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معمارياینباشد،خودبهمنوطتاریخیمختصاتومرتبطايمعماريداراياسالمیانقالبدورانباشدقراراگر. 1
؟کردتعریفبایدچگونهرا

:اولالسؤپاسخ
بازآفرینی .«نمایمجامع و مانع از رشته معماري را، از منظر اسالمی، در جمله ذیل پیشنهاد میهاي خود، تعریفبنده در کالس

»هامادي و بسترساز نیازهاي روحی آنها، با عناصر طبیعی و مصنوعی، متناسب با نیازهاي حکیمانه و عادالنه، فضاي زیست انسان
بلکه از طریق حواس پنجگانه ادراکـات خـود را در حافظـه ذخیـره نمـوده و      کنم، ما بدواً خالق نیستیم در تشریح تعریف فوق، عرض می

در توضـیح  ئیم .بـاز آفرینـی مـی نمـا    در آثار خود توسط حواس باطنی یعنی قواي مشترکه، متصرفه، خیال و وهم، ادراکات اولیه خود را 
حرام است، یعنـی هنرمنـد و   هر عمل غیر عالمانه انسان. از نظر اسالمی گوییممیو در تعریف کلمه حکمت عناصر و ارکان تعریف فوق 

عـالوه بـر شـناخت    معمار مسلمان ابتدا باید در موضوع کار خود، کامالً واجد آموزش و معرفت کافی باشد و به مرحلـه (حکمـت) یعنـی   
پدیـده هـا   (خیر و شر، زیبا و زشت و حق و باطل) ها را با سیر تکاملی انسان تشخیص دهد، یعنی به مرحله تشخیص ها، رابطه آنپدیده

باشد.همه می تواند چراغ راه برسد. در این مرحله (حکمت نظري اسالم) مبتنی بر کالم الهی و سنت معصومین(س) در نسبت با انسان 
(عادالنه) هاي عملی هنرمندان و معماران ها و گرایشمربوط به انگیزهفوق در تعریف منظور از کلمه

توانـد از  نماییم. از آنجا که انسان موجودي آزاد و مختار است و مـی است، که از آن به (نیت) تعبیر می
نماید پیروي نماید و یا بلعکس بـا الهـام از   ، امر میو هواپرستی خود که به زشتی و شرنفس حیوانی 
زیبایی و خیر داشته باشد.علم و روحانی خود، گرایش به نفس عقالنی 

     انگیـزه و  مفهوم عدالت یعنی قراردادن هر چیز در جاي مناسب و شایسـته خـود، بنـابراین در مرحلـه
تکامـل خلـق شـده اسـت،     ستی براي انسان و انسان براي هکه از منظر اسالمی همه گرایش از آنجا 

داشـته باشـند. در   ی عالمانه ، خیرخواهانه ، زیباطلبانه و تعالی بخـش  نیز باید نیتهنرمندان و معماران 
)مبـاح، مکـروه و حـرام   گانـه (حـالل، مسـتحب،   این مرحله (حکمت عملی اسالم) یعنی احکـام پـنج  

در موضوعات مختلـف و از جملـه مباحـث معمـاري و     ها راگیري مثبت یا منفی انسانتواند، جهتمی
ن نماید.یتبیشهرسازي 

عصاره عناصر معمـاري اسـت، زیـرا    در تعریف فوق به مفهوم فضایی -هاي هندسیمقوله فضا و ایده
بـرداري مخـاطبین اسـت و سـایر     ها براي بهـره آناصالت آثار معماري با مناسب بودن فضاي درونی 

هـا و  مان نظیر دیوارها، نماها، سقف و کف، حجـم و رنـگ و نـور، آرایـه    عناصر مادي و صوري ساخت
ها در شایسته سازي و شأن آنتلقی می شوندوابسته و اعتباري يو مبلمان همه و همه عناصرنمادها 

بردار است. معماري در بستر طبیعت ایجـاد شـده و بایـد    هاي بهرهبراي انسانساختمانفضاي داخلی 
ها نیاز مبرم و مستمر به عناصر طبیعی دارنـد و از  که انسان، از آنجا مکمل آن باشدآهنگ با آن وهم

خـود را بایـد هماهنـگ بـا     به آباد کردن آن هستند، بنابراین معماران آثار مصنوع نظر اسالمی موظف 
عناصر اقلیمی و طبیعی و مکمل آن طراحی نمایند.

