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پیشگفتار

هاآنکلی و راه حل هاي ي وضع موجود آسیب ها - 1

عالم و آدمدر تبیینرویکردهاي معاصر از آسیب شناسی -1-1
بنابراین یا در عالم ملک .غایبندعالماز اول و آخرو ري ، از آنجا که در عالم حاضر حضور دارند شمنادیان مکاتب ب

نمایند سیر میهستیاسفل السافلینپندارند و در پائین ترین مرحله وجود  شوند و خلقت را طبیعت و انسان را حیوان میمتوقف می
کنند؛ به عالم غیب و ساحت انسان کامل اذن الهی سیر میبدونوو یا براي نفوذ به عالم باطن و ملکوت اعلی ، از مسیر غیر تقوایی .

همه این مکاتب با محروم کردن خود از وحی الهی و مفسرین معصوم آن یا راه نمی برند .اعلی علیین هستیي وجود و مرتبه اعال
، يهنرآثارخلقشوند و یا شرقی و در هر حال یا ناقص هستند و یا منحرف و رویکرد هاي آنها درهمه عرصه ها از جمله غربی می

دهد .ها را درمعرض تنازع حیوانی قرار داده و قرار میکشاند و انسانمعماري و شهرسازي ، عالم را به فساد کشانده و می

یندهاي انسانیافرمکتب الهی در تبیین عالم و آدم والم سا-1-2
نمی گذارد، اما از ارسال پیامبران و بر آنهانتیم،از خلقت عظیم و شگفت انگیز خود براي انسان،خداوند حکیم و رحیم

کالم الهی و سنت گذارد و از آنها شکر این دو موهبت الهی یعنی پیام الهی به دلیل هدایت آنها به عالیترین مراتب وجود، منّت می
مکتب الهی و جهانی اسالم، با دو مؤلفه بنیانی و انفکاك نماید.کفران و شرك بر آنها انذار میکندو ازرا مطالبه میمعصومین ( س )

خطا ، مکتبی است جامع و مانع ،رفتار و آثارشان معصومانه است،که کالم ) و سنت معصومین (سکه تبیین عالم تکوین استرآنقناپذیر 
فرازمانی و مجموعاً اصولی یا احکامحکمت عملی کارهاي کاربردي و راهحکمت نظري یا اعتقاداتناپذیر، با راهبردهاي مفهومی

با توجه به مجموع شرایط و تواندمیاجتهاد مبتنی بر اصول ثابتی اجتهاد تفریعاصول مذکور از طریق قواعد دهگانه،هستندفرامکانی 
در یمانه و عادالنه کحبراي مجموع نیازهاي ثابت و تکاملی انسانها ، راه حل هاییزمانی و مکانی متکثر و،نسبی ،متغیر مقتضیات

ارائه نماید.ثار اصیل و ارزشمندآجهت خلق 

بشرياسالم و علوم -1-3
و با بدیهیات عقلی می شودآغازعلوم تجربییعنی استقراءاز طریق پیامبر درونییعنی عقل بوسیلهکه ري شمجموع علوم ب

این علوم از ، ) تا ادراك و شهود وجه الهی گسترش می یابد یو سلوك تقوایی (عرفانارزش هاي اخالقیو قیاس سفیلعلوم فیعنی 
اما ) ، محدود و ابطال پذیر می باشند.غیر یقینی (ظنیتجربی ،هاي ، معرفتطریق استدالل منطقی و روش تفسیري استنباط می شود

براي همهمی است و تا نقض نشده است ، رعایت آنها در عملعقالنی است و آنچه عقالنی است ، اسالنیزاز منظر اسالمی این علوم 
ري و دستاوردهاي عقالنی آنش، ضمن بهره برداري از مجموع علوم بعقل و نقلالم با مبنا قرار دادن دو منبع الزامی  است . مکتب اس

نیز بهره برداري نموده و و سنت معصومین (س)کالم الهیو یا عقل کل یعنیخطا ناپذیر و نامحدود نقل ،در مقام عمل،  از منبع الهی ،
فعل و در نهایت سر آمد ها و غایات پدیده لو استعدادهاي بالقوه آنها تا استعدادهاي باهاي خود را از علت فاعلی پدیده ها معرفت

ارائه ی کارگشایهای ، راه حلبراي موارد ظاهراً متضاد بین گزاره هاي عقالنی و وحیان. اسالمهاي عالم و آدم را تشریح می نماید
.نموده است 
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اسالم و زیبائی شناسی- 2
هوم زیبائی شناسی در و اعتباري نظیر مفقرار دادي ، جعلیدر قرآن مفهومی گرایشات زیبایی طلبی انسان هازیبائی و 

مشخص حقیقی ، ذاتی ، انسانی ، نوعی و داراي جهت و غایتندارد. زیبایی طلبی انسان در قرآن مفهومی استتیکتاسفرهنگ غربی
امري وجودي و فطري است بنابر این مفهوم زیبائی و زیبائی شناسی در مکتب اسالمنجا که آاز غیر قابل تبدیل و تحویل است .و

شود.تبیین و تفسیر میمبتنی بر مباحث معبود شناسی ، هستی شناسی ، انسان شناسی و معرفت شناسی

معبود شناسی و زیبائی -2-1
با ذات زیباي او از حقیقت ، خیر و زیبایی مطلق است و کلیه پدیده ها یکتا (واجب الوجود)از منظر اسالمی خداوند

نها بسوي ذات زیباي او و مبتنی بر قابلیت وجودي آوجوديغایتاند،نازل شده استعدادها و قابلیت هاي مختلف و متنوع 
نماید ، یعنی آن حقیقت الیتناهی ، که از او هستیم و به سوي معرفی می( هو ) خالق هستی خود را در مقام ذات با کلمه اوآنهاست.

مطلق می باشیم ، آنچنانکه پیامبر معظم او گرایش ذاتی داریم  اما به او احاطه وجودي نداریم ، فقط قادر به مالحظه وجه آن زیباي
نائل شدند.ن یعلی علیاآن بارگاه شگفت انگیز و در مقام سفر معراج خود ، به در (ص)اسالم 

، خداوند متعال خود را با حدود یکصد صفت یعنی آن معبود آشنا براي دل ها ( اهللا )در مرتبه اي نازل تر و در مقام کلمه
این خواندن .)/اعراف١٨٠-ُو بِھاْسماء الُحْسنی فَاَدعاالَ لھفَل( بخوانیمنماید او را با این صفات نماید و از ما دعوت میحسن معرفی می

هیچ مکتب به مفهوم گرایش ذاتی و فطري انسان و تبیین استعداد و قابلیت انسان براي درك همه صفات ذاتی و فعلی خداوند است.
ر قرآن و احادیث معتبر آمده وسعت و عمق ، که دري و حتی دینی تا کنون ، مفهوم زیبائی را با این تعداد از صفات وبا این شب

و تجلیات آن را تا بی نهایت ی یدعاي جوشن کبیر مفهوم زیباجمالت نکرده است . ترکیب این صفات با یکدیگر نظیر تبییناست،
. توصیف می نماید.متنوع 

ی ها یهستی شناسی و انواع زیبا- 2-2
ه مرتبه مقام خالقیت و نزول توحیدي خود از مقام ذات ، مراتب وجود را به طور کلی در سخورشید تابان و فیاض الهی در 

کلی ، خلق نموده است به ترتیب :  
(عقول مجرده ) عالم جبروت
لکوتلکوتی ) ( ماده و صورتعالم مهاي م
لم اعهاي مادي ) ( ماده و صورتلکم

و در عالم ملکوت  با ماده و صفت ذاتی و فعلییکصد یعالم عقول با صفات بسیط وکلخلق نموده است . بنابراین زیباي مطلق در 
،لک با ماده و صورتهاي ملکی  که نسبی مو در عالم یعنی غیر از ذات الهی به چیز دیگري وابسته نیستندکه مکتفی هستندی یهاصورت
وجود به نسبت قوت آنبا ، زیبائی. در فرهنگ اسالمیاستهستند به ترتیب و با قوت هاي مختلف تجلی یافته ناقص و وابستهجزئی

حال و آینده را در بر می گیرد ، تعریفی تاگذشته ازقوه و بالفعل لتعریف شده است . این تعریف به دلیل آنکه همه پدیده هاي با
ر از ادراك وجوداست ، و از آنجا که وجود، داراي سه مرتبه است ، خیی ، متأك زیبااز آنجا که ادراجامع و مانع تلقی می شود.

هم داراي سه نوع به ترتیب زیر می باشد:بنابراین مفهوم زیبائی 
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یا مفهومی قولمعزیبائی هاي
لکوتی زیبائییا باطنیهاي م
لکی زیبائییا ظاهريهاي م

انسان شناسی و انواع زیبائی ها -2-3
و قواي پنجگانه حیوانی ، عقالنی و روحانی گیاهی ،منقول از حضرت علی (ع) یعنی نفوس،با توجه به نفوس چهارگانه انسان

انواع ابعاد و،مبتنی بر هر یک از نفوس مزبورو زیبائی طلبی انسانها ،یعنی کمال طلبی گانه آنها ،گرایشات نفسانیو خواص دو
چهارگانه اي به شرح ذیل دارند:

و در مقابل عدم گرایش به پویائی نباتی انسان مانند گیاهان ، گرایش ذاتی به حیات و رشد گیاهی نفس گیاهی)1
زیبائی طلبی در این نفس گرایش به سرسبزي و پویائی و کمال طلبی و خشکی و سکون مادي دارد. مفهوم 

به مفهوم خشکی و سکون مادي است . نفس در این زشتی است .حیات گیاهی 
کند ، مانند حیوانات ، از طریق حواس پنج گانه یاد میامارهکه قرآن از آن با نام نفس  انسان نفس حیوانی)2

هاي ناشی از برخورداریهاي هر یک از حواسگرایش ذاتی به لذتالمسه و ویایی ، چشائیبدیداري ، شنوائی ، 
زیبائی طلبی در این نفس، کمال خواهی و مفهوم .اخالق به آن شهوت و غضب می گویند. در فلسفهمزبور دارد

