»يافت، مجموعه نيازهاي انسان را در شهر 
 فته اند.شهر است بي اهميت و ناديده گر« قلب و روح»در فرهنگ ما و در شهرهاي ما 

 مسکن ، کار ، تفریح و عبودیت چهار رکن شهرسازی اسالمی-2

و سير و سلوک الهي را نيز به عنوان « عبادت( »مسکن، کار، تفریحدر حالي كه حضرت امام صادق)ع( عالوه بر سه ركن فوق )
ماا جان و اناس را خلاق      يعناي   :لیعبددونالجن واالنس اال تما خلق)تا آنجا كه گفته مي شود: ياز اساسي انسان مطرح مي نمايند يک ن

نكرديم مگر براي عبادت( مراكز مذهبي و زيارتي و حتي علمي و فرهنگي در شهرهاي اصيل و سنتي ما ناه ياک نيااز در كناار سااير      
 هدف و آرمان زندگي انسانها تلقي مي شود.يک نيازهاي شهروندان، بلكه به عنوان 

و شهرسازان سنتي ما شهرها را فقط براي امور دنيوي انسانها طراحي نمي كردند، بلكه  با اين تفكر و انديشه است كه معماران
شهر در مجموع ضمن برآوردن نيازهاي مادي انسان به صورت يک عبادتگاه جمعي و زمينه معراج روحي و معنوي شهروندان باود، باه   

ذكر و يااد خادا   مشحون از عطر وي و در يک جمله شهر همين دليل سرشار از آرامش، هماهنگي، وحدت، متانت و صفاي روحي و معن
هاي معنوي زندگي انسانها را جزء بنابراين براي داشتن يک شهر مطلوب بايد سياستگذاران، شهرداران و معماران و شهرسازان جنبه بود.

 1اصلي ترين محورهاي برنامه و كار خود قرار دهند.
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  ازی اسالمیمهم ترین ابعاد فرهنگی معماری و شهرس-3
 

 
 
 

 
 
 
 

     حال با توجه به فرهنگ بسیار غنی و عمیق ما در معماری و شهرسازی چه باید کرد تا هم شهرهای موجود را تا حدودی اصلالح نملاییم و هلم

 ؟رهنگ حیاتبخش اسالمی طراحی کنیمشهرهای آینده را با الهام از ف

مادن دوران اساالمي مطارح ماي     از ديدگاه اسالمي و تجربيات ت چند نكته از مهمترين ابعاد فرهنگ معماري و شهرسازي را
 نماييم:

  اسات   تأکید بیشتر نسبت به خدمات عمومی و جمعیدر اسالم توجه و
تا شخصي. از تأسيسات زيربنايي نظير آب و فاضالب و فضاي سبز و 
پلها و راهها گرفته تا بخصوص مراكز عبادي و زيارتي و مراكز علمي 

  ي و ساير خدمات عمومي و... .و هنري و آموزش

  مسائلي كه در فرهنگ اسالمي ما از گذشته نسبت به آن بسيار توصيه

ساختن مساجد، آب انبارها، حوزه هلای علمیله، پلهلا و    شده اسات،  

كه اين اماكن را باه رايگاان باراي اساتفاده      ها و مسئله وقفکتابخانه
 نموده است.عموم و به صورت  مستمر تأمين مي

  و بهتارين   بهتلرین معملاران  نكته بسيار حائز اهميت اسات كاه   اين
مصالح و امكانات در ساخت اين مراكز عمومي بخصوص مراكز عبادي و زيارتي به كار گرفته شده اند و شاهكارهاي بي باديل  

 معماري و شهرسازي دنيا را به وجود آورده است.

 وضعیت معماری و شهرسازی در یکصد سال اخیر-4

 شهرها، شمال و جناوب پيادا   یکصد سال اخیرفانه بخصوص در اما متأس ،
كرد و امكانات متوجه ساختن قصرها و كاخها شد و خانه هااي اشاراف و   
باشگاههاي خصوصي و مراكز تجمع دولاه هاا و سالطنه هاا باه قيمات       
تخريب مراكز خدمات عمومي اكثريت مردم، روناق گرفات. محلاه هاا و     

وعه خدمات عمومي به حال خود گذاشته ناحيه ها و مناطق شهري و مجم
 شد و مسير فرودگاه تا هتلها و سفارتخانه ها و قصرها و كاخها آباد گرديد.

  نه تنها بازسازي و احيا نشد، بلكه باا ايجااد خيابانهااي     بافت قدیمی شهر
نامناسب، شكل طبيعي و آرام خود را نيز از دسات داد و باه جااي ايجااد     

 شين سواري شخصي، تبليغ و تشويق شد. وسايل نقليه عمومي، ما

 منظري از شهر تاريخي يزد -1تصوير

 اصفهان، پل خواجو -1تصوير

 کاشان، مسجد آقابزرگ -3تصوير
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 نيز در تهران به جاي اينكه اول به فكر دودزدايي و اصالح اساسي ساختار حمل و نقال شاهري و تاأمين خادمات      بعد از انقالب
عمومي محله ها و مناطق توجه گردد، بيشتر به توسعه راهها پرداخته شد و ساختن برجهاي اشرافي و گران قيمات بجااي خاناه    

 ي مناسب و ارزان قيمت در الويت قرار گرفت.ها

 راه حل اجرایی برای حل معضالت شهرهای بزرگ-5

  زنده سازي خدمات عمومي در مراكز محله ها و ناحيه ها و مناطق بسيج نمود و محروميت را براي احيا و  کانات اجتماعیامبايد
البته ريزي و همكاري همه دست اندركاران دولتي و مردمي دارد و دوران شاهنشاهي را از ميان برداشت و اين كار نياز به برنامه 

 روي و خودمحوري و قانون گريزي ارگانها و نهادها امكان پذير نيست.تک با

     ،يكي از مهمترين و شگفت انگيزترين ويژگيهاي شهرهاي سنتي و اصيل ما كه با الهام از فرهنگ اسالمي ايجااد شاده اسات

لكردي نظير خانه هاي مسكوني و مراكز مذهبي و آموزشي است )مثل مساجد و حوزه هاي علميه( و و عم احداث فضاهای بسته
... كامالً در كنار مسيرهاي عبوري و مراكز پرازدحام شهري نظير بازارها و ساير خدمات عمومي حتي صانعتي )صانايع سابک(    

و در جهت  هم مي باشند ارند و دركنار يكديگر، مكملقرار مي گيرند و در عين حال كمترين مزاحمت ممكن را براي يكديگر د
 تأمين نيازهاي مادي و معنوي شهروندان بسيار زيبا و متناسب طراحي و اجرا شده اند.

     ایجلاد درونگرایلی در   راه حل اعجاب انگيزي كه معماران و شهرسازان خردمند و خالق ما در طراحي خود به كاار بارده اناد

رمندان معمار و شهرساز ما با ايجاد فضاي باز داخلي يعني حيااط مركازي، پنجاره هاا و ايوانهاا و      است. هن فضاهای عملکردی
تراسهاي خانه را رو به حياط داخلي طراحي نموده اند. با اين ابتكار هم ساختمان را از حداكثر نور و آفتاب و باد و فضاي سابز و  

نسبت به بيرون آب برخوردار نموده اند و هم با ايجاد ديوارهاي بسته 
و پنجره هاي كوچک مزاحمتهاي متقابال همجاواري را باه حاداقل     

 ممكن رسانيده اند.

  در كنار پار ازدحاام تارين نقااط شاهر يعناي        شهرهای سنتیشما در
بازارها، مساجد و حوزه هاي علميه و كتابخانه ها و خانه ها و حمامها 

خاود را ماي    را مي بينيد كه در كمال آرامش هر كدام زندگي طبيعي
 گذرانند و كمترين مزاحمت را دارند، 

  متأسفانه حريمها شكسته مي شود، پنجره ها و  شهرهای امروزاما در
تراسها و ايوانها به سوي فضاهاي عبوري و عمومي گشوده مي شود. 
مزاحمتهاي همجواري نه فقط بين راهها و فضاي عملكردي خانه ها 

سابت باه ارزشاها و باا ايجااد      و مدرسه هاست، بلكه با بي حرمتي ن
اشراف بين مجموعه فضاهاي عمومي، نقطه امن و آرامش بخشي در 

 شهر باقي نمي ماند.

 !!؟و اقدام فوری چیست حال چه باید کرد-6

 كه ساختماني بر ساختمان و به داخل حريم آن ديد داشته باشد و از محرمات قطعي اسالميف داشتن مسئله اشرا بايد 
ماد  به هر ترتيب ممكن در ضوابط شهرسازي بخصوص در احداث واحدها و مجموعه هاي مسكوني ، بشمار مي آيد

 .نظر قرار داده و با برنامه ريزي جلوگيري كرد

 خانه هاي درونگرا، خانه صدوري-4تصوير
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  به شدت پرهيز نمايند نظير فضاهاي مساكوني،   ادغام و تداخل نامناسب فضاهای عملکردی و عمومیطراحان بايد از
انطور كه در شهرسازي سنتي مالحظه شد اين فضاها ماي توانناد كاامالً در    اداري، تجاري و آموزشي و مذهبي )هم

 كنار هم قرار گيرند اما بدون تداخل و مزاحمتهاي همجواري(

  ،سازي نه تنها اقتصادي و آپارتمان ساختمانهای مسکونی بلندمرتبهبرخالف آنچه متأسفانه و ناآگاهانه تبليغ شده است
رسازي ما را حل نخواهد كرد، بلكه باالعكس بساياري از ناهنجاريهااي روحاي و     نيست و هيچ مشكلي از مسائل شه

سازي باه شادت از ايجااد سااختمانهاي مساكوني بلندمرتباه       رواني و فرهنگي را به دنبال دارد و بايد در مقوله خانه
 جلوگيري نمود.