ـ  توانند نیازهاي مادي انسـان معنوي هستند، معماران میدو نیاز مادي و ها داراي از آنجا که انسان ه صـورت نسـبی از   هـا را ب
ها مبتنی بر آگاهی و انتخاب آزادانه تجربه شده تأمین نمایند ولی نیازهاي معنوي و تکامل روحی انسانطریق استانداردها و سرانه هاي 

ها را فراهم نمایند و فضایی متناسـب بـا سـیر در    نیازهاي معنوي انسانبسترتوانند ، در این بعد هنرمندان و معماران فقط میها استآن
میـزان  وابسـته بـه   ها را ساماندهی نمایند. اما تأثیر معنوي فضاي معمـاري  آنآنها یعنی فضائی متناسب براي تفکر و حضور قلبانفس 

است.سازي در بهره برداري معنوي از فضاي معماري و شهرآگاهی و انتخاب اختیاري مخاطبین 

؟کنیدمیارزیابیچگونهرافضامنديومعنویتیافضاومعناارتباطاصوال. 2

:دومالپاسخ سؤ
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، فضـاي  ها دو نوع سیر قائل باشیم، یعنی (سـیر در آفـاق) و (سـیر در انفـس)    ما براي انسان،اگر مبتنی بر فرهنگ اسالمی
-، ظاهر آن مناسب سیر در آفاق و نیازهاي حسـی مجموع شرایط زمانی و مکانی استطبیعی که عالم کثرت، تنوع، تغییر و وابستگی به 

و حیوانات است.و مشترك بین انسانبوده غریزي 
و تجلیـات معنـوي و روحـانی آن    وجـود  مراتـب  ، ، مفاهیم ، آیات تواند مبتنی بر الهام از باطن طبیعت اما فضاي معماري می

و (از صورت به معنا) داشته و در عمل فضایی درونگرا، سکون آفرین، (از کثرت به وحدت)،(سیري از آفاق به انفس) تنی بررویکردي مب
ها، ایجـاد نمایـد. چنانکـه در    و خودآگاهی روحانی انسانیعنی پویایی عقالنی ، تفکر برانگیز، تمرکز آفرین و مناسب تعقل و حضور قلب 

و سـیر در آفـاقی اسـت و    هـایی سـیال و مـواج    نمایید، فضاهاي عبوري و تجاري داراي هندسهظه میمعماري دوران اسالمی نیز مالح
سـیر در انفـس   بـراي  ها اکثراً درونگرا، تفکر برانگیز، تمرکز آفرین و مناسـب  بالعکس فضاهاي حضوري با توجه به نوع عملکردهاي آن

.اشته باشد وزانه چنین نقشی می تواند ددر طبیعت نیز فضاي شبانه در مقابل فضاي رطراحی شده است

درراگاهتاننظربزرگوار،استادآنپژوهشیسوابقبهتوجهبااستمندعالقهمخاطبولیباشد،ايکلیشهشاید. 3
.کنیدروشناسالمیایرانیمعماريباالخصومعماريهویتبحث

ال سوم:پاسخ سؤ
و ذاتی او، موقعیت بالفعل و موجود او و در نهایت به سرآمد اي از منظر اسالمی مبتنی است بر استعداد بالقوه هویت هر پدیده

هـا را  و هویـت پدیـده  شـود به مشیت و قضی و قدر الهی تعبیر مییت مقدر شده براي آن پدیده. از این موضوع در حکمت اسالمی او غ
. در مـورد  توان تعبیر نمـود میها یا سرآمد مقدر آنو غایتهاماهیت وضع موجود آنده ها و پدییا استعداد ذاتی ناشی از مجموع وجود
آن اثر است. بنابراین براي اینکه مـا  انسانی، تجلی هویت خالق و معمارفرایند توان گفت، هویت هر اسالمی می-هویت معماري ایرانی

:طراز اسالم (مؤمنین) داشته باشیم. باید معماران ماسان معماري متناسب با مقتضیات بومی (ایرانی) و در شأن ان
موضوع مورد طراحی خود باشند. و مقتضیات علمی مکانی به مجموع شرایط زمانی و عالم:اول
را طـی  و کشف مراتب وجود و خود آگاهی روحی براي رسیدن به درجات ایمانی تکامل عقالنی و روحانی:دوم

کرده باشند 
باشـند تـا   مربوطـه را داشـته   خلق آثار هنـري  براي از آموزش و تجربه کافی و بخصوص از استعداد الزم : سوم

خلق اسالمی ،-با اجتهادي تخصصی مبتنی بر اصول ده گانه ، اجتهاد در مکتب تشیع آثاري با هویت ایرانیبتوانند 
نمایند.