هاست .آن لذّتبرخورداري ازگرایش ذاتی به لذّتهاي ناشی از حواس پنج گانه و مفهوم زشتی به معناي عدم 
گرایش ذاتی به حکمت ،کند یاد مینفس لوامه یا همان پیامبر درونی انسان ، که قرآن از آن با نام نفس عقالنی)3

زیبائی طلبی دراین نفس، گرایشکمال خواهی و دارد. مفهوم خیر خواهیو نزاهت یعنیتشخیص خیر و شر یعنی 
مفهوم زشتی به معناي واستوجوديو عروج خیر و زیبائی براي تکامل ،حقیقت ذانی و عقالنی انسان به تشخیص 

است .وجودي شر و زشتی شدن و نازل شدن ،جهل گرفتارو خیرو زیبائی ،حقیقت عدم تشخیص 
ی به رضایت و تسلیم دارد ، گرایش ذاتکه به آن نفس مطمئنه می گویندانسان یا همان نُفْخه الهی نفس روحانی)4

، از قرآن مجید . در این مقامشدنتسلیم مشیت و قضا و قدر الهیو خالق خودازهستی خود و ازراضی شدن . یعنی 
خوفی  ندارند.زنی و از آینده خود ترس و حاندوه و ، که از گذشته خود دکنکسانی یاد می

گرایش ذاتی به صیرورت وجودي از عالم ملک به عالم ملکوت و از عالم نقص نفس ،زیبائی طلبی دراین کمال خواهی و مفهوم 
ضد کمال و کثرت و وابستگی و بیماري و مرگ به عالم وحدت و بقاء وجودي یا اتکال به فیاض مطلق و ذات الهی است . مفهوم

زشتی در این مقام ، ماندن در عالم ملک و طبیعت حیوانی است.خواهی و
یشات دو نفس گرایش زیبائی طلبی انسان باید گفت ، انسان موجود مرکبی از چهار نفس است ، که گرامالی چهاردر توضیح اج

به نفس امر )/یوسف۵٣-اال ما رحم ربیءان النفس االمارة بالسودر آیه :(است و قرآن از آنبالفعل و جبريگیاهی و حیوانی او 
و با انتخاب آگاهانه و آزادانه او تحقق می یابند. هستند یاريبالقوه واختعقالنی و روحانی اوولی نفوس ، کندبه زشتی یاد میکننده

شوند. بنابراین درواقع نقطه ممیز و ممتاز انسان ها از حیوانات ، نفوس عقالنی و روحانی آنها است که بالقوه و اختیاري محسوب می
متغیر، متکثر، تربیت پذیر و سیر در ر دو بعد تبیین نمود ، یک بعد کهدتوانرا میهازیبائی طلبی انسانکمال خواهی و گرایشات

.کنیمیاد میاجتماعیمد روز یا و فردي سلیقه مشترك انسان و حیوان است و از آن بنام بوده وآفاقی
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است و از طریق سیر در نفوس عقالنی هاو عامل وحدت بین انسانمکانیفرا غیر قابل تبدیل و تحویل و فرازمانی و و بعد دیگري که 
مالحظه چنانچهنمائیم . جهانی و جاودانی در زیبائی شناسی یاد می،شود و از آن به نام ارزشهاي اصیل و روحانی آنها حاصل می

ادعاي آزادي مبتنی بر نفوس گیاهی و حیوانی انسان هاست.و علی رغمشود مفهوم زیبائی شناسی در فرهنگ لیبرالیستی غرب ، می
د.در حالیکه در فرهنگ اسالمی با نعمالً انسان ها را در جبر گرایشات گیاهی و حیوانی کامالً محدود و مجبور تعریف می نمای

حاکم ،که حقیقت انسانی آنهاست آنها را پذیرش گرایشات نفوس گیاهی و حیوانی انسان ها ، اما گرایشات نفوس عقالنی و روحانی 
که تربیت پذیر می باشند از راانسان ها این فرهنگ اسالمی سلیقه هاي فردي و مدهاي متکثر اجتماعی و حیوانی می داند.بنا بر

بسوي زیبایی خواهی اصیل ، کمال آفرین ، وحدت بخش و انسانی جهت می دهد.طریق نفوس عقالنی و روحانی آنها

معرفت شناسی و انواع زیبائی ها -2-4
تب وجود آفریده هستی شناسی و انسان شناسی مطرح شد ، خداوند انسان را موجودي شامل همه مراآنچنان که در بحث

:فراهم نموده است از قبل شیوه هاي ادراکی همه مراتب وجود یعنی حواس پنج گانه ، عقل و قلب را براي انسان است و ابزار و 
را صوري عالم دنیا (ملک)هاي مادي و ، زیبائیحواس پنج گانه انسان از طریق تعامل حسی و غریزي با طبیعت )1

هاي مورد نیاز حسی عدم ماده و صورت،ت وجودي حبرد و مفهوم  زشتی در این سانماید و لذت میادراك می
و غریزي انسان است .

ي هازیبائیو ادراك نفس یا قوه عقالنی انسان از طریق تعامل فکري و فهمی با هستی و نفس خود ، از کشف )2
وجودي خود عقالنی و صیرورت و تکامل و از لذت بردهخیر و زیبائیحقیقت، مفاهیمنظیر ،عوالم وجوددرمعقول 

وط بهو احساس جهل ، شر و زشتی مفاهیممفهوم زشتی براي این نفس ، ادراك احساس بهجت و سرور می نماید.
است .عقالنی

می رسد. این املیکملَکه روحانی انسان یعنی قلب ، از طریق حضور قلب و خود آگاهی روحانی به صیرورت ت)3
خیر واحساس بهجت ،مرحله باالتر در بقاءاز مرحله پائین تر، وجود و فناي ترتب عالیمرااز عروج درنفس 

مفهوم ادراك نائل می شود. حزن و خوفندوه و ترس او دوري از تسلیم ورضایتمندي می نماید و به درجهزیبائی 
و در نتیجه عدم رضایتمندي از خود و عدم هماهنگی با قوانین زشتی در این مقام احساس عدم صیرورت تکاملی، 

از بعد معرفت شناسی نیز مکتب اسالم است.بنابر ایناز آینده خویش و ترس از گذشته تکاملی و احساس اندوه 
بوده و ی جامع و مانع انسان ، نسبت به سایر مکاتب زیبائی شناسی ، مکتبیبا طرح همه ابزار و شیوه هاي ادراک

مطرح و تبیین نموده شهودي–روحی تا مفهومی–عقالنی و غریزي –حسی زیبائی را در تمام انواع آن از زیبائی هاي 
است.

ی مفهوم زشت- 2-5
توان ادراك و احساس وجود به نسبت قوت آن ، مفهوم ادراك و احساس زشتی را میبه مفهوم با توجه به تعریف زیبائی 

:به شرح ذیل مطرح نمود
. استانسانغریزي–حسی نیازهاي متنوعزشتی به مفهوم احساس و ادراك عدم و نبود )1
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ادراك وجود ضعیف تر وناقص تر یعنی،استدر یک عالم ضعیف تر با قوي ترزشتی به مفهوم مقایسه دو وجود)2
.در همان عالمقوي تر و کامل تروجود نسبت به

نازل تر در مرتبه که وجودي و مقایسه وجود است و ادراك موجود ، در دو عالم زشتی به مفهوم مقایسه دو نوع )3
نسبت به یک پدیده دارد مانند مقایسه زیبایی هاي ظاهري قراردر مرتبه عالی ترکه نسبت به وجودي است

. منطقی و معنوي همان پدیده. یعنی داشتن ظاهر زیبا و باطن نازیبا.زشتی هاي 
استعداد که است ، یعنی انسانییا به عبارتی ناعادالنه و ظالمانه زشتی به مفهوم پدیده هاي نامناسب و ناشایسته)4

موجب ،ثار نامناسب و ناشایست خود آرا دارد هنگامی که با رفتار و عروج به عالیترین مرتبه وجود و امکان 
می شود ، زشتی ادراك می گردد.و بستر هبوط مخاطبین هبوط و سقوط وجودي خود 

حکمت هنر اسالمی- 3

تعریف هنر و اثر هنري-1- 3
ایمان که به طور معمول بعد از کلمه معرفی نمود،عمل صالحتوان کلمات را میاثر هنريدرفرهنگ قرآنی کلمه متناظر 

حق و باطل ، علم و داوري بین ویعنی تشخیص حکمتنشود.بنابراین فرهنگ اسالمی ایمان یعنی معرفت حقیقی یا همامطرح می
از آنجا که پدیده هاي داند.خلق اثري شایسته و هنرمندانه میررا مقدمه الزم و واجب براي هنرمنددجهل ، خیر و شر ، و زیبا و زشت

عالم طبیعت وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی می باشند بنا بر این هنرمند باید اثر خودرا مبتنی بر مجموع نیازهاي خود و 
.عدالت محوري در خلق اثر یاد می نمائیم،در خلق آثارعدالت محوريمخاطبین باز آفرینی و ساماندهی نماید.از این مفهوم با اصل 

.می باشدبا توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی ، مطلوب و حکیمانه آن اثر عنصر در جاي مناسب و هر ءجزقرار دادن هر یعنی
بعد شیوهو در حکیمانهنظروبعد ایدهد در آثار او نیز مانند خداونباید. بنابر ایناستدر زمینخداوند از منظر اسالمی انسان جانشین 

خداوند در صفات فعلیي هنرمند و تجلی خداوند در ایده ها صفات ذاتیتجلی باید آثار هنري مطلوب باشد.در مجموع ،عمل عادالنهو 
شیوه خلق آثار باشد.