  ه اين نكته بايد توجه نماود كاه   با الهام از فرهنگ معماري و شهرسازي سنتي ب مسیرهای عبوریدر طراحي راهها و
مسيرهاي عبوري را بايد شوند.اصل، فضاهاي داخلي و عملكردي است و مسيرهاي عبوري به عنوان وسيله تلقي مي

با توجه به شرايط طبيعي و اصالت دادن به بافتها و فضاهاي عملكردي، طراحاي و اجارا نماود و از ايجااد هار ناوع       
لي جلوگيري و اجتناب نمود. بخصوص از هر نوع مزاحمت مسيرهاي ماشاين رو  مزاحمت مسيرها براي فضاهاي داخ

ها و مدرسه ها و ... اجتناب كرد. در اين مورد بخصوص توصايه  روها و از مزاحمت مجموع آنها براي خانهبراي پياده

ها اشينها را بر خانهرا بجاي آنكه به صورت روگذر اجرا نماييم و دود و سر و صدا و لرزش م مسیرهای سوارهمي شود 
و ادارات تحميل و مسلط نماييم، الزم است مسيرهاي سواره به صورت زيرگذر طراحي و اجرا شوند تاا مزاحمتهااي   

  آنها به حداقل ممكن برسد.

در خاتمه اعتقاد تجربی و قطعی دارم در صورتی که از غرب زدگی و خودباختگی در مقابل فرهنلگ و هنلر غلرب    

برداری از فرهنگ غنی و سرشار اسالمی هم شهرهای موجود نیم با استفاده از امکانات و تکنولوژی زمان و بهرهتوابپرهیزیم می

 نماییم. گان طراحی و اجرارا اصالح و بازسازی کنیم و هم شهرهایی بی بدیل و متناسب برای آینده

 (ها )مقاله شانزدهم و پژوهش  ها پرسش

 رنج مي برند ؟ چرا؟ مشکالت همجواری ، ناامنی و معضالت زیست محیطیايران از آيا شهرهاي موجود  (1

 چه تأثيري مي توانند از رسيدن به شهر مطلوب داشته باشند ؟ بيان كنيد؟ برنامه ریزان و شهرسازان (2

 ارسيهاي يک خانهاصفهان، -5تصوير شيراز، باغ ارم-6تصوير
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 فته شده است؟را چه عواملي مي دانند؟ در اين نگرش چه عنصري ناديده گر مجموعه نیاز انسان در یک شهرشهرسازان ما  (3

 چهار عنصري كه هدف و آرمان زندگي شهري را تشكيل مي دهند كدام است؟ از دیدگاه امام صادق علیه السالم (4

 اصرار و تأكيد شده است ؟ چند نمونه از اين خدمات را نام ببريد؟ ارائه خدمات عمومیچرا در اسالم در باره  (5

 بروست ؟ ذكر نموده و توضيح دهيد؟با چه مشكالتي رو معماری و شهرسازی یکصد سال اخیر (6

 ، چه راه حل هايي را پيشنهاد مي كنيد؟ مشکالت معماری و شهرسازی موجود در ایرانبراي رفع  (7

 در ايران چه تفاوتي با هم دارند به اختصار و دقت توضيح دهيد؟ ی شهر سنتی و شهر امروز (8

 د؟ شما در اين باره چه نظري داريد؟در شهرسازي جديد ايران را چگونه مي توان حل نمو اشراف داشتن (9

 چقدر مي تواند مشكالت تراكم جمعيت را حل نمايد؟ بلند مرتبه )برج سازی(ايا ساخت ساختمان هاي  (11

 زيرگذر طراحي شوند ، فرق آن با روگذر بودن چيست؟ نظر تحقيقاتي خود را بيان كنيد؟ مسیرهای سوارهچرا بايد  (11
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 رحیم                                          لبسم اهلل الرحمن ا                                                  

 فتارپیشگ

بازار مدعيان گرم باوده  و همچنان  سيار رفته است و هم در عرصه عملحوزه نظر سخن بدرباره معماري و شهرسازي  هم در 
و هست. اما آنچه را در مجموع و به حقيقت مي توان ادراک نماود، عرصاه مغشوشاي اسات از نظرياات نااهمگن و متعاارض و از آن        

شناسی و فلسفه هنلر و زیبلایی در   شناسی و انسانبدیهی ترین مبانی معرفتر. نظرياتي كه بعضااً از  تر, اغلب بي بنيان و نااستواناستوده

در فرايند هنري جز با طرح و تبيين واژه ها و  د.در حالي كه نظريه پردازين، محروم مي باشو نه غربی اندیشه اسالمی که نه شرقی است

، سرنوشاتي جاز   محاق ابهام و تلوهم و تنلاقض  ارزشيابي محقق نمي نمايد و نظريه در باورها، مضموني را براي نقد و تحليل و مقايسه 

در عرصه ابداع و عمل نيز بخصوص در نايم  ودر ايجاد رابطه با مخاطب نخواهد داشت. ناتوانی )آنارشيسم( وتخریب)نيهيليسم( و پوچی
ي، اين هنر تقليدي نه پختگي اجرايي و عملي و به اصطالح علمي قرن اخير، در عين تقليد بازيگوشانه از هنر وارداتي و اسيرِ كميتِ غرب

و تجربي تمدن صنعتي دوران مدرنيسم را با خود دارد و نه شبهه بازنگري تاريخي، متافيزيكي، انسان مداري و تأويلي و سنتي و... پست 
 مدرنيسم ساحر و بازيگر را.

ه ریزان و تصمیم سازان ما، در تداوم میراث دوران خودبلاختگی سلتم   مدیران و برناممعماران و شهرسازان ما و از آن مهمتر 

دون و شاهی و در شرایط نه چندان طبیعی و در گذار قبل از پیروزی انقالب اسالمی به بعد از آن، همچنان از ملوازین و معیارهلای مل   

ي فرهناگ اساالمي، عرصاه باراي ارائاه      و در فراموشي تأسف بار حكمت نظري و عملا  در حوزه نظر و عمل محروم بوده اند فرهنگی
نبود فضاي الزم و مناسب براي مباحثاه و منااظره و مشااوره و نقاد و تحليال و      و ي نامرغوب ساحران و سامريان باز شده است.هاكاال

محروم از حق  مقايسه و ارزيابي و در نهايت همفكري و همكاري در بازآفريني اصالتها و ارزشها، همچنان به بقاي آن فرهنگ وارداتي و
تداوم بخشيده است و خودبيني و خودبنيادي و خودخواهي و تشديد انحصارات شخصي و گروهي و تقليد و بي هويتي و ابتذال اساتمرار  

 در معماري وشهرسازي امروز همچنان باقي مانده است.

را بازشناخت و  شهرسازان معاصر طبقه های مختلف معماران ودر جهت اصالح معماري و شهرسازي معاصر ما، الزم است ابتدا 
به نقد و ارزيابي سنتها و روشهاي هر گروه پرداخت و راه را براي بازبيني و بازآفريني اصالتها و ارزشها در اين هنار جاامع، آنچناان كاه     

شهرساازان  شايسته ساحت قدسي اسالم و رسالت جهاني تمدن اسالمي است، بازيافت.در يک طبقه بندي كلي و جوهري، معمااران و  
 ان در تقسيم بندي ذيل خالصه نمود:معاصر ما را مي تو

 معماران و شهرسازان غیرمتخصص-1

وجه متخصص و متعهد در سرآغاز پيروزي انقالب اسالمي، به حق يا به نااحق و   هاي خاصّ وجود نيروهاي ذو در محدوديت
ازي، نظير شهرداريها، معاونتهاي عمران استانداريها، وزارت مسكن، شايد اضطراراً، اغلب افرادي بر مسند مراكز برنامه ريزي و تصميم س

ند و سازمان برنامه و بودجه و ساير وزارتخانه ها و نهادها بودند و يا قرار گرفتند كه متأسفانه واجد شرايط الزم كافي براي مقام خود نبود
وان كافي براي انجام كاري شايسته و با كيفيت كامل را داشتند در مواردي هنوز نيستند. اين افراد به دليل عدم تخصص الزم، نه خود ت

این افراد اغلب در دام کارناشناسان غیرمتخصلص و غیرمتعهلد و   و نه مي توانستند كارشناسان خبره و اهل را از نااهل تشخيص دهند. 

 .را فدای کمیت کرده و می کنندسودجو اسیر می شوند و یا نهایتاً به دلیل مجموع شرایطی که اضطراری می دانند، کیفیت 

عمل زدگي، روزمرگي، درآمدسازي و آمارسازي، تسليم بودن در برابار كارناشناساان هفات خاط و      مهمترین ویژگی این طیف،
 نمايد.پيمانكاران طماع و بساز و بفروش بوده و هست كه بخش عمده اي از مشكالت جاري بر دوش آنان سنگيني مي
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 ن غیرمتعهدمعماران و شهرسازا-2

اين طيف در واقع همزاد و همساز گروه نخست اند، جز در ظلمت جهل و مرداب غفلت نمي رويند و رشد نمي نمايند، جز سود 
نمي روند. از هرچه بوي معنويت و رشد و كمال و فرهنگ و هنار و...   انديشند و به راه ديگريو منافع و مصالح شخصي به چيزي نمي

و هرجا منافع آنان اقتضا كند به ارزشها تظاهر مي كنند. نتيجه كار اين طيف همان نتايج كار گروه قبلي است، با  بدهد بيزاري مي جويند
اين تفاوت كه اين گروه صرفاً به منافع شخصي مي انديشند و با حقوق ملي و اجتماعي بيگانه اند و وجدان علمي و تخصصي خود را به 

 الً غيرمتخصص و غيرمتعهد مي شوند!!د عمبهايي اندک مي فروشند و در كار خو

 ماران و شهرسازان غرب زده و طرفدار مد روزمع-3

برخي از كارشناسان نسل قديم و جديد مي خواهند از موي سر تا بن ناخن غربي باشند و غربي شوند. اين خواست اغلب نه از 
ه و مي شود. آنها نه خودِ اسالمي را مي شناسند و نه از نظار  سر علم و معرفت، بلكه از منتهاي خودباختگي و ازخودبيگانگي محقق شد
گرفتار شده اناد. از واژه  « خودغربي پنداري»و « غرب زدگي»فرهنگي غربي هستند، بلكه از خودِ واقعي بريده و به اصطالح به بيماري 

داري، تمادن، فرهناگ، اساطوره، تأويال،     هاي سنت، تجدد، علمي، عقالنيت، واقعيت، حقيقت، توسعه، خالقيت، دين، آزادي، انسان ما 
رمزپردازي و رمزگشايي و ... استفاده مي نمايند، بدون آنكه بدانند و يا بخواهند كه بدانند مفهوم و مصداق آنهاا در فرهناگ و تمادن و    

 كجاست!ه ا بست تتجربيات تاريخي اروپايي چيست و مفهوم و مصداق آنها در فرهنگ و تمدن اسالمي چيست و تفاوتشان از كجا 
به تحوالت سريع و گرايشهاي صد در صد متناقض و انديشه ها و باورها و تجربيات متنافر و متضاد غربي كه ناشي از رويكرد 
انسان به ساحت غربي وجود و عالم كثرت است و مي تواند براي انسان اسالمي، تأمل برانگيز و عبرت آموز باشد، بي توجه و تساليمند.  