درتفاهماتیءسوشاید... خواندیمراایشانمعماريبهشماویژهنگاهوآیزنمنپیترمعماريبارابطهدریادداشتیاخیرا. 4
.باشیمداشتهدوبارهراغربدرغالبمعماريبهنسبتشمانگاهمستقیماًاستبهترحالهردر. باشدشدهایجادراستااین

ال چهارم:ؤپاسخ س
. اولین دوره نمایندگرایی مطرح میسومین دوره اوج شکاکیت و نسبیغرب را از منظر معرفت شناسی، محققین دوران معاصر 

قرون وسطی و سومین دوره بعد از انقالب صنعتی و دوران نوگرایی (مدرنیسم) و با آغاز ، دومین دوره بعد از یونان باستانحکمايقبل از 
مورد باید توجه نمود:دوران فرانوگرایی (پست مدرنیسم و غیره) شروع شده است. به چند نکته در این
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شناسی مادي و حیـوان پنـداري   شناسی به دلیل رویکرد غرب به هستیگرایی در حوزه انساناین شکاکیت و نسبی
هـاي آن سـیري نسـبی، متغییـر،     انسان است، زیرا عالم طبیعت وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی بوده و پدیـده 

ند.وابسته، متکثر و با غایتی محدود دار
   طبیعـی و حیـوانی   انسان از منظر اسالمی داراي دو بعد مادي و روحانی است، از بعد مادي مانند سـایر موجـودات

، همـانطور کـه ظـاهر    موجودي است، متکثر، متغیر، وابسته، نسبی و با غایت حیوانی، از این بعـد انسـان (انـواع) اسـت    
ی دیگر (خلق آخـر) و بـه دمیـدن روح    ی به خلقنگ اسالمهرن در فاما از بعد روحی که از آها متنوع و انواع است.انسان
خداست و انسان از از این بعد شود، در خلقت انسان یاد می1»ساجِدینَلَهفَقَعواْروحیمنفیهونَفَخْتسویتُهفَإِذَا«الهی 

ها یـک  انسانروحی بعد انسان ذات الهی است و از مقصد و)، یعنی مبدأراجِعونَإِلَیهوإِنَّاللّهگردد (إِنَّابه سوي او باز می
ها را تبیین و هاي مشخص و معینی، صیرورت تکاملی آننمایند و معیارها و ارزشهستند و مسیر واحدي را طی مینوع

نماید.تضمین می
ها، عمـالً دچـار   نمودن بعد مادي و حیوانی آنها و مطلق فرهنگ غربی با نادیده گرفتن بعد روحی و نوعی انسان

شد و مبلغ بی معیاري در گرایی در حوزه علوم انسانی از جمله خیر و شر، زیبایی و زشتی، حق و باطلشکاکیت و نسبی
هـاي  و هرج و مـرج طلبـی (آنارشیسـم) در سـبک    )نیهیلیسمگرایی (شناسی و فلسفه هنر و در نتیجه پوچمباحث زیبایی

شود.معماري شده و میهنري و
اي عظیم در تاریخ هنر و معماري غرب و تأثیرات آن در جهان شده است. رویکـرد هنـر   رویکرد فوق باعث ایجاد فاجعه
و ترغیب و ترکیب (سکس و خشونت) و بـاالخره نژادپرسـتی و غـرور و    )شهوت و غضبباصطالح هالیودي مبتنی بر (

پنـداري انسـان   کالمی، ناشـی از حیـوان  -در هنر سینما و سایر هنرهاي تصویرياستکبار در خلق آثار هنري، بخصوص
که مدعی ساختار شکنی از راهبردهاي مفهومی (حکمت نظري ) راهکارهاي عملی (حکمت عملی) . امثال آیزنمن است

کـه  زمانـه  هـاي  بـت محصول چنین رویکردي هستند، از یعنی مفاهیم و باید و نبایدهاي فرازمانی و فرامکانی را دارد ، 
هـا، یـا   ها در مقابل حقایق و واقعیتهدایت بخشی داشت، آننباید توقع توسط رسانه هاي صهیونیستی تبلیغ می شوند 

!!شوندهاي زمانه شکسته میشکنند و یا توسط ابراهیمخود می
از برجستگان عالم معمـاري و  اقتصادي و بت پروري داشت، بنده با دعوت به نظر حقیر دعوت مزبور یک رویکرد صرفاً 
کامالً موافـق بـوده و از آن اسـتقبال    )یکطرفه هنري (نه صرفاً سخنرانی-ایجاد فضایی براي مباحثه و تعامل فرهنگی

نمایم.می

مثبتپاسخاگر. کندکمکآنبهنسبتعمومیاقبالبهگراهویتهاياندیشهسازيروزآمدکهکنیدنمیفکر. 5
.دهیدتوضیحراآننحوهسازتان،تصمیمجایگاهبهتوجهبالطفااست

ال پنجم:ؤپاسخ س
شود بخشی از هویت اسالم، توجه عالمانه به مجموع شرایط زمانی و مکانی است، اسالم آنچه را که در عالم طبیعت واقع می