الهیمشیتویندهاي انسانی افر-2- 3
می خلق اثر و تأثیر آن بر مخاطبین،روش عملیمعرفت ، نیت ، ی داراي پنج مرحلهساختار و مراحل در فرآیندهاي انسان

هر یک داراي اصول و مبانی کالم الهی و سنت معصومین (س) مبتنی بر منابعی خطا ناپذیر،باشد.این مراحل پنج گانه از منظر اسالمی
زادي و اختیار آخود بنیاد ، تصادفی ، بی جهت و غایت نیست بلکه فرایند هاي انسانی و است . این فرآیند و مشخصیشده تعریف 

و رحمت عام و خاص الهیضا و قدر قعنیجبري یو در بین دو مؤلفهالهیمشیت حکیمانه و مدبرانهیعنیانسان در ذیل نظام کل هستی 
.داردقرار خداوند

موجودات را ل عبالقوه و بالفاست و استعدادهايعالم و آدم یعنی لم وجودبر عاحاکم قضاي الهی به مفهوم حقایق و قوانین 
نماید. این بعد از مشیت الهی ، فارغ از اراده و اختیار انسان بوده و امري جبري است . تبیین میآنگونه که هستند و می توانند باشند

می تواند در مرحله بعد مبتنی بر نیت و انگیزه شود وآغاز میهاو واقعیتادراك این حقایق گانه انسانی ، مبتنی بر د هاي پنجفرآین
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اثر اعمال و آثار هنرمند بر مخاطبین و خودش ، از ر الهیدقَیعنی نماید. در مرحله بعد اعمال و آثاري را ایجاد آنها ،هاي اختیاري 
پاداش را تعیین و براي آن ها وجوه مثبت و منفی آن،یعنی قوانین حاکم بر سیر تکاملی پدیده هااختیار او خارج است و مقدرات الهی

شخصی را براي سیر شایسته ممکتب اسالم منابع و مبانی تا هستی از هدف نهایی و تکاملی خود باز نماند.مقدر نموده است .ییو جزا
:این سه مرحله ارائه نموده است

 ما، خداوند اطاعت از خود، و تکاملدر حال و حقایق عوالم وجود ، به دلیل عقل بالقوهشناختاولمرحلهدر
معصومین (س)  را در جهت شناخت جامع و مانع حقایق ازلی و ابدي واجب نموده است .

 مبتنی بر پیامبر درونی به انسانها آزادي و اختیار داده است.مرحله دومدر ،
 مدرال گرا است با مجموع عوامل مستقیم و غیر مستقیم خود که نظام هستی حکیمانه و کمز آنجاامرحله سو

ویت می نماید . از تقرا تأیید و خیراتیعنی عناصر ضد تکاملی یعنی شرور را دفع و عناصر شایسته و تکاملی 
مقدرات ، صدقه و شفاعت،دعا ، مبتنی بر توبه انسان و اعمالی نظیر نیز هستوابتخداوند غفار و آنجا که 

گشاید . و مسیر تکاملی انسان را همواره باز میدادهخود را تغییر 
با قرار دارد.قضا و قدرادي و اختیار انسان بین دو جبر و آزهستندمحاطدهاي انسانی بین قضا و قدر الهی بنابراین فرآین

توانند باشند بشناسد و در حقایق عالم و آدم را آنگونه که هستند و میاست که متعهداولهمرحلتوجه به ساختار فوق انسان در 
تأثیر مسئولانسانمرحله سوماست که از پیامبران درونی و بیرونی خود اطاعت نموده و یا بر انها طغیان نماید. و در آزاد مرحله دوم

متعهد و مسئولهنرمندان در فرایندهاي خود در مجموع همه انسان ها و همه یعنی اعمال و آثار خود برمخاطبین و خویشتن می باشد 
می باشند.

مطلوببراي خلق آثارانسانی هاي فراینددرپنج مرحله - 3- 3
:در فرآیندهاي ، انسانی به طور کلی پنج مرحله قابل تفکیک است 

لدراراده اي براي حرکت نخواهد داشت . در انسان تا احساس ، ادراك و معرفتی نداشته باشد، مرحلۀ او
عقل تجربیزارو با ابغریزي–حسی راي ادراکاتداحواس پنج گانهتواند مبتنی بر ابزار این مرحله انسان می

را شهودي و حضوريتواند مراتبی از ادراکات میقلبو با ابزارو قیاسیداللیاستقرائی ، استداراي  ادراکات
از طریق نفوس عقالنی و ازآنجا که توانائی هاي انسان براي احاطه ادراکی به عالم و آدمداشته باشد.

جهت کشف حقایق قرآن  و سنّت معصومین عقل کل و بالفعل یعنیتمسک بهاست ،و تدریجیبالقوهروحانی 
اصل و مبناي حاکم بر این امري الزامی و اجتناب ناپذیر است .ظاهر تا باطنو از ازل تا ابدعالم وجود از 

می ، مراجع مکمل و جامع و مانع عقل و نقلبتنی بر دو منبعمو حکمت نظري اسالم استمداري یقتحقمرحله
مراتب سطوح و . این منابع می توانند مرجع داوري ادراکات حقیقی یا غیر حقیقی انسان ها در همه باشند

علمی و معرفتی باشند.
مدرخود ، ایده هائی روحانی–عقالنی یا غریزي–حسی و گرایش هايتحت تأثیر انگیزه هاهنرمندمرحلۀ دو

حاکم بر این مرحله مبنايموم باشد . اصل وذتواند ممدوح یا منماید.این ایده ها میرا نیت و تخیل می
و احکام اسالمحکمت عملی منابع تشخیص و داوري نیات و تخیالت ممدوح یا مذموم انسان ها و عدالت مداري

معیار هنرمندي ، تقواي الهی ، ،. در این مرحله استاسالمی حالل ، مستحب، مباح ، مکروه و حرامپنجگانه
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درموم توسط هنرمند است و رعایت احکام پنجگانه اسالمی ذو تخیالت متذهیب نفس و کنترل نفس بهیمی 
و ایده پردازي می باشد.خیال ،مرحله نیت 

مدربه یک پدیده مادي و صوري سبک هنريایده ذهنی خود را از طریق روشیخواهدهنرمند میمرحله سو
آموزش نی است تبدیل نماید.این مرحله وابسته به که وابسته به مجموع شرایط و عوامل زمانی و مکا) ملکی(

اجتهاد تفریعی مرحله باید توانایی مستمر است.هنرمند در این تجربه و تمرینهنرمند توسط استاد خبره و کافی
. در تبدیل ایده به پدیده احتیاج به اجتهاد حرفه اي را داشته باشدمبتنی بر اصول ثابتیعنی اجتهاد و حرفه اي

براي خلق است . در مکتب تشیع ده اصل براي اجتهاد تفریعی مطرح شده است و رعایت اصول ده گانه آن
آموزش و تمرین ،ي خبرهالزامی و راه گشا است .در این مرحله وجود استادفرایندي شایسته و مطلوب 

ارزشمند تاریخی و جهانی بسیار مؤثر و کار ساز می باشد.مستمرو بهره برداري از تجربیات
سه مرحله قبل و بخصوص خود آگاه یا ناخود آگاه تحت تأثیر،خلق شده اثر هنري و پدیده چهارمهمرحلدر

که در بودن اثر هنري راخنثیو یاتجسد،مکتب اسالم رابطه گیزه هاي باطنی هنرمندان قرار دارد نیت و ان
ایده در پدیده را مطرح میتجلّیرابطه نموده و نفی رویکردهاي معاصر در فرهنگ غربی مطرح می شود

به مفهوم تجلی است،مطرح شدهمعانینشانه ها وبه معنايآیاتآیه و تجلی در قرآن با کلماتمفهوم نماید.
و اثر هنري مانند آینه اي است ظاهرعالم لکی  است .یعنی مدر ماده و صورتهاي انعکاس و بازتاب معانی 

زیرا مبتنی بسیار مؤثر است ،مندهنرشخصی استعداددراین مرحله مقوله،که مفاهیم باطنی را بازتاب می دهد
و استعداد عملی نیستند مشابه همه انسانها داراي استعداد عملی ،آفرینمتنوع خداوند یعنی ئباربر صفت 

، زیبائی فضاي اجتماعی نیز به سبب تنوع و هم افزائی استعدادهاي افزا و مکمل یکدیگر است.انسان ها هم
معنايو صورتیا ظاهر و باطنکه هر دو وجه،آثاري هستندآثار هنري مطلوباست . بنابر اینانسان ها عملی 

ي آنها فریبنده و وجه ظاهربا نامطلوب آثاري هستند که هنري و آثار و زیباست کمال گرا ،آنها شایسته
گرا و زیباست ولی وجه کمال ،وجه باطنی آنها نامطلوب است و یازیباست ولی وجه باطنی آنها زشت و

ن نامناسب و زشت است.آثاري نیز وجود دارد که هر دو وجه ظاهري و باطنی آنها زشت و آظاهري 
. نامطلوب هستند 

 ندها و آثار انسانی داراي دو اثر و مخاطبین. فرای: تأثیرات اثر هنري است بر خود هنرمندمرحله پنجمدر
انسان ها تأثیر می گذارند. و محیط بر نسبی و جبرياشندو آثار از بعد مادي به صورت مادي و معنوي می ب

اراده و اختیار آگاهانه مخاطبین است.یعنی فرایندها و آثار انسانی فقط می اما تأثیرات معنوي آثار وابسته به 
توانند بستر مناسب معنوي یا غیر معنوي باشند و به صورت جبري بر مخاطبین تأثیر گذار نیستند.