 ترین مدهای هرزه ای هستنددر قرن اخیر اغلب دنبال سطحی ترین و مبتذلسبكها و گرايشات بسيار متنوع تمدن غرب  از ميان مجموع
كه تراستهاي سرمايه داري و تهاجم فرهنگي براي كشورهاي جهان سوم انتخاب و تبليغ مي نمايند. اين قشر مدزده و بي آرمان، از هر 

ي كيفي به شدت مي هراسند و مي گريزند و متأسفانه هنوز در سطوحي از مراكز اجرايي و آموزشاي  نوع بازانديشي اصيل و نقد و ارزياب
 ند و هر روز رنگي دارند و نيرنگي!!حضور دار

 غرب زده و لی  نا آشنا با هنر اسالمی  معماران و شهرسازان -4

اني هستند كه اعتقاادات اساالمي دارناد و    هاي معماري و شهرسازي ما كسدر عرصه كارشناسان و فارغ التحصيالن دانشكده
است. از آنجا كه آموزشهاي تخصصي باشند، اما باورهاي آنها در حوزه اخالق فردي و عبادي خالصه شدهاغلب اشخاص متديني نيز مي

اناد باين مصااديق    هزده صورت پذيرفته است و هايچ ارتبااطي نخواساته ياا نتوانسات     آنها اكثراً از طريق اساتيد خارجي و يا اساتيد غرب
شناسي و تمدن اسالمي غافل و مهجوراناد،  ها و باورهاي اسالمي داشته باشند، از فلسفه هنر و زيباييتخصصي و تجربي خود با انديشه

ت در غفلاسالمي ناتوانند و ياا  -از مقايسه مكتبهاي هنري شرق و غرب و از درک مفاهيم بلند و واالي ادبيات و هنر و معماريِ عرفاني

و يا اسير انفعاالت، توهمات و القائات هنر هزار چهره و  برند، یا صرفاً برحسب علوم مهندسی، سازندگان پیکره مادی ساختمانندبه سرمی
 به حق نرسيده و از حق گريز غربي هستند و مقلد بازار مكاره آن.

 غرب زده ولی آشنا با هنر اسالمی معماران و شهرسازان -5

قرارمي گيرند كه كمابيش با حكمت نظري و فلسفه هنر و زيبايي شناسي اسالمي و شرقي، باه صاورت    در اين طيف گروهي
مي توانند تا حدودي فرهنگهاي هنري غرب و شرق و اسالمي را مقايسه نمايند، اغلب اهل مقاله  وهايي دارند. انتزاعي و تئوري، آشنايي

نيستند اصول جاودان و بي زمان و مكان هنر شرقي و اساالمي را اساتنتاج كنناد و    و كتاب و سخنراني هم هستند، اما از آنجا كه قادر 
مصاديق شايسته و بارز آن را تجزيه و تحليل كالبدي نمايند، از نظر معرفت شناسي تا حوزه علوم عقلي و فلسفي يا حتي حكمت نظري 

اند. از نگاه تمثيلي و تأويلي و رازپردازي و رازگشايي و آيه پيش رفته اند، اما از حكمت و عرفان عملي، حضوري و شهودي محروم مانده 

و ياا وجهاي از وجاوه هنار كثارت گارا و        مقلد تمدن سنتی و بازسازی عناصر و اجزاء آن می شلوند نگري بي بهره اند. در كار خود يا 
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ي پردازند. اين تعجب انگيز نيست كاه حاصال   هزارچهره غربي براي آنها مشتبه شده و با تأويل و تفسير به رأي به تقليد و تكرار آنها م
كار آنها كه نتوانند بين ظاهر و باطن و بين صورت و محتواي هنر و معماري رابطه رمزي و رازگونه آن را كشاف و تجلاي بااطن را در    

 ظاهر شهود نمايند، اينچنين دوگانه و متمايز باشد.

 هنرمند و آشنا با هنر اسالمیمعماران و شهرسازان -6

ن باوراني اهل نظر، حكمت و عرفان هستند كه اهل سير از ظاهر به باطن و اهل شهودند. هم در عرصه علوم حصولي و هم دي
اند. هنر آنها قبل از آنكه زميني باشد، آسماني در معرفت حضوري كه خطاناپذير و يقين آور است به آگاهي رسيده اند. اهل سير و سلوک

آوران و بسترسازان کمال انسان همراه با دانایی و آگاهی هسلتند.همچون  در کار هنری خود پیامد، است. از ساحت قدس نازل مي شاو 

. از كثرت به وحدت رسيده اند و سپس در اسالف و اصل خود قبل از هنرمندی، سفر از خلق به سوی حق و از حق در حق را طی کرده اند
، دانا و رمزپرداز اصول هستند. پاي در وادي كثرت و ظااهر  نها است. رازآشناهدشان، كار هنري آسفر از حق به سوي خلق، رسالت و تع

دارند و سر در حال و هواي وحدت و باطن. در سفر روحاني از حس تا خيال و عقل و شهود، هنرشان بستر معاراج انساان اسات، آناان     
 آفرينندگان هنر اصيل و بديع هستند.

بايد گفت هنر و تمدن جديد و تک ساحتي غرب حداقل محصول پانصد ساال   ست؟کجایند آنان و کارشان کدام ااگر بگوييد 
زي انقالب اسالمي ما، بيش از تالش و تجربه فكري و عملي از دوران رنسانس تا به امروز بوده تا به ظهور تام خود رسيده است. از پيرو

قرنهاي آينده يا اسالمي و معنوي خواهند بود و ياا وجاود    سال طوفاني نمي گذرد. اگر قبول داريم آن گفته حكيمانه را كه سي و چهار
نخواهند داشت و اگر قبول داريم براي نجات انسانها و بحران زدايي از معماري و شهرسازي بحاران زده و بحاران زاي اماروزي هايچ     

ساحت رباوبي در حاوزه نظار و عمال      راهي جز بازگشت به معنويت و ارزشهاي الهي نيست، بايد با اراده اي تزلزل ناپذير و با توكل در
 اينچنين باشيم و اينچنين شويم.

ار متكثر و زيرمجموعه هااي متناوع   ها و مقاالت آينده با ديدگاهها و آثار مثبت و منفي اين گروهها و اقش اميد است در بحث

. ان شاء اهللنها بيشتر آشنا شده و دقيق تر و مشخص تر به آن بپردازيم و بپردازندآ

 (ها )مقاله هفدهم و پژوهش  ها پرسش

 هستند؟ دليل اين اختالف از كجا ريشه دارد؟نظرات ناهمگن و متعارضی چرا معماران و شهرسازان امروز ايران اغلب داراي  (1

 كه به ساخت و ساز كشور مسلط شدند چيست؟مهمترین ویژگی طیف مدیرانی  (2

 اصفهان، مسجد نصيرالملک-1تصوير
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 يي در رابطه با شهرها دارند ؟ عملكرد آنان را تجزيه و تحليل نمائيد؟چه ديدگاه هامعماران و شهرسازان غیر متعهد  (3

 ؟ ذكر كنيد؟معماران و شهرسازان غرب زده و طرفدار مد دارید شما چه نقدي بر نظرات و عملكرد (4

هر و محال زنادگي ماا وارد    هستند چه ضرر و زيان هايي مي توانند به شمعماران و شهرسازانی که غرب زده و ناآشنا با هنر اسالمی آن دسته از  (5
 سازند؟

 تنها يک مقلد سنتي در بازسازي عنصر و اجزاء آن مي باشند؟ نظر شما چيست؟معماران و شهرسازان غرب زده ولی آشنا با هنر اسالمی  (6

 داراي چه مشخصاتي هستند؟معماران و شهرسازان هنرمند و آشنا با هنر اسالمی  (7

 [ منظور چيست؟ شما در اين باره چگونه مي انديشيد؟ت و احیاء ارزش های متعالی بازگشت به معنویدر معماري و شهرسازي ] (8

 ؟ چرا؟دوست دارید در کدام دسته قرار گیرید اگر شما يک معمار و يا يک شهرساز باشد  (9
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  مقاله هجدهم                            

 معماری و شهرسازی(              –)کاربردی                                             
 

                               
بيند كه باط  بطور هميشه در جنگ هاي حق و باط  ، انسان مي 

نيرو را ندارد كه موق  مي آيد روي حق را مي پوشاند و ي بعد، آن 

-استاد شهيد مرتضي مطهري بتواند به صورت دائم بافي بماند.)