داند.مکانی میاز جمله آثار معماري و شهرسازي را وابسته به مجموع مقتضیات و شرایط زمانی و 
هـا، احکـام (حکـومتی،    نماید جامع مقتضیات زمانی و مکانی، از جملـه اولویـت  معماران و شهرسازان را موظف میاصول اجتهاد اسالمی 

گانه را کامالً بررسی و در خلق آثار خود مد نظر داشته باشند، ضمن آنکـه هـر نـوع کـار غیـر      و احکام پنجثانویه، اضطراري و مصلحتی)
شمارد.و متکبرانه و غیره را حرام میطلبانهتمسرفانه، غیر مفید، شهر، زي گوشی با واقعیت هابازي و بارا عالمانه

درافتید).سجدهبهاوپیشدمیدمآندرخودروحازوکردمدرستراآنوقتى(پس.29سوره: الحجر، آیه:. 1



سؤال مجله طراح7پاسخ به 

5

کـه توسـط انقـالب فرهنگـی و پیـرو      تحول و ارتقاء علـوم انسـانی بـراي اصـالح سرفصـل دروس      به نظر بنده در موضوع 
در صـورتی کـه   سازي و برخورداري از هویت اسالمی) مطرح شده اسـت،  بومیسه محور (روزآمدي، رهنمودهاي مقام معظم رهبري در 

و فـارغ التحصـیالن قابـل ،    تواند شروع مناسبی براي تربیـت دانشـجویان   میتوسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري جدي گرفته شود 
، نظـام هـاي   ختیارات مدیران ، کارشناسان دولتـی  البته اصالحات عمیقی در حوزه هاي قانونی ، انتصابات ، اباشد.شایسته و هویت ساز 

مهندسی و مهندسین مشاور باید همزمان انجام شود!!

آنچنانجویانه،تعالیمسیريدرایراندرمعمارانهمنديحرفهوآموزشغالبروندکهرسیدخواهدروزيآیا. 6
چگونه؟... گیردقرارشماستنظرمدکه

ال ششم:ؤپاسخ س

و ارتقـاء علـوم   بنده معتقدم اگـر تحـول   ». شودها اصالح شود، کشور اصالح میاگر دانشگاه«اند: فرمودهحضرت امام خمینی(ره)
به صورت جدي و هاکردن، روزآمدي و اسالمی نمودن آنا و با اصالح سرفصل دروس و بومیی و اسالمی نمودن آن از دانشگاه هانسان

هـاي دانـش افزایـی و هـم     ها و جزوات درسی مناسب و شایسته تألیف گردد و با ایجاد کارگاهها کتاباساسی تحقق یابد و مبتنی بر آن
التحصیالن از طریـق اسـاتید ذیصـالح و    ذاران مربوطه، مهندسان مشاور و فارغاندیشی، اساتید این دروس، کارشناسان، مدیران و قانونگ

اصـالحات الزم  هاي ملی، نظیر با این مباحث آشنا شده و رفع ابهام نمایند. در مجموع مقدمه الزمی است که در کنار سایر مؤلفهلفین مؤ
، کارشناسـی و  قانونگـذاري هاي مورد نیاز کشور، اصـالح سـاختارهاي   ها و گرایشدر پذیرش دانشجو و اساتید و گسترش متناسب رشته

اً قطعها و تولیدات صنعتی و امکانات و مقدورات اقتصادي، فناوريسازي آن همراه با ارتقاء اي و فرهنگمات رسانهنظارت این رشته، اقدا
ساز در مقابل نسل جوان و آینده ساز ما قـرار  اندازي روشن و تاریخمبتنی بر فرهنگ غنی و الهی اسالم و تجربیات ارزنده تاریخی، چشم

دارد.
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ال هفتم:ؤپاسخ س
مقهور و خود باخته فرهنگ و هنر به ظاهر فریبنده غرب نشوند، متکی به عقـل خـود   نمایم، هرگز به دانشجویان توصیه می

، هر رویکرد نظري یا سبک علمی و یا اثر باصطالح هنري و معماري را مـورد  که پیامبر درونی است و وحی الهی که مکتب اسالم است
نقد، ارزیابی و تحلیل قرار دهند. 

تواننـد از  بدانند که با رویکرد اسالمی به عالم و آدم می. یقیناي و تقلیدي بپرهیزنداز بت سازي و بت پرستی و تفکر ترجمه
ار گردند و هم مبتنی بر این مکتب مجموع استعدادهاي بالقوه خود و مخاطبین را تشخیص مجموع دستاوردهاي عالمانه و جهانی برخورد

با داده، مسیر تکاملی و غایت خود و مخاطبین را تبیین نموده و با خودسازي الزم و کافی آثاري اصیل، تعالی بخش، ماندگار خلق نمایند. 
خواهان.آرزوي توفیق و تأیید الهی براي همه حق گرایان و عدالت 

عبدالحمید نقره کار