رابطه ایده با پدیده هنرمند - 4- 3
آنها است ، به صورت خود آگاه یا ناخود آگاه روحانی–عقالنی و یاغریزي–حسی نرمندان که ناشی از انگیزه هاي ایده ه

، مفهومی و ذهنی ،کلی ، بسیط مفاهیمی ي انسان ها گردد.از آنجا که ایده هارفتار و آثار آنها تأثیر گذاشته و متجلّی میافکار ،در
داراي ماده و صورت محدود و متکثر ،جزئی ، دنیایی کهدر یک کالبدبنا بر این هستند. ملکوتییداراي ماده و صورتیا بوده و خیالی
لکی استهاي مآثار هنر مندان خنثی و آنچنانکه برخی از رویکردهاي معاصر غربی مدعی هستندد نمی یابند و در عین حال تجس
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ا عالم ایده یعوالم معقول و ملکوت هاي مادون خود ، یعنی رابطه رابطه عوالم برتر وجود با عالماسالمی منظراز نیستند.ساکت و بی معنا
مراتب وجود در مقام مثال ، شبیه رابطه ذات الهی است با .لکی مبا عالم ماده و صورتهاي یا عالم ماده و صورت هاي ملکوتیها و معانی

خداوند درون  پدیده ها است ولی با « :فرمایند.حضرت علی (ع)  میهابا ممکن الوجودو پدیده هاي آنها یعنی رابطه واجب الوجود 
اما با هنرمند درون اثر هنري او هست ،يو ایده آل هاایده می توان گفت :یعنی » از آنها جدا نیستآنها یکی نیست و خارج از آنها است و 

که مورد قبول فرهنگ معنا در صورت تَجلی . مفهوم فوق را با کلمهدا نیستآن یکی نیست و بیرون از آن است ، اما از آن ج
رابطه مثال .نمائیمتبیین میکه مغایر آن و رویکردي غیر اسالمی است،بودن اثر هنري خُنْثیو تَجسدبل کلمات در مقااسالمی است 

تصویرش ، مفهوم تجلی را رمزگشایی می نماید.باانسان 

رابطه مخاطبین با پدیده هنري -5- 3
مشترك می باشند ی حفطرت روآنجا که ذاتاً با هنرمند دارايکه معتقد به تفسیر متن محور باشند، ازمخاطبین در صورتی

اثر هنري تجلی یند.اگر هنرمند را که در اثر او تجلی یافته است ، باز شناسی و تأویل نمایده ها و مفاهیم عقالنی و روحانیاتوانند ، می
عالم کثرت و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانیبه باشد ، از آنجا که اینگونه ایده ها متعلق هنرمندغریزي –حسی ایده هاي

تواند به صورت نسبی ایده هاي هنرمند را میمخاطبمخاطب با هنرمند ،مشتركمشابهت و تجربیات ،نخیت ساست ، فقط در حد فرد
خواهد بود، نسبیبا هنرمند وابسته به تکامل وجودي هر یک ، است متن محور ی کهتأویل نماید.البته رابطه مخاطبادراك ، تفسیر و 

می تواندنماید و در صورتیکه مخاطب برتر باشد ،یعنی در صورتیکه هنرمند برتر باشد ، مخاطب بخشی از ایده هاي او را درك می
.و بازخوانی نمایدبازشناسی نیز هنرمند را درجه وجودي و نقاط ضعف

اثر هنري تأویلدر تفسیر به رأيیعنیاثر شخصی عبیرتو معتقد به داشته خود بنیادرویکردي که مخاطبین در صورتی
هااین رویکردبا .بدیهی استرا مطرح می نمایند، مرگ مؤلفوهرمنوتیک معاصر کهبرخی از رویکرد هاي معاصر غربینظیر،باشند
با اثر و تکاملی مؤثرمفید ، نمایند و قادر به تعامل خود را باز خوانی میغریزي –حسی تجربیاتیا و روحانی–عقالنی ذهنیاتفقط 
نوع این است و بین انسان هاهنري–فرهنگی تعامالت معاصر در نفی بزرگترین خطر اجتماعی هانیستند.این رویکردي و هنرمند هنر

نابود ومسدوددر عمل می تواند راو داوري آثار هنريبین هنرمندان و مخاطبین ، تعامل تکاملی هنري هر نوع آموزش هارویکرد
به دلیل برخوداري نوع انسان از فطرت روحی  مشترك روحانی–عقالنی در حوزه ایده هاي تعامل مخاطبین با اثر هنري نماید.البته 

ایده هاي نفسانی تعامل مخاطبین با در موردولی ر می شود .یسوابسته به درجه تکاملی هر یک مقابل حصول کامل و نفخه الهی
نسبی به صورت هر یک از آنها وانی کوابسته به سنخیت دو طرف ومجموع شرایط زمانی و مهنرمندان این تعامل غریزي -حسی 
.می باشدمیسر 

هنرمندرابطه مخاطبین با - 6- 3
حیوانی و روحانی واجد دو بعد ، از یک نوع هستند. بنا بر این با آنها و بالقوه بوده مخاطبین چون مانند هنرمندان انسان

داراي فطرتی مشترك و به صورت بالقوه قادر به روحانی –عقالنی می باشند. چنانکه قبالً مذکور شد ، مخاطبین با هنرمندان ازبعد 
توانند از طریق و بالفعل خود میمحقق شدهادراك تمام مراحل وجود و تمام مراتب معنوي می باشند و نسبت به درجه کمال 

املی مخاطبین بستر تکمی تواند اثر هنري ،باشند در این صورتداشتهتجلیات مفاهیم در آثار هنري با یکدیگر تعامل ادراکی 
غریزي–حسی یعنی بعدمیسر خواهد شد .از آنجا که ابعاد نفسانی انسانهامخاطبین .این تعامل از طریق اراده آگاهانه و آزادانه باشد



)١شماره  –(پیش نویس مفھومی پیش نویس نقشھ راه تمدن نوین اسالمی

13

بنابراین مخاطبین با هنرمندان در این بعد به میزان سنخیت .متعلق به عالم طبیعت ، حیوانیت و الجرم متکثر و متغیر استآنها 
و بسیاري دیگر از مجموع عوامل و شرایط زمانی و مکانی به صورت نسبی کودك بودن یا بالغ بودن ،مرد بودن یا زن بودندي یعنی وجو
حالل ، مستحب ، مباح، یعنی احکام مبتنی بر احکام پنجگانه اسالمی تعامل ، ازبرقرار نمایند. این نوع غریزي –حسی توانند تعامل  می

ضد تکاملی ي هارابطه ، برقرار نماید.بین هنرمند و مخاطبین یا منفی و ضد تکاملی و تکاملی می تواند رابطه اي مثبت مکروه و حرام
د.نو هبوطی از منظر اسالمی نفی می شو

یا الهیهنر ممدوح -7- 3
و در مرحله حکمت نظريیعنی حقایق عالم و آدم برخوردار باشد معرفت ها و خداوند از صفات ذاتیاگر هنرمند مبتنی بر 

هویتزان ارتقاء معرفتی و ارادي یعنینماید ، به میو عمل اراده ،حکمت عملییعنی خداوند صفات فعلیمبتنی بر نیز نیت و انگیزه 
تواند به صورت میتفریعیاجتهاداصولو رعایت و استعداد الزمکافی ، تجربه از اساتید خبره آموزش و در صورت داشتن هنرمندوجودي 

فرایندها و در مجموعذاتی و فعلیبنابراین هنر ممدوح ، تجلی صفات حسن الهی نسبی آثاري ممدوح و شایسته و اصیل خلق نماید.
نماید .یاد میعمل صالحکه در فرهنگ قرآنی از آن بهت ،آثار انسانی اس

شیطانی یا هنر مذموم- 8- 3
( پروردگارا ، به آنچه مرا اغوا نمودي ، همه آنچه را که .از زبان شیطان چنین آمده است39آیه ،الحجرمبارکه در سوره 

با . )با این عمل همه آنها را گمراه خواهم نمود ، مگر بندگان خالص شده ات رانمایم و ها تزئین میدر زمین است براي انسان
از زیبایی هاي ظاهري و هنرمندغریزي–حسی له ادراکات ، مبتنی بر تجربیات هنر مذموم در مرحتوجه به مضمون آیه فوق ،

این اخالق اسالمی به هوزحدر است.هنرمند حیوانینفسها و اندوه هايلذتو در مرحله نیت و انگیزه مبتنی بر القاء استغریزي 
ل همه زشتی ها و ساقط شدن همه ابعاد انسانی است آمبدأ و مدر اشکال حرام و مکروه آن می گویند کهشهوت و غضبگرایشات

تولید و تبلیغ می شود . اکثر آثار سینمایی در هالیوود و هنر سینما ات این رویکرد دربارزترین تجلییکی از . در زمان معاصر، 
ضد انسانی آنچنانکه تجربیات تاریخی و این رویکرد .استهانژاد پرستی انواع و مبلغ غرائز حیوانی و سکس و خشونتمروجهالیوود

!!قرآنی نشان می دهد قطعاً پایدار نخواهد ماند

حکمت هنر اسالمی و معماري- 4

معماري و تعریف آنمفهوم-4-1
نیز صیغه مبالغه معمارکلمهمحیط زیست انسان هاست.وآباد کردن فضاء به مفهوم عمرَدر قرآن از ریشهيمعمارکلمه

بزرگ بنایان و کلمه التین فهومبه ممه رازیعنیمعماردر یک مقایسه اجمالی بین کلمه فارسیاست.بسیار آباد کنندهمفهومآن به 
که همان آباد کردن محیط ي معمارییاهغائی و نشود در مفهوم قرآنی به هدفمالحظه می، رئیس سازنده هابه مفهومآرشیتکتآن

غربی به .به همین دلیل در فرهنگ اشاره می نمایدفاعلی آنبه علت و التین فارسیزبانو در.دارداشاره زیست انسان ها است، 
و اهداف و نتایج ایرانی ، به هویت آثار معماري–داده اند و در فرهنگ اسالمی خاص گی او اهمیت شخص معمار و تاریخچۀ زند

توان پرهیز داشته اند.با توجه به مجموع مباحث قبلی میدر آثارشان خوداز ذکر نام حتی ارج نهاده اند و معماران انسانی آن 
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باز آفرینی حکیمانه و عادالنه فضاي :«  تبیین نمودمانع جامع و، ینسببصورت ذیلکلی در تعریف از منظر اسالمی رشته معماري را 
در متن ذیل به تشریح »آنهاکمال مقدرزمینه ساز نیازهاي روحی و متناسب با نیازهاي مادي و ،ها با عناصر طبیعی و مصنوعی زیست انسان