 (1112ص -15حموعه آثار م
 

 
 
 

 

 

 ساختمان  ایراننظام مهندسی  

 و 

 عملی اسالمو ارزش های  حکمت اصول 

 

 

 

 

 

 
 مهندس عبد الحميد نقره كار                                                               

                                  ري دانشگاه علم و صنعت ايراندانشيار  دانشكده معما                                                
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 رحیم لبسم اهلل الرحمن ا                                                                

                          

 مقدمه

طور ب و . اندمصنوع در نظر گرفته  فضای عماری و شهرسازی و ایجادمرآیندهای فمجموع  رسي ساختمان را بر محودنظام مهن 
تمان مي شناسيم و روند احداث بناها را از تشخيص نيازهاي فردي خآنرا تركيبي از حوزه هاي مهندسي ساختمان بعالوه هنر سا بديهي

و حفاظ و نگهاداري و    خلق و ايجاد آثاار  ص و طراحي و نهايتاًخاارشناسي هاي كو اجتماعي انسانها تا تحقيقات الزم و برنامه ريزي و
مرمت آنها كه به طور طبيعي از گذار تدوين قوانين مربوطه و تعليم و تربيت كارگزاران امر ساخت و ساز نيز خواهد گذشت، مورد توجاه  

 قرار مي دهيم . آنچه در اين مقاله به آن تأكيد خواهد شد ، پاسخ به اين سؤال است كه :

هایی از پیش تعیلین شلده و جهانی و  و شهرسازی و نظام مهندسی وابسلته به آن ارزشلآیا در ایجاد آثلار معلماری سؤال : 

  دیدگاه اسالمی چه می گوید؟در این باره جاودانی می توانند مطرح باشند و به طور خاص 

ي و دوران به و بعد از انقالب صنعت قرن نوزدهم اواخرالزم است ياد آوري كنيم كه در سير تحوالت فرهنگ و هنر غربي در 
كه علم و هنر به وحدت گرايش داشتند و غرب سبک بين المللي را در هنرها و صدور دستاوردهاي صنعتي يياصطالح مدرنيسم از آنجا 

اقتصادي، آرمان خود قرار داده بود، در حوزة هنر به طور كلي گرايشهاي عقاالي )راسيوناليسام( و تجرباي     –در راستاي اهداف سياسي 

ماي زد و ابازار حاس و شايوة     « انا الحق»سم( و واقع گرايي )رئاليسم( تبليغ و توصيه مي شد و در مجموع علوم تجربي بانگ )پوزيتيوي
آزمايش و استقراء عقلي به عنوان ارزشهاي پايدار و بي بديل در كليه عرصه هاي علوم و فنون وهنرها قهرمان بالمنازع تلقاي و تأكياد   

 مي گرديد.

بار اول و دوم جهاني در با ظهور فاشيسم از دل فرهنگ ليبرال دموكراسي غرب و ايجاد جنگهاي خون ن بیستمدر اوایل قراما 
قلب تمدن غربي و فرو ريختن ايده آلهاي ذهني، نااميدي و يأس از دستاوردهاي صرفاً مادي علوم تجربي و سايطرة كميات، شاكها و    

ولي از آنجا كه مباني فلسفي و مذهبي محكم و غيرقابل خدشه اي پشتوانه شاكها و   ترديدها و نقدها و ارزيابي هاي مجدد را باعث شد
ترديدها نبود عمالً دوران بعد از مدرنيسم كه در حوزة فرهنگ و هنر با عنوان هاي  )پست مدرنيسم و ليت مدرنيسم( مطرح گردياده و  

قاادي  جود آورده است، در مجموع فاقد يک پايگاه فكري و اعتدر دل خود شكها و شيوه هاي بسيار مختلف و متكثّر و متضادي را به و
 . انساني و جهاني و پايدار گرديد

حوزة احكام عملي و اخالقي )حكمت عملي( ظري و فلسفي )حكمت نظري( و نه درحوزة مسائل ننه در مدرنیسم غربیبنابراين 

را بر مبناي هوسها و شکاکیت و الادری گری و نسبی گرایی ي از را براي همه انسانها قائل نيست و نوع جديد زشهاي ثابت و استواريار

ساختار شکنی سليقه ها و مصلحت هاي نفساني و شخصي تبليغ و توصيه مي نمايد و به اين نيز قانع نبوده و با طرح اصطالحاتي نظير )

رفته شده در عرصه هنر و فرهنگ ماي پاردازد و   ( به مقابله با همه ارزشها و اصالتهاي شناخته شده و تجربه شده و پذيو ساختار زدایی
تاريكي و جهل مركبي را در حوزة فرهنگ و هنر انساني بوجود آورده است كه بايد گفت از اين نظر، انسانها در طول تاريخ تا اين درجه 

، در طاول  نگ غربی استشکاکیت معاصر که سومین دوره شکاکیت و رویدادی تاریک در فرهاز ساحت حق و معرفت مهجور نبوده اند و 

اولین دورة آن قبل از حکماء یونان باستان و دومین دوره در اواخلر  تاريخ همچون يک بيماري روحي و معنوي به ظهور رسيده است. 

 . رنسانس بسط یافته است
 نام برد: ]پس بطور كلي مي توان تطورات و تحوالت فكري و فرهنگي غرب در عرصه هنر و معماري را در سه دوره اينگونه

 شک گرايي و مغلطه گرايي قبل از ظهور حكماي يونان قديم دوره اول :
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 دوره دوم : رنسانس و تجديد حيات علمي و صنعتي در اروپا
 كه دوره جاهليت نوين و تاريک غربي است[مدرنيسم دوره سوم : شكا كيت و ساختار شكني 

به طور خاص اسالمي بوده اند كه با اين بيماري معنويت بر انداز  در يک نگرش جامع و كلي هميشه پيامبران و حكماء الهي و
انسان بر سياست و حكومت  انسانها و تضاد و تنازع و در نهايت حاكميت نفس حيوانيو يأس آور و آرمان ستيز و موجب غربت و پوچي 

و كالم الهي و فطرت خداجويي و نوعي انساانها و   ه نموده اند و با طرح وجود توحيد و خداپرستيو فرهنگ و هنر جوامع، مبارزه و مقابل
استعدادهاي عظيم انسان در معرفت هستي و كشف مراتب وجود و امكان مشهودات عرفاني در حوزة )حكمت نظري( ارزشهاي حقيقاي  

با صدور احكام ثابت  و جاوداني و در عين حال استدالل پذير را مبتني بر كالم وحي تبيين و تشريح نموده اند و در حوزة )حكمت عملي(
احكام ثانويه، عماالً مجماوع    پذيرفتن شرايط اضطراري و مصلحتي در حوزهو اوليه مبتني بر كتاب تشريع و باز گذاشتن حوزة اجتهاد و 

يازهااي  شرايط زماني و مكاني و نسبي را مورد توجه قرار داده و سامانه و ساختاري فرهنگي و معرفتي را به وجود آورده اند كه تمامي ن
مي دهد و در مجموع مي تواند بستر ساز و زمينه ساز  نسانها را در هر شرايط ممكن جهت و بالندگيفردي و اجتماعي، فكري و عملي ا

 ها را در طول زندگي تضمين نمايد. رشد و تعالي همه انسانها باشد و حيات طيبه انسان

را مي توان از بُعد قبول اصاول و ارزشاهاي    اتب فکری و اعتقادیانواع مکبا توجه به مقدمه فوق و در يک تقسيم بندي كلي 
 : پايدار و انسان شمول )در دو حوزة نظري و عملي( به شرح ذيل خالصه نمود

 را نه در حوزة نظر و نه در حوزة عمل قائل نيستند. يافراد و مكاتبي كه هيچ گونه اصل و ارزش پايدار و انسان شمول 

 گزاره هاي اين حوزه  معتقدند و تنها صول و ارزشهاي پايدار و انسان شمول فقط در حوزة نظرافراد و مكاتبي كه به ا
را حقيقي مي دانند و گزاره هاي حوزه عمل را اعتباري و نسبي و وابسته به شرايط زمان و مكان و غير حقيقاي ماي   

 پندارند.

 شمول هم در حاوزة نظار و هام در حاوزة عمال       افراد و مكاتبي كه نظير اسالم به اصول و ارزشهاي پايدار و انسان
معتقد هستند، گزاره هاي نظري را استدالل پذير و در عين حال مبتني بر وحي، حقيقي و خدشه ناپذير ماي دانناد و   
گزاره هاي عملي را نيز ضمن پذيرش اعتباري بودن آنها مبتني بر گزاره هاي نظري اما با اتكاء به كالم الهي )وحي( 

يه آنها را حقيقي و خدشه ناپذير دانسته و در عين حال اجتهاد پذيري و نسبي بودن آنهاا را باا توجاه باه     و اصول اول
 1شرايط زمان و مكان در عرصه عمل مي پذيرند.

و ما باه عناوان    ندد و تقليدي نيستناز آنجا كه ارزشهاي نظري اسالم اغلب جزء مطالعات عمومي و اصول اعتقادي ما مي باش
موظف به انديشه و تفكر و باور قلبي در اين حوزه مي باشيم از طرح آن در فرصت كوتاه اين مقاله خودداري نموده و فقط  يک مسلمان

 تعدادي از مهمترين احكام عملي اسالم را به شرح ذيل ارائه خواهيم نمود .

 حوزه عمل و اجرا ی ساختماناساسی ترین ارزش های پایدار اسالمی در                                         

كاه الزم   2از مهمترين ارزشهاي پايدار اسالمي در حوزة عمل و در رابطه با )نظام مهندسي ساختمان و هنر سااختمان(  بخشي
است يک مهندس مسئول قبل از دست زدن به هر عملي با اين دستور العمل هاي مسلم و شناخته شده اسالمي آشنا باشد تا در ساخت 

 كنترل و نظارت بر ساختمان دچار اشتباه و خطا نگردد. و ساز و

 های اسالمی جامعیت و فراگیر بودن دستورالعمل-1

                                                 

 



219 

 

الم را درباره موضوعهاي توانند نظر اس ، عقل و اجماع( ميچهارگانه اسالمي يعني )قرآن، سنت علماي اسالم به كمک منابع 
موضوع  بالتبع آن يک مهندس در هر لحظه وو  يمهندسظام ن. بنابراين يک رندوردي را بالتكليف نگذانمايند و هيچ م مختلف استخراج

 كاري بايد نيت و عمل خود را در راستاي احكام و اخالق اسالمي بداند و مورد قضاوت و داوري قرار دهد.

 اجتهاد پذیری -2

حضرت امام صادق )ع( در پاساخ فاردي    اجتهاد يعني كشف و استنتاج موارد جزيي و متغير از اصول كلي و ثابت. در اين مورد
(، يعني ارائه اصول كلي باا ماا اسات و    1كه سؤال نمود در غيبت شما چگونه عمل نماييم؟ فرمودند: )علينا بالقاء اصول و عليكم بالتفريع

م و به كمک عقال  كشف و استنتاج موارد جزيي و موردي با شما. يعني يک مهندس ساختمان يا يک معمار با توجه به احكام كلي اسال
گان در آن مورد خاص مي تواند راه صحيح و منطقي را از مسير نادرسات تشاخيص   يعني نظر اكثريت كارشناسان و خبرخود و اجماع، 

 داده و عمل نمايد.

 بودن به مفهوم بجا و شایسته« عدالت»نی رعایت اصل بنیا-3

دائرمدار ساير اصول اين حوزه است، در حوزة احكام عملي يعني واقعي و حقيقي بودن « حق»اگر در حوزة مباحث نظري اصل 
قامت يعني بجا بودن و متناسب بودن دائرمدار كليه اصول اين حوزه مي باشد. در اين مورد پيامبر اكرم )ص( مي فرمايند: )« عدل»اصل 

را اينچنين معرفي مي « عدل»لي( كلمه (، و حضرت امير )عآسمان و زمین بر مبنای عدالت بر پا شده است= 2السموات و االرض بالعددل

ان (. و در قرآن تأكيد مي شود كاه: ) عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای متناسب خودش= 3نمايند:)العدل وضع كل شي في موضعه

ايد مهندسين ما و نظاام  (. با توجه به اصل بنياني فوق بخداوند شما را به عدالت و احسان امر می نماید= 4هللّا یامر کم بالعدل و االحسان
مهندسي ما بتوانند با توجه به مجموع شرايط متغير زماني و مكاني ارزشها و اصول پايدار را به صورت متناسب و بجا در مصاديق متنوع 

 پياده نمايند و متكثر كاري خود اجتهاد نموده و

 سادگی و پذیرش نسبیت درکار-4

است، عليرغم مباحث نظري كه ظرافتي بين بودن  5«شريعت سمعه سهله»)ص(،  دستورالعملهاي اسالمي به تعبير رسول اكرم
 داراي اين دو ويژگي است : ان دارند، احكام عملي اسالم و نبودن و كفر و ايم
مدا جعدل علدیکم فدي الددین )و اجرا مي باشند.قابل عمل  و بدون سختي و دشواري زيادساده هستند  سهل و اول آنكه 

 (، 6دين تنگنايي قرار نداده استاجراي احكام در اي شما بر= خداوند من حرج

هرجا كه انجام تكاليفي توأم با مضيقه و تنگنا شود، آن تكليف ملغي شده و در حد توان و امكانات پذيرفته  دوم آنكه 
 مي شود، مانند نوع نماز خواندن بيماران.

وار و كارشناسانه يک نظام مهندسي نبايد خيلي شاق و دش دستورالعملهاياز اين سخنان اين نتيچه گيري صورت مي گيرد كه 
فراموش كند، بلكه در حد توان و به هرترتيب  ا مشكالت عملي نبايد اصول را بطور كلييک مهندس در مواجهه بغير قابل اجرا باشد، و 

 و از آن پا فراتر نگزارد. ممكن بايد اصول كارشناسي را در كار خود پياده نمايد.
 

                                                 
 245 فحه. ص2دجلر، بحا 1
 تفسير صافي 2
 437نهج البالغه، حكمت  3
 91سوره مباركه نحل آيه شريفه 4
 23م )ص( ، يعثت علي الشريعه السمعه السهله، شهيد مطهري، كتاب مشخصات اسالم، صفحه پيامبر اكر 5
 78سوره حج،آيه  6
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 دادن به توسعه و آبادانی  اهمیت-5

= در فدي االسدالم ال رهبانیدةرا نفي نموده ) رهبانیتاسالم با هردو وجه زندگي گريزي و آخرت گريزي مبارزه نموده است، هم 

از  (، از نظر اسالم راه آخارت 2= همانا آخرت بهتر و پايدارتر استخیر و ابقدي ان اآلخرةرا ) آخرت گریزی( و هم 1اسالم رهبانيت نيست
= 3سدتعمر فیهداهو انشدأکم مدن االرض، فاده است: )متن زندگي و مسئوليتهاي آن مي گذرد و به آبادي و آباداني بسيار توصيه و تأكيد ش

، مت را كه براي مادر خاود قائال هساتيم    ش كنيد(. يعني زمين مادر ماست و همان احترام و حفظ حرما را از زمين آفريديم، پس آبادش
 اء و آباداني زمين بايد بكار گيريم و از هر آنچه كه محيط زيست را آلوده و تخريب مي نمايد، بپرهيزيم.براي حفظ و احي

 گروهیکارهای گرایش به به جامعه و مسئولیت پذیری نسبت -6

جماع  از قبيل نمااز و روزه نياز چاشاني    انفرادي احكام  ند. حتي در اجرايمقررات و احكام اسالمي اغلب ماهيت اجتماعي دار

فرهنگي اسالم ناشاي از ايان   –گرايي وجود دارد. قوانين فراوان اجتماعي، سياسي، اقتصادي، حقوقي، جزايي، نظامي و اخالقي و علمي

= دست خداوند با اجتماع اسات(. شاايد   4ةید هللّا مدع الجماعداست. خداوند كارهاي جمعي را مورد حمايت و نصرت قرار داده است) اصول
اط ضعف ما تک روي در كارها و بي توجهي به ديگران و يا بي توجهي به ساير شاخه هااي تخصصاي در سلساله    يكي از مهمترين نق

مراتب كاري است. يک مهندس آگاه مي داند كه يک نظام مهندسي جامع از گرايشها و تخصصهاي بسيار متنوع و متكثر تشكيل شده 
تمام جنبه هاي فني و مهندسي كار و بُعد هنري آن نيز توجه نمايد و از تاک   و موقعي نتيجه كار فردي او مي تواند مطلوب باشد كه به

 .و خود را حالل مشكالت تصور نكند و جلودار نباشد روي و تک بُعدي بودن در يک فرآيند جمعي و چند بُعدي بپرهيزد

 رعایت حقوق و آزادی فرد-7

و فرد را مسئول جامعه مي شمارد، در عاين حاال حقاوق و     اسالم در ضمن اينكه ديني اجتماعي است و به جامعه مي انديشد
مسائول   يتي راو همه انسانها را در هر مقام و ماوقع  گيرد و فرد و نقش آن در جامعه اصالت و ارزش مي دهد آزادي فرد را ناديده نمي 

قوق مردميد(. بنابراين هر مهندس و = همه شما نگاهبان و مسئول ح5کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتهرعايت حقوق افراد مي داند: )
هر نظام مهندسي بايد ضمن رعايت حقوق جامعه و ابعاد تخصصي كارها، حقوق و مصلحت هاي فردي و شخصي افراد جامعه را در نظر 

 رعايت نمايد.بطور كامل داشته باشد و 

 فرد حق تقدم جامعه بر-8

مي شود، حق جامعه بر حق فرد و حق عام بر حق خاص تقدم ماي  ايجاد آنجا كه ميان حق جامعه و حق فرد تعارض و تزاحم 
است. بنابراين يک مهندس يا يک نظام مهندسي و قضات محكمه  با حاكم شرع  تصميم در موارد اختالفاتي كه پيش مي آيديابد، البته 

حقوق جمع و مصلحت هاي عمومي را  ضمن رعايت كليه حقوق جامعه و افراد در كارها در شرايط تعارض و تزاحم حقوق جامعه با فرد،
 مي دهند.  مصلحت ها فردي ترجيح داده و برتري  بر

 با خبرگان مشورت اصل-9

گان وري و مشورت، يعني مراجعه به خبردر مواردي كه به طور مشخص از اسالم حكمي صادر نشده است، استفاده از اصل ش
بنابراين مهندس و يک نظام مهندسي در موارد و مصاديق بسيار متنوع و متخصص و استفاده از عقل جمعي توصيه و تأكيد شده است. 
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گان متخصص و عقل جمعاي،  اصل شوري و با ارجاع كار به خبر متكثر عملي و تخصصي حيران و سردرگم نمي شود، بلكه با تبعيت از
 مسائل را حل نموده و راه يابي مي نمايد.

 ضرر و زیان دوری از وارد نمودن -11

و عام است، تا آن حد الزم االجرا است كه مستلزم ضرر و زيان نباشد. قانون كلي ي اسالمي كه شامل همه مي شود دستورها
دارد. بناابراين ياک   « وتو»يک قاعده كلي است كه نسبت به هر قانوني كه منتهي به ضرر شود، حق « الضرر و الضرار في االسالم» 

ن بايد به گونه اي عمل نمايد كه موجب ضرر زيان به غير نشود. اصل تقدم حق جامعاه  مهندس يا يک نظام مهندسي در عمل به قواني
بر حق فرد و سايرالويتهاي حقوقي در نظام ارزشها و اخالق اسالمي، اين الويتها را مشخص نموده است. )بطور مثال دستور پيامبر اكرم 

را مي نمود و نه حاضر باود درخات    ت حقوق خانوادگي همسايهدرخت شخصي كه در خانه ديگري بود كه نه رعاي)ص( مبني بر كندن 
 خود را بفروشد( يعني تقدم حقوق يک خانواده به حق مالكيت يک فرد بر درخت.