عناصر اصلی این تعریف می پردازیم :
ادراك و در یکی از راموجود مادي صورتهاي خود ، نه گاپنجظاهري و یعنی انسان از طریق حواس باز آفرینی

قواي مشترکه  ، متصرفه ، و سایر حواس باطنی یعنی از طریقسپس می نماید. ضبط حافظهیعنی خود باطنی حواس
بنا بر این.نمایدمیخلق طبیعت ذهن و سپس در عالم در عالم ابتدا جدیدي را صورتهاي ماده و ، خیال و وهم

انسان ها از نیستی چیزي را خلق نمی کنند بلکه ابتدا حافظه خود را از عناصر مادي و معنوي پر می سازند و 
آنها تصرف نموده و باز آفرینی می نمایند.سپس در

خود یهاي الزم را در حوزه تخصصمعرفتکه قبل از هر عملیهستندمتعهدمعماراناز جملهیهر متخصص
دهند. از این مفهوم در حوزه  را با مخاطبین خود تشخیصمعرفت هاکسب نموده و نسبت خیر یا شر بودن آن

خیر و شر و زیبا علم و جهل ، حق و باطل ، و داوري بین یا ایمان یعنی تشخیص ، با کلمه  حکمت و در قرآن نظر
،و زشت  یاد می کند

 تحقق پذیرد و عالم طبیعت و ماده و صورت هاي مادي از آنجا که اعمال و آثار معماران باید در عالم طبیعت
مجموع شرایط زمانی و مکانی  هستند ، ی ، متغیر و  نسبی  و وابسته به دار اي اجزاء و عناصري  متکثر ، جزئ

عناصر مادي و یا صوري از اجزاء و داشته و هر جزء حرفه ايتفریعی و اجتهاد توانائیبایدبنابراین معماران
با کلمهو در قرآن کریمعمل در حوزهمفهوماز اینخود قرار دهند.و شایستهمعماري را در جایگاه مناسب

یعنی معماران در طراحی هاي خود یاد می نماید. قرار دادن هر جزء در محل مناسب خودیعنیعمل صالح یا عدالت
و اجرا طراحی ،را در جایگاه مناسب و شایسته خود انتخاب مادي یا صوريء یا عنصر معماري ، اعم از باید هر جز

.نمایند
 رابطه آن با به صورت مستقل از از فضا دو نوع مفهوم براي فضا و هندسه وجود دارد. یکی در علوم که در آنها

.اما مفهوم فضا و هندسه در نجوم، زیست شناسی ، ریاضیات و غیرو نمایند ، نظیرفضا و هندسه در انسان بحث می
اید. نمدر آثار معماري بحث میهندسی –ایده هاي فضائی با نوع تعامالت ادراکی انساناره معماري مستقیماًدر ب

آن است ، اما فضا و هندسه در آثار معماري مبتنی بر تعامل انسان با مجرد و خنثیفضا و هندسه در علوم تجربی 
یعنی فضائی با هندسی - ریاضی بعد مفهوم مکعب از بطور مثال نمایند.مفهوم خاصی را القاء مینوع از فضا ،

مفهوم دیگري دارد و مفهوم مکعب در انسان با فضاادراکی تعامل شش وجه مساوي و متباین . اما مکعب از بعد 
زیر پاي انساناین وجه در زیرا.نامیممیکفیک شش ضلعی ، که وجهی از آن را یعنیتعامل ادراکی با آن 

و باید مناسب انها طراحی و اجرا و محل رفت و آمد انسان است و حامل وزن و نیروي ثقل انسان  قرار داشته 
، فضاي اندیشه ، زیرا در باالي سر انسان قرار دارد و نظیر آسمان می نامیم آسمانهیا سقفوجهی از آن را  شود.

که سفت ، سنگین ، کدر ، ناهموار و محدود زمینو باید بر خالف است .و تکاملی انسان الیتناهی ، نیازهاي تخیل 
.باشدماده و صورتی سبک ، لطیف ، شفاف ، فرازمند و الیتناهی داشته آسماناست همچون 

نامیم ، زیرا افق دید انسان و منظر قابل ادراك و تعامل انسان است و با آن میروبروو وجهی از آن را
سمت و راست سمت رااز مکعب سنجیم و وجوهی نزدیکی را میمقیاس دوري و بر حسب قدرت دید انسان ها ، 
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زیرا نامیم، میپشت سر  و وجهی رایندنمارا به صورت مبهم ادراك میانسان ها آن وجوهنامیم ، زیرا میچپ 
نمائید فضا و هندسه در علوم .چنانچه مالحظه میندبرقرار کندیداريتعامل انسان ها با آن وجه نمی توانند

اما متأسفانه در .آثار معماري بسیار متفاوت استدرتجربی ، با مفهوم فضا و هندسه در تعامل ادراکی انسان
انحرافی بزرگ، برخی از معماران به بهانه دستاوردهاي فضائی و هندسی در علوم تجربی، بدون توجه به نیازهاي 

یک نوع از هندسه هاي فرمالیستیتانهپرسو ظاهرسازانهرویکردي بت با مخاطبین خود و متنوععملکردي
راانسان استحیوانی ابعاد وموجود در عالم طبیعت که اغلب هندسه هاي مواج و سیال و مناسب سیر در آفاق 

فرق هندسه مناسب براي . به نظر می رسد اینگونه معماران آثار خود طراحی می نمایند کلیه عملکردها و در 
.با هندسه مناسب براي نیایشگاه تشخیص نمی دهندرایا نمایشگاه چراگاه

و مکمل آثار معماري ، هماهنگ هم افزا ،ها ، تعامل سازندهیکی از مهمترین عوامل آبادانی محیط زیست انسان
سیر و مزرعه وگهواره ادر ،ماسالمی طبیعت بخشی از وجود انسان ، عت و عناصر طبیعی است .ازمنظر با طبی

انسانی است .از این بعد بهره وري و آباد کردن آن مسئولیت و رسالتی،حفظ است.نسان ایتکاملت صیرور
شوند ، بلکه آثار معماري غرق طبیعت و یا طبیعت گریز،طبیعت ستیز گ، اسالمی ، آثار معماري نباید مبتنی بر فرهن

باید در کنار طبیعت و بهره ور از همه مواهب طبیعی و هم آهنگ با قوانین آن ، براي انسانها فضائی ( هم افزا و 
و مشترك انسان و حیوانسیر در آفاقاگر ظاهر طبیعت در مجموع مناسبد .نایجاد نمایفضاهاي طبیعیمکمل )

سیر در ، مناسبمفاهیم آن که تفکر برانگیز و تعقل افزاستطبیعت و نی بر باطنهاست ، فضاي معماري باید مبت
ها و تکامل آگاهانه ، اختیاري و وجودي آنها باشد.انسانانفس

عدتوان نیازهاي انساندر مجموع میتوانند میو شهرسازان معماران مادي و معنوي  خالصه نمود.ها را در دو ب
نیازهاي مادي انسانها ،ها در شهرسازيو سرانه در معماري استانداردها یعنیو باید مبتنی بر دستاوردهاي علوم تجربی 

انسانها مبتنی به اراده آگاهانه و تکاملی و اما نیازهاي معنوي.را به صورت نسبی در آثار خود تأمین نمایند
از ،از صورت به معنا، ازظاهر به باطنتوانند بستر مناسب سیرمعماران میبعد ،ایناز، محقق می شودآزادانه آنها

از نمایند.و طراحی زمینه سازيآثار خود ها را در انسانو از زیبایی هاي ظاهري به زیبایی هاي معنويکثرت به وحدت
عماران مدر صورتی که خلق شده استن و انسان براي تکاملهمه هستی براي انساآنجا که در هستی شناسی اسالمی 

مستقل از نیازهاي مخاطبین و عملکرد هاي ساختمان ها ،بد بنا لو طراحان شهري در طراحی هاي خود براي کا
را نقش بت سازانو معماران و شهرسازان بت پرستی، معماري و طراحی شهري آنها نوعی اصالت قائل شوند 

معنوي و روحیبراي تکامل وسیله ثار خود را به عنوان آشهرسازان بایدو معماران در حالیکه .خواهند داشت
مورد توجه اساسی قرار دهند.هدفبه عنوان ها انسان

بهره برداري و الهام از معماري آفرینش -4-2
عالیترین مصداق از منظر اسالمی ، نیاز به بهره برداري از تجربیات اصیل و الهام بخش است . مطلوب براي تحقق معماري 

احسن و در مقام عملحکیم و خبیر  در مقام نظرخالقی که یعنیخداوند متعال بوده معمار آن زیراالهی است هاي معماري ، آفرینش
ها هم آهنگ با قوانین تجربه تاریخی نشان می دهد ، هر کجا انسان.استذاتی و فعلی حسن صفات صاحب جمیعمجموعو درالخالقین 
و هر کجا بر خالف آن عمل .نموده اند، حیات مادي و معنوي آنها پایدار شده استثاري خلق آاقدام وو سیرت طبیعتو صورت
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پائین ترین داراي . از نظر مادي ، طبیعت با اینکه گردیده استنموده اند حیات مادي و معنوي آنها دچار بحران ناپایداري و آسیب 
ندسی ها ، بی بدیل ترین ساختار ها و هشگفت انگیزترین زیبایی هاي ظاهري ، اعجاب انگیز ترین ممرتبه وجود است ، با اینحال 

بعد معنويبا اینحال از .بوده استانسان ها غریزي –مادي و حسی و تأمین کننده نسبی مجموع نیازهاي را داشته فرایندهاي فوق تصور 
آنها و صیرورت روحانی انسان ها یعنی معناگرایی و تفکربرانگیزي قالنینیز معماري آفرینش عالی ترین بستر را در جهت سیر ع

براي همه فراهم نموده است.ظاهر و باطن طبیعت هر دو بهترین درس آموز والهام بخش یعنی نمادگرایی و خیال برانگیزي 
می باشند.فرایندهاي انسانی 