 اصل قرار دادن فایده در کارها و پرهیز از کارهای بیهوده و لغو-11

والذین ركار بيهوده و بي ثمر )لغو( ممنوع مي باشد. )از نظر اسالم هر كار فردي و اجتماعي انسان بايد مفيد و با فايده باشد و ه

= مؤمنين از كار بيهوده پرهيز مي نمايند(. مانند اضافه كاريهاي بيفايده در پيمانكاريها يا تزئينات بيجا و عناصر  1هم عن اللغو معرضون
 بودن و با فابده بودن كارهاي تخصصي قرار دهند. غير مفيد در طراحي ها. بنابراين مهندسين ما و نظام مهندسي ما بايد اصل را بر مفيد

 اصالت خیر در مبادرات-12

گردش مال و ثروت و نقل و انتقال آن بايد در مقابل يک خير مادي و يا معنوي صورت گيرد وگرنه گردش ماال باه باطال و    
نخوريد)مبادله نكنيد((، مانند گرفتن درصد در مقابل = اموال خود را به باطل در ميان خود  2اموالکم بینکم بالباطل اوال تأکلوحرام است: )

واگذاري كارها به ديگران و بدون انجام كار مفيد و يا بورس بازي و خرياد و فاروش زمينهااي بااير و...، بناابراين مهندساين و نظاام        
 مهندسي ما بايد بر محور كارهاي خير مادي و معنوي جهتگيري نمايند.

 ه جنگ با خدا و رسول است()کو نزول  ربا پرهیز از -13

سرمايه اي كه از جريان عمل و فعاليت و توليد، در معرض كاستي و ضرر خارج شد و صورت قرض به خود گرفت، هيچ سودي 
به آن تعلق نمي گيرد و هر چه از اين راه گرفته شود ربا و حرام مؤكد است. بنابراين نظام اقتصادي و سرمايه داري كشور بايد در خدمت 

 ر و توليد و نظام مهندسي و مهندسين كشور باشد.كا

 انجام معامالت شفاف با اطالعات کافی-14

هر قرار داد بايد از روي آگاهي كامل طرفين نسبت به تعهدات متقابل باشد وگرنه معامالت جاهالنه و ريسكي باوده و باطال   
بنابراين مهندس و نظام مهندسي ماا باياد ضاوابط و     هي فرمودند(.= پيامبر اكرم )ص( از معامله جاهالنه ن3نهي النبي َعن الغدرراست: )

قواعدي پيش بيني نمايد كه تعهدات متقابل مهندسان مشاور و پيمانكاران و كارفرمايان براي دو طرف كامالً روشان و شافاف باشاد و    
 دادن هر نوع اطالع غلط و ارائه آمار و برآوردهاي نادرست حرام است.

  و منطقی بودن رعایت خردگرایی-15

اصول دين جز با تحقيق عقالني پذيرفتاه نيسات و در   و مي شمارد.  و دروني انساناسالم عقل را محترم و آنرا پيامبر باطني 
يكي از منابع اجتهاد است. بنابراين كليه امور مهندسي و نظام مهندسي ما بايد عقل فروع دين و حوزه احكام نيز، همچنان كه گفته شد، 

 موازين و معيارهاي منطقي و عقاليي برنامه ريزي، طراحي و اجرا شود و از هر نوع كار غير عقالني و عبث و پوچ احتراز گردد. بر اساس
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  دوری از کارهای پوچ ، بیهوده ، بی معنی و هوس آلوده -16

است، نيز محترم مي باشاد   همچنان كه در نظام ارزشهاي اسالمي عقل محترم است، اراده آزاد انسان نيز كه قوه مجريه عقل
بنابراين هر كار لهو و لعبي يعني از سربازي و سرگرمي، هوسراني و كارهاي تصادفي حرام و ممنوع است. يعني هنرهايي كه بر مبنااي  
بازي و سرگرمي و هوسراني و تصادف برنامه ريزي و ايجاد مي شود، حرام و ممنوع اسات. بناابراين مهندساين و نظاام مهندساي ماا       

خصوص معماران و هنرمندان ما بايد از هنرهاي لهو و لعب اجتناب نموده و خط مشي هنري آنها بايد عاقالنه، آگاهانه و با اراده و نيت ب
 خير و آرمانخواه باشد.

  تولید کار و  اهمیت دادن  به-17

رساند. اساالم انگال   ببه جامعه بهره  بيكارگي است. انسان در مقابل بهره گيري از جامعه بايدتنبلي و اسالم دشمن بيكاري و 
= كسي كه سربار جامعه است، لعنت شده اسات(.  1ملعون من القي َکلَه علي الناسبودن و سربار جامعه بودن را حرام و ممنوع مي داند: )

فيد و ساازنده انجاام   بنابراين مهندسين ما و نظام مهندسي ما از هر نوع واسطگي، باجگيري و رانت خواري افراد و تشكيالتي كه كار م
 نمي دهند، بايد جلوگيري كند.

 تأمین نیازهای جامعه از طریق کسب تخصص های الزم-18

اد است: داشتن شغل و تخصص حرفه اي عالوه بر اينكه يک تكليف اجتماعي است، يک امر مقدس و محبوب خدا و شبيه جه
 وست دارد(. = خداوند مؤمن صاحب تخصص را د2المحترفان هللّا یحب المؤمن )

در اسالم متخصص درستكار مؤمن مورد رضايت و محبت خداوند است. بنابراين مهندسين ما و نظام مهندسي ما بايد به عنوان 
يک واجب كفايي در عالي ترين درجات ممكن تخصصهاي مورد نياز جامعه را برآورده سازند و درعالي ترين سطوح علمي و تخصصاي  

 قرار گيرند. 

  استثمار و بهره برداری از دسترنج دیگران ممنوع استهر گونه -19

اسالم بهره كشي بالعوض از كار ديگران را به هر شكل و هر طريق، ناروا و مطرود مي شمارد. براي نامشروع بودن يک كار 
سايع مباادالت كااري    كافي است كه ثابت شود ماهيت استثماري دارد. بنابراين مهندسين و نظام مهندسي ما كه در يک فضاي بسيار و

قرار دارند و از دسترنج اقشار مستضعف و زحمات سنگين آنها در فرآيندهاي خود بهره برداري مي نمايند، بايد در هر شرايط باا اجاراي   
 همه جانبه عدالت از استثمار كارگزاران خود بپرهيزند.

 دوری از مصرف بی رویه و باالبردن میزان بهره وری-21

ات به هر شكل و به هر صورت، به شكل مصرف بيش از حد نياز، صرف كردن در خرياد و مصارف اشاياء    تضييع مال و امكان
لوكس و ايجاد تجملهاي بيفايده و اشرافي در ساخت و سازها، ايجاد عناصر بي مصرف وغيركاربردي، طوالني تر كردن كارها و به هدر 

فيد آنها و هزاران نوع ديگر از اسراف و تبذير از نظر اسالم حرام و ممناوع  دادن نيروهاي كار، از بين بردن تجهيزات و كم كردن عمر م
مي باشد. بنابراين مهندسين و نظام مهندسي ما بخصوص در شرايط كنوني و بحراني كشور كاه امكاناات موجاود بسايار پاايين تار از       

از اسراف و تبذير در كارها و حداكثر بهاره وري را از  استانداردهاي متوسط بين المللي است، بايد كمال توجه خود را نسبت به جلوگيري 

امكانات و تجهيزات بعمل آورند
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 جدیت در تأمین نیازهای عمومی و روزمره مردم-21

اسالم مسلمانان را مكلف به تأمين نيازهاي عمومي و خادمات الزم باراي زنادگي فاردي، خاانوادگي و اجتمااعي متعاادل و        
من اصاب  و لام یهاتم باامور مسالمین  وده است و كسي را كه در اين جهت تالش ننمايد، مسلمان نمي داند: )برخوردار از مواهب الهي نم

، كسي كه صبح كند و به رفع نيازهاي مسلمين اهتمام نورزد، مسلمان نيست(. بنابراين مهندسين ما و نظام مهندسي ما بايد 1 لیس بمسلم
ها و تأمين نيازمنديهاي فردي و اجتماعي جامعه اسالمي به طور خستگي ناپذير بكاار  نهايت تالش و همت خود را در جهت رفع كمبود

 گيرند.

  حرام بودن رشوه دادن و رشوه گرفتن و واسطه بودن-22

به شدت محكوم و مستحق آتاش معرفاي    و آن كسي كه واسطه اين عمل زشت است  در اسالم رشوه دهنده و رشوه گيرنده
ن راه تحصيل مي شود، حرام و نارواست. بنابراين مجموعه نظام ما بايد با اين عمل نكوهيده و ناعادالنه و قانون شده اند و پولي كه از اي

 به شدت مبارزه نمايد. كه مردم را ناراضي و انجام كارها را براي اقشار ضعيف تنگ و دشوار خواهد نمود  ستيز،

 عه ممنوع استاحتکار و عرضه نکردن هر گونه کاالی مورد نیاز جام-23

جمع آوري ارزاق عمومي )و ساير نيازمنديهاي روزمره مردم( و نگهداشتن آنها به منظور گران تر فروختن حرام و ممنوع است. 
بنابراين مجموعه نظام ما بايد با پيش بيني قوانين و نظارت بر بازار عرضه و تقاضا از احتكار نيازمنديهاي عمومي باه شادت جلاوگيري    

 نمايد.

 می شوند(نکه معامالت بر اساس آن  مجاز شمرده  )اصولی مکاسب مُحرمه-24

معموالً در روابط بين خريداران و كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران، رابطه عرضه و تقاضا برقرار است، يعني هر آنچه كارفرما 
اما اسالم منبع مشروع درآمد را صرف تمايالت مردم نماي   و خريدار مطالبه نمايد و ميل داشته باشد، مشاور و پيمانكار بايد تبعيت كند.

نياز شارط    شمارد، بلكه عالوه بر زمينه تمايالت و مطلوبيت تقاضا كننده، موافقت با مصلحت و رعايت ارزشاهاي علماي و فرهنگاي را   
ز ايان رو در اساالم پااره اي از    به عبارت ديگر اسالم وجود تقاضا را براي مشروعيت عرضه كافي نمي داناد. ا  مشروعيت كار مي داند.

 خوانده شده است كه به طور كلي چند نوع مي باشد:« مكاسب مُحرَمه»كارها بعنوان 

 ممنوعیت فریب مردم در انجام مبا دالت و معامالت 

و هايي كه عمالً باعث شود مردم به جهل و يا انحراف فكري و عقيده اي تشويق شوند، هر چند تقاضا و ميال   كارها و كسب
رغبت مردم به قدر كافي وجود داشته باشد. نظير )بت فروشي، صليب فروشي، آرايش زنان براي فرياب خواساتگاران، مادح كساي كاه      
استحقاق مدح ندارد، غيب گويي و...( حرام است و تحصيل درآمد از اين طرق ممنوع است. بناابراين، تازيين سااختمانها باراي فرياب      

 تن بدون توجه به ارزشهاي فرهنگي و تخصصي و امثالهم حرام و ممنوع مي باشد.مشتري و از ساختمانها بتي ساخ

 می شودمردم  مبادالتی که موجب گمراهی و اغفال حرام بودن  
نظير خريد و فروش كتابها، فيلمها و... هر عملي كه به نحوي موجبات گمراهي و اغفال جامعاه را ايجااب ماي كناد حارام و      

اد ساختمانها و يا مراكزي كه موجبات فوق را فراهم كند و يا مقدمه آن تلقي شود، فرضاً ايجاد اشراف و سااير  ممنوع است. بنابراين ايج
 مزاحمتهاي همجواري كه مقدمات انحرافات فوق را ايجاد نمايد ممنوع و حرام مي باشد.  

 که موجب تقویت دشمن شودو معامالتی مبادالتی ممنوعیت  
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كه موجب تقويت دشمن از بُعد نظامي يا سياسي يا اقتصادي يا فرهنگي و هنري و ... متقابالً موجب  كليه كارها و يا مبادالتي

هنري و يا استفاده از مصالح و امكانات  –تضعيف جبهه اسالمي شود، ممنوع و حرام است. بنابراين پيروي از مُدها و جريانهاي فرهنگي

 و تضعيف فرهنگ و اقتصاد خودي شود ممنوع و حرام مي باشد.خارجي كه موجب تقويت فرهنگي و اقتصادي دشمنان 

 تحریم مبا دالت و معامالتی که در آن زیان جامعه باشد 

درآمد از طريق مشروب فروشي، آالت قمار و جنسهاي تقلبي و مغشوش، هجو مؤمن، اعانت ظلمه، پذيرفتن جانس از دسات   
ساختمانها و پروژه هاي شهرسازي به نحوي كه براي همسايگان و همشاهريان   ستمگر و غيره ممنوع و حرام مي باشد. بنابراين اجراي

ايجاد مزاحمت نمايد و به حقوق مشروع آنها زيان وارد نمايد، نظير تراكم فروشي )عالوه بر طرحهاي جاامع( و پاركيناگ فروشاي و در    
زيان مادي يا معنوي فرد و جامعه شود ممنوع و حرام نظر نگرفتن استانداردها در خدمات عمومي و بسياري از اقدامات ديگر كه موجب 

 مي باشد. 

 مشاغل خاصی که تنها دولت عهده دار تأمین و اداره آن طبق برنامه ریزی می باشد 
تحصيل درآمد از طريق افتاء يا قضاء يا تعليم اصول و فروع دين يا وعظ و اندرز و احتماالً پزشكي به دليل شرافت و قداسات  

ه اقتصادي تلقي شده و به دليل اهميت و ضرورت آنها براي جامعه بايد بالعوض در اختيار عماوم قارار گيارد و بيات الماال      آنها، مبادل
مسلمين عهده دار هزينه آنها باشد. بنابراين تشكيل نهادها و ارگانهايي كه مطالعات بنيادي و ملي را در سطح كل كشور و براي برناماه  

ساله و تهيه استانداردهاي مورد نياز و تهيه طرحهااي آمااده ساازي و     برنامه هاي پنج ساله و بيستنظير ريزيهاي اصولي و دراز مدت 
طرحهاي جامع و تفصيلي براي كليه شهرها و روستاها و آموزشهاي الزم كارگزاران و مجريان و بسياري از نيازهاي اساساي  اجتمااعي   

 و فراهم شود. كشور بايد توسط حكومت اسالمي و بيت المال تأمين

 وجوب دفاع از حقوق فردی و اجتماعی -25

مبارزه با متجاوزان به حقوق افراد و اجتماع واجب و مقدس است. رسول اكرم )ص( فرمودند: )برترين جهادها سخن عدالت  در 
نكه به مرحله اي برسند كه حضرت علي )ع( فرمودند: )هيچ قوم و ملتي به مقام قداست نمي رسد مگر آو  (.1برابر پيشوايي ستمگر است

(. بنابراين هر فرد چه در نظام اداري و چه در نظام مشاغل آزاد 2ضعيف بدون بيم و ترس و بدون لكنت زبان حق خود را از قوي بازستاند
و در  و در هر سلسله مراتب مديريتي و كاري موظف است حداقل در امور مربوطه به تخصص خود از حقوق افراد و جمع حمايت نماياد 

 مقابل هر تخلفي و هر متخلفي با قدرت و با مقاومت بايستد.

 اصل رعایت امر به معروف و نهی از منکر -26

اصل امر به معروف و نهي از منكر در اسالم بنياني است كه به تعبير حضرت باقر )ع( پايه و اساتوانه سااير فارايض اساالمي     
جويي مستمر امور و مبارزه پيگيار و نااآرام باا    حال يک انقالب فكري مداوم و اصالحاست. اين اصل، مسلمانان و جامعه اسالمي را در 

ها هستيد كه امار باه معاروف و نهاي از     ترين جامعهفرمايد: )شما به اين دليل با ارزشدهد. خداوند ميهمه فسادها و نارساييها قرار مي
طلب است و با هيچ فساد و نارسايي در كارهاا و  ميشه آرمانگرا و اصالح(. بنابراين يک مسلمان و يک جامعه اسالمي ه3نماييدمنكر مي

گشااي هار گاره و كمباودي در كارهاسات و در      زند و پيشاتاز و راه امور سرسازش و تسليم ندارد و در حرفه و تخصص خود درجا نمي
 تخصص خود بايد بتواند حرف آخر را بزند.

 

                                                 
 61، صفحه 5افضل الجهاد، كلمه عدل عند امام جائر،كافي ، ج  1
 ر متعتع ، نهج البالغه ، عهدنامه به مالک اشتر نخعيلن تقس امه حتي يؤخذ للضعيف حقه من القوي غي 2
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 ند در همه اموراصل توکل و اعتقاد به مؤثر دانستن خداو-27

و با ناام خادا و    2يابدو با نام خدا و اعتماد و اتكاي به او جريان مي 1شوددر اسالم هر كاري با نام خدا و استعانت از او آغاز مي
طور كه ذات احديت از مخلوقات خود جدا نيست و باا  . توحيد صرفاً يک انديشه و عقيده خشک نيست، همان3سپاس او پايان مي پذيرد

ها، اخالق و رفتارهاي ه هست و بر همه محيط است، انديشه توحيد نيز بر سراسر وجود يک موحد واقعي احاطه دارد و بر همه انديشههم
دهد، ابزار و وساايل،  بخشد. بنابراين يک مسلمان واقعي هيچ چيز را شريک خدا قرار نميكند و به همه آنها جهت مياو سيطره پيدا مي

شود، هنر براي هنر، هنر براي ارضاء هواهاي نفساني )كبر و لذت و قادرت و ثاروت( و هنار باراي     ا براي او بُت نميهها و سليقهسبک
دهاد و  گيرد و كار را براي رضاي خدا انجام مي)فراموشي و غفلت( و بسياري از انحرافات ديگر در خط مشي كاري و هنري او قرار نمي

 نها.در جهت بسترسازي كمال و تعالي انسا

 ی متعال قرار گرفته اندبین انسان و خداکه  ییهانفی و الغای واسطه -28

پذيرد و نظام علت و معلول را، چه در امور مادي و چه در امور معنوي، حقيقاي و  ها را در نزول فيض ميبا اينكه اسالم واسطه
شاده،   سازد. در ماذاهب تحرياف  ها را ملغي مي، همه واسطهشمارد، اما در مقام پرستش و عبادت و رابطه انسان با معبود خودواقعي مي

تواند مستقيماً در حال راز و نياز باشد و او باياد پياام   فرد ارزش ارتباط مستقيم با خداوند را از دست داده است. تنها كاهن يا روحاني مي
فرمايد: )اگر بندگان من درباره مان از تاو   در قرآن ميشود. خداوند ديگران را به خدا ابالغ كند. در اسالم اين كار نوعي شرک تلقي مي

پرساتانه در معمااري محكاوم اسات، عناصار      (. بنابراين فرماليسم بات 4كنمپرسش كنند، بگو من نزديكم، دعاي دعاكننده را اجابت مي
اي مادي و روحي انسان مطلق ها و نمادها و مواد و مصالح خاص در صورتي كه مستقل از نيازهها، نقشها، هندسهمعماري نظير حجم

گردند و در مجموع هنر و هماه ابازار هناري باياد در خادمت      پرستي و شرک تلقي ميشوند و اصالت پيدا كنند و تكرار شوند نوعي بت
 بيني و اجرا گردد.انسان و كمال انسان پيش