بهره برداري از تجربیات و آثار اصیل گذشته - 4-3
است.منظورو عبرت آموزامري بدیهی ، عقالنی و بسیار مفیدت ارزشمند گذشتگان در هر تخصصی،برداري از تجربیابهره 

گذشته و تشخیص ابعاد مثبت و منفی اصیل ثار آاز بهره برداري ازآثارگذشته تقلید و تکرار آنها نیست بلکه ارزیابی و نقد
و ءداراي اجزانیز و آثار آنها در عالم طبیعت تحقق یافته است. عالم طبیعت دنسان ها موجوداتی نسبی هستنآنجا که ا.ازنهاستآ

بنا بر این باید آثار را ابتدا دقیقاً و .هستندوابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی بودهجزئی ، متکثر ، متغیر و نسبیعناصر بسیار 
بهره برداري نمود.بدیهی است که با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی مورد ارزیابی و نقد قرار داد و سپس از نتایج آن عمیقاً 

ثار کامالً وابسته به شرایط زمانی و مکانی می باشند.آابعاد مادي و فناوري 
تعامل اما از بعد فضایی یعنی بهره برداري نمود.جهان ندسی هدر این مورد باید از آخرین دستاوردهاي علوم تجربی و م

نمادها،فضایی –ایده هاي هندسی و عناصري در معماري که کمتر وابسته به شرایط زمانی و مکانی می باشند نظیر انسان با آثارادراکی 
ارزشمند گذشته کامالً الهام گیرند.براي نمونه از نحوه بکار گیري ایده هاي ومعماران می توانند از تجربیات اصیل آرایه هاو 

–ایده هاي فضایی در فضاهاي عبوري ، راهروها، مسیرهاي تجاري و پارك ها و بهره برداري از نامنظم و سیال و مواج فضایی–هندسی 

یی نظیر فضاهاي نیایشگاهی ، زیارتی ، آموزشی و مسکونی در مورد منظم و داراي محور و مرکز در عملکردها، درونگرا ،هندسی
در آثار گذشته که اکثراً تجریدي ، هندسی ، وحدت بخش و در نهایت ممدوح و معناگراآرایه ها نیز شناخت اجزاء و عناصر تزیینات 

که اکثر نقاشی ، نقش برجسته و مجسمه از بهره برداري از کالم و خط بنایی است و پرهیز از بکاربردن تزیینات مذموم و دنیاگرا
در آثار گذشته و الهام از آنها براي تجلی معنا در صورتتشخیص نمادگرایی هاي مبتنی بر .همچنین موجودات زنده و طبیعی است.

دگرایی هايحفظ مفاهیم ارزشمند و خاطرات معنوي مخاطبین و در عین حال خلق صورت هاي نسبتاً جدیدو پرهیز از بکارگیري نما
توجه به نمادهایی که داراي مفاهیم عمیق سمبولیک هستند و می توانند از اجزاء و عناصر طبیعی،تقلیديو تلخیصی، صورتگري

از مهمترین عوامل معناگرایی و ارتباط معنوي بیشترین تأثیر معنوي را بر مخاطبین داشته و خاطرات ارزشمند آنها را احیاء نمایند.
هرهاي بزرگ و کالن شهرهاست.نسل ها در ش
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و شهرسازيحکمت هنر اسالمی- 5

شهر مفهوم- 1- 5
ها وتشکیل مجتمع هاي انسانی در اسالم به عنوان یک نیاز فطري و متقابل انسانها تبیین و برآن ضرورت اجتماع انسان

قرآن یک شهر متمدن و مطرح شده است...... و مدینهقریه ،در قرآن با کلمات متنوعی نظیر تاکید شده است. این اجتماعات
نمی نماید. بلکه صفاتی نظیر مطرحبا تعداد جمعیت یا وسعت مساحت و میزان ساخت و سازهاي آن راواجد ارزشهاي انسانی 

و آسایش زندگی یعنی شهري که در آن انسانها از بعد مادي و معنوي در امنیت ، آرامشرا مطرح می نماید.) بلد امین(شهر امن
هایه درآن انسانها از مجموع ناپاکیعنی شهري کرا مطرح می نماید.بلد طیبیا شهر پاكدیگر با صفتمی نمایند. در بیانی

یعنی مجتمع غیر متمدن قریهو زشتی هاي مادي و معنوي در امان می باشند. قرآن شهر مدینه را قبل از مسلمان شدنور،شر
بر اکرم مپیاوالی معصومومکتب اسالمیعنی حاکم شدن در آن شهر می نامد ، اما بعد از ایمان اسالمی و حضور پیامبر اکرم (ص) 

براي و این دو مؤلفه اخیر را مانند پدر و مادري می داند که یاد می کند.یعنی مجتمع متمدنمدینهاز آن شهر با کلمه (ص)
. ضروري و اجتناب ناپذیر هستندفرزندانی شایسته و متمدن خلق 

:بنابراین تعریف شهر و مجتمع هاي انسانی از منظر اسالمی داراي دو وجه مثبت و منفی است
و و غیر الهی بوده غیر اسالمی آثارواعمال اعتقادات ،حیوانی و غیر متمدن که داراي منفی مع هاي مجت

انواع جهل ترویجو ایجاد انواع نا امنی ها معصوم و ضد اسالمی دارند.اینگونه اجتماعات باعث حاکمانی غیر
مادي و معنوي می شوند. ها و شرور و زشتی هاي 

 ي مبتنی بر مکتب الهی اسالم داشته و و تمدن ساز داراي اعتقادات ، اعمال و آثارمثبت انسانی مجتمع هاي
موجب ایجاد امنیت و آنها حکومت می نماید. این نوع از جامعه بر)در زمان غیبتوالیت فقیه (حاکمی معصوم 

خواهد شد. ي مادي و معنوي و ترویج پاکی ها ، خیرها و زیبائی هاعمومی آرامش

تعریف شهرسازي - 2- 5
مبتنی بر جهان بینی خودآگاه یا ناخودآگاه، شهرسازان از جمله شهرسازي کلیه فرآیندهاي انسانی از منظر اسالمی در

د اما در مرحله عمل نمی نمایایده پردازيبرنامه ریزي و خودروحی–عقلی و یا غریزي–حسی ادراکاتو ایدئولوژي خود یعنی
مبتنی بر اصول تخصصی یعنی اجتهاد تفریعیمی توانند اجتهاد مبتنی بر مجموع شرایط زمانی و مکانی و از جمله مخاطبین خود 

.را ارائه نمایندهاي خود طراحی و هابرنامه ثابت نظري و عملی نموده و 
باز آفرینی حکیمانه و عادالنه .نموددر یک جمله جامع مانع تعریف می توان با توجه به مقدمه فوق شهرسازي مطلوب را 

تعریف قبالً در.آنهاتکاملیمتناسب با نیازهاي مادي و بستر ساز نیازهاي معنوي و ،ها با عوامل طبیعی و مصنوعی محیط زیست انسان
از عناصري معماري رشته ،گفتمی توانارکان این تعریف تشریح شده است. در تفاوت این دو، عناصر و)1-4(بند معماري

زیست انسان ها را مجموع عناصر و عوامل تأثیر گذار بر محیط ، شهرسازي رشته و فرینی می نمایدآباز محیط زیست انسانها را 
مجموع مجتمع هاي انسانی در سطوح مختلف را در بر می گیرد . البته از یک واحد ساختمانی تا یعنی ،باز آفرینی می نماید 

و جهانی بسیار متنوع ، ي شهرسازي بسیار گسترده بوده و با توجه به مجموع شرایط اجتماعی عوامل تأثیر گزار بر فرایندها
به صورت مشترك و هماهنگ و توسط اساتید رشته هاي حوزوي و دانشگاهیشهرسازي باید مطالعات استمتفاوت و متغییر 
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تا کشوري ، استانی ، بر مباحث شهرسازي و دردوران معاصر ، ابعادي جهانیتأثیرگزارعواملهمه جانبه انجام و محقق شود.
.شودمی را شامل محلی و غیره شهري ، منطقه اي ، 

تحقق هویت اسالمی در یک شهرچهارگانه براي ارکان - 6

و اجتناب ناپذیر مکمل، بنیادي مطلوب  ، مکتب اسالم چهار رکن شهر و شهرسازيارائه شده براي تعاریف اساس بر
:به شرح ذیل ارائه می نمایدبراي تحقق شهري با هویت اسالمی را 

ي شهرسازي باشدمبناي راهبردها و راهکارهاو باید منبع مکتب اسالم -1- 6
آئین نامه ها ، ضوابط و مقررات تصویب شده وابالغ شده در کلیه ، برنامه ها ، طرح ها ، قوانین ،ها گزاري سیاست 

. دراین شداسالم باحکمت عملیحکمت نظري و بر حوزه ها و از جمله در مباحث برنامه ریزي ، شهرسازي و معماري باید مبتنی
شهرسازان شرایط را براي اجتهاد تخصصی بین اساتید ذیصالح در رشته هاي مرتبط ،مناسبتعاملباید با همکاري و خصوص 

اصول مفهومی و احکام اساتید علوم انسانی در حوزه و دانشگاه ،فراهم نمایند.یعنی بر حسب موضوعات مورد نیاز شهرسازان باید
بر مجموعمبتنیشهرسازان استنباط نموده و به صورت مدون ارائه نمایند.آنگاه (س)قرآن و سنت معصومیناولیه عملی را از منابع 

، برنامه ها و طرح هاي اجتهاد زمانی و مکانی مبتنی بر اصول ثابتیعنیاصول دهگانه اجتهاد تفریعیاز طریق و شرایط زمانی و مکانی
بر همه مدیران و شهروندان الزامی و ضابطه آنها را حکیمانه و عادالنه ارائه نمایند.رعایت اینگونه طرح هاي جامع و تفصیلی خود 

مواقع.اصالح و تغییرات این طرح ها نیز باید همین فرایند را طی نمایند.قوه قضائیه باید در می باشدو واجب شرعی و قانونی 
اقدام نماید.الزم تخلف از طرح هاي مصوب و با کمال قدرت و دقت 

باشندمتخصص و متعهد بایدمدیرانکلیه -2- 6
ناسی باید در حوزه تا کوچکترین سطوح مدیریتی و کارشولی فقیهیعنیسلسله مراتب مدیران از باالترین مرجع

در کلیه سطوح یی تخصص و تعهد باشند. مجموع نظام کارفرمااساسی و اجتناب ناپذیر خود داراي دو بعد مدیریت و مسئولیت
سیاست گزاري ، برنامه ریزي ، انتخاب مجریان و کارشناسان ، نظارت ، قانون نویسی مدیریت و کارشناسی که به نحوي در

با تجربه ترین آنها و  و مسئولیت خود جزء بهترین کارشناسان وطرح ها موثر هستند، باید در حوزه مدیریت اجرايتصویب و 
شده سیر و طرح هاي ارائه کارهااد با راهبردها ، راهبرجسته باشند. در غیر این صورت همه امور در جهت منفی و متضمتخصص

خواهد کرد و آثار و نتایج آن جبران ناپذیر خواهد بود. 
زادي و آمجموع نظام کارفرمائی است . از آنجا که انسانها به دلیل وجود در تعهد  عملی داشتننکته بسیار مهم دیگر ،

ابر این یکی از مهمترین بن.خود عمل نمایندعلم و عقل و دیننیا پرستی برخالفدمی توانند مبتنی بر هواهاي نفسانی و اختیار
حق اهللاحقوق بیت المال،مدیران و کارشناسان ، داشتن تقواي عملی و رعایت کامل  ارزشهاي اخالقی کلیه انتخاب شرایط در

و از آنجا که تصمیمات مدیران می تواند منافع بسیاري را در هر نوع تصمیم گیري جزئی و کلی استحق الناسو حقوق مردم
است برخورداردر تحقق شهر با هویت اسالمی مهمی مدیران از جایگاه بسیارعد تعهد . بو حقوق بسیاري را پایمال نمایداجا به ج

د نمتضاد با اهداف پیش بینی شده سیر خواهو در مسیر انحرافی راي مصوبنه تنها همه برنامه ها و طرح ها.مدیران غیر متعهد
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تخصص و این وجود دو بال ( . بنابرنموددننیز نابود خواهرا د ، بلکه حقوق مردم و ارزشهاي علمی ، عقالنی و اسالمیدا
مطلوب یک شهر و شهرسازي درهویت اسالمی ایجاد از مهمترین ارکان یکی و کارشناسی درانتخاب کلیه سطوح مدیریتی )تعهد
. می باشدآن 

باید اسالمی باشدشهروندان فردي و اجتماعیرفتار- 3- 6
نیازهاي مادي شهروندان را به صورت نسبی و عادالنه می توانند کالبد شهر  را می سازند و فقط شهرسازان و معماران 

بر اعمال است شهر مبتنی یک هویت اسالمی مهمترین عامل در تحقق . نمایندو نیازهاي معنوي آنها را بستر سازي نمودهمین أت
آن شهر منبعتار اجتماعی آنها ظالمانه باشد ،شهروندان فاسد و رفاگر رفتار فردي آن شهر.و رفتار فردي و اجتماعی شهروندان 

خواهد شد. بنابراین همه شهروندان باید در رفتار فردي ، خانوادگی ، همسایگی ، محلی ، شهري ، هاظلم و فساد ترویج انواع 
، آنهال قانونی ، حقوقی و اخالقی متقابرعایت تعهدات عمل نمایند.کشوري و جهانی خود مبتنی بر ارزشهاي اسالمی و قانونی 

تعصبات هر گونه به دور از باید ، شهر خوددر انتخاب سلسله مراتب مدیریتی شهروندان. تلقی شودمسئولیت و رسالتی همگانی 
مدیران مربوطه را شهرداران و سایر اعضاء شوراهاي شهر معیارهاي  تخصص و تعهد انتخاب اصلح و داشتن مبتنی بر و جاهلی 

شهروندان الزامی است.براي همه مجموع تعامالت اجتماعی قوق متقابل و ارزش هاي اخالقی دررعایت قوانین ، حانتخاب نمایند. 
شهر و بر امور همگانی و نظارت در فعالیت هاي اجتماعی شرکت متعهدانه مقدم دارند.حقوق فردي را بر حقوق اجتماعی باید

لفه هاي تأثیر گذار براي ؤاز مهمترین مدر مواضع و مواقع الزم امر به معروف و نهی از منکرانجام فریضه شهرسازي بخصوص 
تحقق هویت اسالمی در شهراست. 

باشندمتخصص و متعهدباید معماران و شهرسازان - 4- 6
سرفصل و محتواي دروس ترجمه اي و تقلیدي بوده و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و نیازهاي بومی  دانشگاه هادراگر

کاء به نفس نباشد، به طور بدیهی اکثر فارغ التحصیالن ما غیر اسالمی می اندیشند و غیر بومی عمل می نمایند. اگر اساتید ما ات
هنر وتمدن اسالمی باشند به طور بدیهی مترجم ، مقلّد و مبلــغ نداشته و فاقد آشنایی با فرهنگ ، الزم و استقالل شخصیتی

بصیرتشهامت و داراي شرقی و غربی خواهند بود. اگر اساتید حوزوي و دانشگاهی ما غیر اسالمی و هاي ها و تمدنفرهنگ
ي علمی باشند ، بیداري ، هنري و گسترش مرزهاکرينوآوري هاي الزم در حوزه فود براي نظریه پردازي ، نقفرهنگی الزم

،آموزش داراي فارغ التحصیالن و مهندسان مشاور ما محقق خواهد شد. اگر دانشجویان ،اسالمی پایدار و تمدن نوین اسالمی
معماري و ، قطعاًآخرین دستاوردهاي علوم تجربی عمل کنند فرهنگ اسالمی ومبتنی برباشند والزمو استعداد تجربه کافی 

. داشتشهرسازي ما هویت اسالمی و ایرانی خواهد
وجود دانشگاههائی است که سرفصل و محتواي دروس آنها گذار در این رکن ،لفه هاي تأثیربنابراین از مهمترین مؤ

ضمن آشنائــی عمیق با فرهنگ و تمدن اسالمی ، باید هامبتنی بر فرهنگ اسالمی و نیازهاي واقعی و بومی باشد ، اساتید آن
هاي نظریه پردازياهل باشند.بایدرویکردهاي منحرف را در زمینه تخصصی خود داشتهآثار نامطلوب و نقدارزیابی وشهامت 

، هنر و هویت  غ فرهنگ باشند. اساتیددانشگاهها و حوزه هاي علمیه باید در حوزه تخصصی خود مبلّعادالنهنوآوري هاي و حکیمانه
اسالمی بوده و تالش در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی را مسئولیت و رسالت تاریخی خود بدانند. 



)١شماره  –(پیش نویس مفھومی پیش نویس نقشھ راه تمدن نوین اسالمی

20

با جهادي علمی به عالی ترین درجات باید ،نیزفارغ التحصیالن و مهندسان مشاور معمار و شهرسازدانشجویان،
نباید هرگز آنها .پاسداري نمایندو متعهدانه از ارزش هاي علمی و فرهنگی خود شرافتمندانه در حوزه عمل و تخصصی راه یافته 

:شوند. همه باید در کارهائی که می پذیرند خود کارفرمایان یا تسلیم هواهاي نفسانی خود و در کار تخصصی 
 کافی را داشته باشندتجربی مناسب و استعداد ،علم و بصیرت الزم:اولرحله مدر.
 وده و تابع هواهاي نفسانی و دنیاپرستی انگیزه و نیت آنها باید الهی و خداگونه ب:دومدر مرحله

نباشد.
 ي ، اموري میان دانشی و چند تخصصی زآنجا که مباحث معماري وشهرساازسوم :در مرحله

ارزنده و اصیل و تجربیات رشته تخصصیاست باید در هر موضوع از کارشناسان ذیصالح آن 
. تاریخی بهره برداري نمایند

 غیر یا ی ، غیر منطقی ، غیر قانونی و لمکارها تسلیم اوامر غیر عانجام نباید در :چهارمدر مرحله
.اخالقی کارفرمایان خود شوند

در شهرسازي ما ، موظف و متعهد به سامان یافتن چهار رکن ایرانی-نظام جمهوري اسالمی براي تحقق هویت اسالمی
مطرح شده و مؤلفه هاي آنها قطعاً تأثیرات نامطلوبی چهار رکنضعف هر یک ازمطرح شده و مؤلفه هاي هر کدام می باشد.فوق 

خواهد گذاشت . در آینده نیز گذاشته و مابر معماري و شهرسازي 

و فقه اسالمیشهرسازي- 7

اصول برنامه ریزي و فقه اسالمی-7-1
حکمت نظري و عملی اسالم ، اصول راهبردي و راهکاري هایی ، درحوزه برنامه ریزياي انسانی و براي مجتمع ه

واحد تا است . این راهبردها و راه کارها شامل برنامه ریزي مطلوب براي یک خانه، نمودهکاربردي به صورت جامع و مانع ارائه 
کارها باید با همکاري مشترك شود. این راهبردها و راهمحلی،منطقه اي یا شهري ، استانی ، کشوري و جهانی می ،همجواري هاي 

و سنت قرآنیعنیمنابع اسالمی ازسؤاالت و نیازهاي اهل حرفه ها مبتنی برو دانشگاه هاحوزه علوم انسانی دراساتید 
حالل گانه پنجاحکامسپس مبتنی بر .شودطبقه بندي موضوعی واستنباط ، استنتاج جمع آوري ،(س) بعنوان مبانی اولیهمعصومین
هاي متخصصین در رشتهباید توسط ي اولیه کارهاند. این راهبردها و راهاري شوزاولویت گاسالمی مکروه و حراممباح ،، مستحب ،