 شرک آمیز در جامعه پرهیز از هر گونه عملزیستی با اهل توحید و هم -29

توانند در داخل كشور با پيروان اديان ديگري كه ريشه توحيدي دارند، از قبيل نصاري و يهاود و زرتشاتيان، هار    مي مسلمانان
توانند با كشورهاي مشرک قرار داد صلح و عدم زيستي داشته باشند ولي نميمنحرف باشند، تحت شرايط معيني همچند بالفعل از توحيد 

اص پيمان ببندند. بنابراين مهندسين ما و نظام مهندسي ما بايد مجموع كارهاي خود را در ارتباط تعرض منعقد نمايند و يا در موضوع خ
هاي توحيدي را مطابق فرهنگ آنها در نظر گيرند و در بيني و طراحي نمايند و فقط موارد خاص مربوط به اقليتبا فرهنگ اسالمي پيش

 .ندمي مجاز نيستآميز در جامعه اسالنظر گرفتن هيچ نوع ديدگاه شرک

 رعایت اصل مساوات بین انسانها -31

يكي از اصول اسالمي رعايت اصل مساوات و نفي تبعيض بين انسانهاست. از نظر اسالم، انسانها ذاتاًً برابرند، رنگ، خون، نژاد، 
انسانهاست. بنابراين مهندساين   قوميت و... مالک برتري نيست. آزادي، مردم ساالري و عدالت در اسالم معلول برابري و مساوات ذاتي

ريزي و طراحيهاي ما و نظام مهندسي ما در كليه امور تخصصي خود بايد اين اصل را در بين مردم رعايت نمايند. به طور مثال در برنامه
موجاود باياد   آمياز  شهري همه شهروندان بايد از خدمات و امكانات شهري بطور مساوي و منصفانه برخوردار شوند و در شرايط تبعيض

 د.نمناطق محروم بيشتر مورد توجه قرار گير
 

                                                 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم -1 
 توكلت علي اهلل -2 
 الحمداهلل رب العالمين -3 
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 رعایت شرایط متفاوت زنان و مردان -31

حقوق و تكاليف و مجازاتها تا آنجا كه به مشتركات دو جنس مرد و زن و انسانيت آنها مربوط است، مشترک و متساوي است، 
مالكيت و... . آنجا كه به جنسيت و مختصاات فرعاي آنهاا     از قبيل حق تحصيل علم، حق عبادت و پرستش، حق انتخاب همسر و حق

 مربوط است حقوق و تكاليف و مجازاتهاي آنها ناهمسان و نامتشابه و دوجنسي است.
-بنابراين مهندسين ما و نظام مهندسي ما شرايط خاص ناهمسان و نامتشابه دو جنسي مردان و زنان را بايد در كارها و برنامه

ريزيها و طراحيهاي معماري و شهرسازي نيازهاي متفاوت و مستقل دو قشار را  قرار دهند و به طور مثال در برنامههاي خود مورد توجه 
 در كنار هم و رعايت ظرايف اخالقي را در طراحي فضاهاي مشترک مورد توجه و دقت قرار دهند.

 نفی شباهت ظاهری به کفار -32

هااي  باطني با كفار، شباهت ظاهري به كفار و تقليد از آنها را نياز در زميناه   در اسالم احاديثي است كه عالوه بر عدم شباهت
نمايد. بنابراين مهندساين ماا و نظاام    ها و شهرها و... را نفي و محكوم ميمختلف نظير لباس و آرايشهاي ظاهري و سبک طراحي خانه

ايماني خود خالق ارزشاهاي جدياد و باديع هناري باوده و       مهندسي ما بايد با اتكاء به فرهنگ و هنر خودي و استعدادهاي خدادادي و
باشند، در ظاهر نيز كه قاعدتاً بايد تجلي باطن باشد، نبايد باه آنهاا شاباهت داشاته     همانطور كه در باطن از كفار بسيار جدا و متمايز مي

 باشند.

 (!!)روی این اصل خیلی دقت شودنفی مالکیت مطلق انسان بر زمین -33

هاي باير متعلق به حكومت اسالمي است و فقط بر حسب نياز و درخواست كشاورزان يا شهرنشينان به انادازه   ندر اسالم زمي
-گيرد و بر حسب فتوي مجتهدان حداكثر سه تا پنج سال اگر از زماين بهاره  وري صحيح در اختيار آنها قرار ميرفع نياز و به شرط بهره

 نمايد.بردار سلب اختيار ميگيرد و از بهرهين را در اختيار ميبرداري نشود، دولت اسالمي مجدداً عرصه زم
باازي در خرياد و فاروش زمينهااي شاهري و      خوارگي و سندساازي و باورس  امروز متأسفانه ما شاهد هستيم كه ميراث زمين

ه طبقات ضعيف جامعاه و  كشاورزي، حتي در نظام جمهوري اسالمي بعنوان يكي از اركان اقتصادي مطرح بوده و بيشترين مصيبت را ب
طبقه جوان در شرف ازدواج وارد نموده است. اميد است مهندسين ما و نظام مهندسي ما با اين ميراث شاوم دوران طااغوت، كاه نظيار     

 اماني را شروع نمايند.باشد، با قدرت و جديت مبارزه مستمر و بيبردگي دوران پيامبر اكرم)ص( مي

 استحباب مؤکد وقف -34

اهداي وسايل و تجهيزات يا زمين و ساختمان و... براي استفاده عموم، بسيار مورد تأكيد و توصيه قرار گرفته اسات.   در اسالم
قيدي حاكمان در اين موارد، نتيجه دلسوزيها و زحماتي است توجهي و بيبسياري از خدمات عمومي و شهري ما در گذشته، عليرغم بي

اند. بنابراين مهندسين ما و نظام مهندساي ماا باياد ارزش ايان جنابش      مردم ايجاد و وقف نمودهكه افراد مؤمن براي آسايش و راحتي 
 مردمي را دانسته و مشوق و هدايتگر مردم در احيا و گسترش اين سنت حسنه اسالمي باشند.

 اصل انجام کلیه امور بر اساس حکمت -35

ن. به طور خاص اسالم در كليه اموري كه به انسان مرباوط  حكمت يعني قرار دادن هر امري در جهت سعادت و كمال مقدر آ
داند. بنابراين مهندسين ما و نظام مهندسي ماا  شود، همه امور را فرع و كمال و سعادت ابدي انسان را اصل و هدف غايي خلقت ميمي

ساازي باراي ساعادت و    رع بر اصل زمينهريزي و طراحي و اجرايي خود همه عوامل و شرايط موجود و مورد نظر را فبايد در نظام برنامه
 كمال انسانها قرار دهند، نه بالعكس.

اصول فوق تنها بخشي از بايدها و نبايدها در ايدئولوژي عظيم و عميق اسالمي است، كاه رعايات نسابي آنهاا قطعااً جامعاه       
بديلي را از يک نظام مهندسي آرماني نمونه بي .مهندسي و نظام مهندسي ما را با تحول و انقالب بنيادي مواجه نموده و قادر خواهد بود

 آل به جهان معاصر تقديم دارد. و ايده
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 (ها )مقاله هجدهم و پژوهش  ها پرسش

 دچار شک گرايي شد؟ مکتب مدرنیسم غربیچرا بعد از جنگ هاي  جهاني اول و دوم   (1

 توار است؟در نظام فلسفي و فكري غربي بر چه پايه و اركاني اس شکاکیت و الادری گری (2

 در عرصه هنر و معماري غرب چه مفهوم و معنايي دارد؟ ساختار شکنی و ساختار زدایی (3

 را در قبول ارزش ها در حوزه هاي نظري و عمل به چند دسته مي توان تقسيم نمود؟ انواع مکتب فکری و اعتقادی (4

 مايند؟توانسته اند موضوعات گوناگون را استخراج ن کدام منابععلماي اسالم به كمک  (5

 ؟ و چه نقشي در استخراج احكام و كشف حقايق دارد؟اجتهاد چیست (6

 در اين زمينه حداقل دو آيه از قرآن بعنوان شاهد ذكر كنيد؟ حق و عدل چیست؟ (7

 ؟ شریعت سمعه سهلهمعناي اين سخن حضرت رسول)ص( چيست كه فرمود:  (8

 حقيق نمائيد؟مخالف است ؟ در اين زمينه ت آخرت گریزیو  رهبانیت چرا اسالم با (9

 دارد؟ اين موضوع را چگونه اثبات و نحليل مي كنيد؟ جنبه اجتماعیآيا مقررات و احكام اسالمي  (11

 چه فوايدي براي فرد و جامعه دارد؟ مشورت با خبرگان (11

 چيست؟ الضرر و الضرار فی االسالماصل  (12

 دهيد؟مورد بررسي و نتيجه گيري قرار  مبنای نزولگردش سرمايه ها در اقتصاد جامعه  (13

 واسطه شدن( در كار مهندسي را ابتدا بررسي و آنگاه در يک جمع بندي ارائه دهيد؟–دادن –)گرفتن  نقش و تأثیر رشوه (14

 ( را در چنج مورد بيان كنيد؟مکاسب محرمهاصولي كه در اسالم معامالت بر اساس آن مجاز نمي باشد  ) (15

 روش هاي اشتباه و خسارت آور نظام مهندسي را مانع گردد؟چقدر قادر است  امر به معروف و نهی از منکربه نظر شما  (16

 چه مطالبي را مي تواند به ما بياموزد؟ اصل نفی شباهت به کفاردر معماري و شهرسازي  (17

 چگونه مي توان به نفع مردم جامعه و نيازهاي واقعي آنان مورد استفاده و بهره برداري قرار داد؟ از  زمین های موجود شهری (18

 چه تأثيري در روند اصالح جامعه و خدمات رساني به مردم ضعيف داشته اند ؟ پس از تحقيقات از منابع معتبر يک جمع بندي ارائه  فاتوقف و موقو (19