تبدیل به برنامه ها ، قرار گیرد و اجتهاد مبتنی بر اصول اولیه تفریعی با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی مورد اجتهاد مربوطه
برنامه ریزي در شهرسازي کشور شود. ي اجرائی و سیاست ها ي کالن کشور و در نهایت به قوانین ، ضوابط و آئین نامه ها

اولیه اسالمی و تبیین اصول باید مبتنی بر راهبردها و راهکارهاي در رشته برنامه ریزي سرفصل ها و محتواهاي درسی 
براي اساتید ، فارغ التحصیالن ، مهندسان مشاور نظام هاي حرفه اي همه مدیران و شود.تدوین وتدریس دهگانه اجتهاد تفریعی 

پیش نگاري فرهنگی و .گرددکارگاه هاي دانش افزائی ، توجیهی و تشریحی ارائه باید کارشناسان بخش هاي ملی ودولتی ، 
اولیه و اجتهاد تفریعی انجام راهکارهاي مبتنی بر راهبردها وبایددر کلیه سطوح برنامه ریزيتوسط مهندسان مشاورتخصصی 

از مجموع و آگاهانه و مجموع کار شناسان باید نظارت عمیق و ارزیابی دقیق مدیران،کارفرمایان شده تبیین و تشریح شود.
مراحل این فرایند داشته باشند. 
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و فقه اسالمی شهري اصول طراحی - 7-2
راهبردها و قرآن و سنت معصومین (س)مبتنی بر منابع درحکمت نظري و عملی اسالم براي طراحی مجتمع هاي انسانی 

انسان با  محیط اصولی اولیه در رابطهکارها شاملئه شده است . این راهبردها و راهکارهایی جامع و مانع و راه گشا اراراه
ایجاد یک حریم ساده براي ها شامل توصیه این ، استطراحی فضاي مصنوع راهکار ها و توصیه هایی جزیی در باره طبیعی تا 

کلی در مورد طبقه بندي عملکردهاي متنوع شهري ، روابط بین آنها ، اولویت هاي زندگی و خواب یک شخص تا توصیه هایی 
. راهبردها و یم و غیر مستقیم مطرح نموده استي آنها بصورت مستقهندسی ، آرایه ها و نمادها–آنها ، ایده هاي فضایی 

و کشور شهر،خانه، حقوق همجواري حقوق همسایگی و محلی تا منطقه از تعریف خانواده ،مجموع درکارهاي مزبور راه
حی و شهرسازي ارائه نموده است . زیر بناي طرااصول اولیه و راهبردهاي مفهومی و راه کارهاي حقوقی و اخالقی را به عنوان 

بر اساس آن کارگاههاي و اعمال شده بایداصالح سرفصل ومحتواي دروس طراحی شهريکارها دراین راهبردها و راه
و دانش افزائی براي اساتید ، فارغ التحصیالن مهندسان مشاور ، مدیران و کارشناسان مربوطه در بخش هاي ملی و دولتی ارائه 

مورد دقیق و عمیق به عنوان اصول اولیه بصورت کارهاي مربوطه را طراحان شهري باید راهبردها و راهشود. فرهنگ سازي
طرح هاي جامع ، مبتنی بر اصول ثابت و اولیه یعنی تفریعیاجتهادتوجه قرار داده و با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی و با 

. ارائه نمایند.عادالنهتفصیلی و اجرایی خود را
مهندسان مشاور شهرسازي .استوابسته مسائل شهرسازي به اکثر علوم و تخصص هاي دانشگاهی و حوزوي آنجا که از

آنها در برنامه ریزي و و حداکثـــر مشورت را با تشکیل داده هم افزا از کارشناسان ذیصالح این علومیباید مجموعه های
ا ، اهالی بومی آن شهرها می باشند مشورت با آنها و هطراحی هاي خود به عمل آورند. از آنجا که بهره وران اصلی شهرسازي 

ف شهرسازان است. از آنجا که شهرها در معرض مقتضیات و ونیازهاي آنها یکی از اهم وظائبهره برداري از نظرات و خواسته ها 
توسعه آنها پیش بینی آینده هاي شهري و یحاآینده نگري و انعطاف پذیري الزم در طرتغییرات مداوم و مستمر می باشند

ن عظیم براي مخاطبان ایجاد بسیار الزم و ضروري است. از آنجا که طرحهاي جامع و تفصیلی می تواند منافع و یا ضرر و زیا
باشند و هرگز تسلیم صاحبان زر و زور و تزویر تقوا و متعهدبسیار با باید در عملحکمت و عدالت ، مشاوران شهرساز عالوه برنماید

حفظ نمایند. همواره نشوند و شرافت حرفه اي خود را 

منظر شهري و فقه اسالمی -7-3
کارهائی جامع و مانع و راه ا و آرایه هاي آن راهبردها و راهبراي منظر شهري ، نمادهعملی اسالم،در حکمت نظري و

هماهنگی وهم افزائی ضرورت تا آن توسعه و آبادانی لزوم ،حفظ محیط زیستکارها ازاین راهبردها و راهاست .ئه شده گشا ارا
مطرح شده است . محیط طبیعی محیط مصنوع با 

دن عملکردهاي عبادي ، یین اولویت ها در عملکردهاي متنوع شهري و شاخص و برجسته نموبدیگري تاز بعد 
آیهگرائی ، قرآن تمام پدیده هاي زمین و آسمان را با کلمهااز بعد معنسلسله مراتب شهري است.رهنگی در و فزیارتگاهی 

، ي مادي و دنیایی رامجموع پدیده هادر ضمن معرفی می نماید و و تجلی مفاهیم و هویت ملکوتی آنها یعنی نشانه ونماد
باید با هستند جانشینان خدا در زمین انسان ها نیز که براین بنامی داند.ها ن انسافرهنگی گهواره و مزرعه  تکامل معنوي و 

براي سیر متعالی مناسب بستر و زمینه اي کالبد ها ، نمادها و عملکرد هاي مادي را در منظر شهري الهام از معماري آفرینش ،
د.نو تکاملی انسان طراحی نمای
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صورت به از، از ظاهر به باطنبستر سازي سیر و صیرورت انسان،از آنجا که مهمترین شیوه در طراحی و هنر آفرینش 
آرایه مبتنی بر فرهنگ اسالمی بنابراین آرایه هاي پیشنهادي براي زیبائی شناسی در منظر شهري ، .استکثرت به وحدتازو ا معن

نقاشی ، نقش برجسته و مجسمه از (س)و کالمی است . قرآن و سنت معصومین ، تلخیصی ، تمثیلی هاي تجریدي ، هندسی 
) منع نموده است و آنها را تزئینات ناتورالیستی) و طبیعت گرائی (رئالیستیسازي از موجودات زنده و با سبک هاي واقع گرائی (

را ترویج و و مصرف زدگیهواپرستی و دنیا پرستی ،، ناپاکیهر منظري که زشتی ازشیطانی معرفی می کند. در سنت اسالمی 
د تقوا و یا،زهد ،اسالمی مظاهر ونمادهاي شهري باید مبلغ و مروج معنویت ، پاکی فرهنگدر .یغ نماید،؛ منع نموده استتبل

. کمال گرایی باشندخداوند متعال و 
می برند ، بخصوص آنها که در معرض در سطح شهر سود سرشاري از رسانه هاي تبلیغاتی سرمایه ساالران از آنجا که 

دید مستمر شهروندان هستند، بنابراین مشاوران و طراحان منظر شهري باید در طرح هاي خود ضمن رعایت تقواي الهی و تعهد 
سایر مطالبی که در بندهاي مقابله نمایند.در منظر شهري زرمندان ، زورمندان و فساد انگیزان تبلیغاتی حرفه اي با مطامع 

شته مطرح شده در این مورد نیز مطرح می باشد. گذ

شهرسازي و اصول اجتهاد اسالمی (در تشیع)-7-4
توسط شد تشریحکه قبالًتفریعی گانه اجتهاد اصول دهرعایت ،در حوزه شهرسازي نیز،مطرح شدقبالً آنچنان که 

با دقت وعمق بیشتري باید مورد توجه و عمل قرار گیرد. شهرسازان 
آنجا که مباحث شهرسازي از مؤلفه ها و متغیرهاي بسیار زیادي برخوردار است و مجموع شرایط زمانی و مکانی در آنها از 

آن در مسائل شهرسازي از اهمیت فوق العاده اي برخوردار عملی ف براین رعایت اصول اجتهاد تفریعی و ظرائبسیار مؤثرند بنا
می باشد. 

د گذشتهبهره برداري از تجربیات ارزشمن- 8

فطرت الهی انسان داراي ارزشها و تجربیات ارزشمند و قابل الهام و بهره ، مبتنی بردر جهان انواع مجتمع هاي انسانی 
یات تاریخی باید رویکردي در بهره برداري از تجربآثار شهرسازي آنها.ن وناد بخصوص تجربیات مسلمانبرداري می باش

متشکل از اجزاء و هستند و آثار آنها نیز بوده و هائی نسبی داشت ، زیرا در هر حال مسلمانان انسانو عبرت آموز تحلیلی ،نقادانه
در مورد تجربیات شهرسازي از آنجا که ساخت شهرها وخدمات شهريبر خوردار بوده و مطلق نیستند.متکثر و نسبی عناصري ،

هاي اقلیتمنافع و مصالح خود وحفظدر جهت معصوم نیستند و اکثراًنیز ها می باشد و حاکمان حکومتاراده عمالً متکی بر ،
اعم از آثار شهرسازي گذشتگان ارزیابی و نقد دقیق قرار گیرد.بنابراین باید آثار آنها موردوابسته به خود عمل نموده اند، 

یا عبرت آموز است و باید ابعاد منفیدر هر حال به دلیل فطرت نوعی ، مشترك و روحی انسان ها ن نان وغیر مسلمانامسلما
. قرار گیردمناسب مورد ارزیابی ، نقد و بهره برداري مثبت آنها 




