
هو الحکیم و 
الخبیر 

:موضوع رساله

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

و

(راهبردها، راهکارها، راه حل ها و ارزیابی)ارائه 

(آثار هنری، معماری و شهرسازی)فرایندهایی نظیر 
در



2

ان الدین عنداهلل اسالم
(19:آل عمران)

.شدخواهدساختهکشورشود،اصالحهادانشگاهاگر

دیت بی شک باالترین و واالترین عنصری که در موجو-

.  هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است

با انحراف فرهنگگ، هگر دنگد جامعگه، در بعگدهای -

ی اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظگامی قدرتمنگد و قگو

(58/8/4. )باشد، ولی پوچ و پوک و میان تهی است



:مقام معظم رهبری 

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

(.بر نظام سلطنتی  و وابسته به استکبار جهانی)پیروزی انقالب اسالمی -1

(.مبتنی بر دو مؤلفه بنیادی قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه)تثبیت نظام جمهوری اسالمی -2

(.همه مدیران نظام در تمام قوا، در امور خود متخصص و متعهد باشند)تحقق دولت اسالمی -3

(.افکار، رفتار و آثار فردی، خانوادگی و اجتماعی شهروندان اسالمی شود)تحقق جامعه اسالمی -4

ایرانی _ازجمله آثار هنری و معماری و شهرسازی ایران ،  دارای هویت اسالمی ) تحقق تمدن نوین اسالمی -5

(.شوند



ظر،نبیجزئییاکلیعلومازیکهیچبهنسبتدین

آنهاهمهبهنسبتبلکهنیست،تفاوتبییا

کهرااصولیوکلیات

.نمایدمیالقاءهستنددیگرفروعتفریعمنشأ

.استاسالمیدانشکند،میاسالمیرادانشگاهکهدیزیتنها

آملیآیت اهلل جوادی 

4



.استدینبدونعلمازانسانگرفتاریهای-

.کنیماسالمیراعلومباید-

شود،اسالمیدانشاگر-

.شدخواهداسالمیدانشگاهها

استخداوندفعلتبیینعلومتمامی-

.الحادییااستاسالمییاانسانافعالولی

آملیآیت اهلل جوادی 

5



:م  رابطه مکتب اسالم با علو
(منابع، مبانی و روش های تحقیق)

است ( عقالنی)است، ( علمی)آنچه 
است ( اسالمی)آنچه عقالنی است، 

(عقل و نقل)اسالم مبتنی بر دو منبع 

(تفسیری)و (استدالل منطقی)با روشهای 
.می نماید(اثبات)را مطرح نموده و (کلیات همه علوم)

.می پذیرد( علوم ظنی)نیز تا نقض نشود اسالم به عنوان ( استقرایی)دستاوردهای علوم تجربی 
.  است( بشری و وحیانی)بنابراین مکتب اسالم جامع علوم 

.قابل اثبات است( برون دینی)و هم ( درون دینی)بهره برداری شده است، بنابراین هم ( نقل) و هم از پیامبر بیرونی( عقل)در این نظریه هم از پیامبر درونی 

1

2شماره  –، فصلنامه اسراء 1389دکتر خسرو پناه، -نظریه علم دینی از آیت اهلل جوادی آملی-1

6
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روش پژوهش 
در علوم انسانی
و مباحث میان 
دانشی از منظر 

اسالمی

یقمنابع چهارگانه تحق. 1
(خطاپذیر و خطاناپذیر)

ابزار معرفت شناسی
(شناخت مبتنی بر مراتب وجود)

شیوه هاي معرفت شناسی 
(کل گراي طولی)

(مبنا گراي جامع و مانع)

اثبات عملی و تجربی
ا الهام از مصادیق طبیعی و مصنوعی ب)

(تفسیر، تأویل و تحلیل متن محور

(در مسائل تجربی)استقراء عقلی + آزمایش متوالی -1
(  در مباحث فلسفی)استدالل هاي منطقی + بدیهیات عقلی -2
(در مباحث عرفانی)←معرفت هاي حضوري اولیه و ثانویه-3
(س)داوري نهایی با کالم الهی و کالم معصومین-4

اجماع خبرگان-3
(عقل جمعی و تخصصی)

تجربیو عقل فردي -4

خطا ناپذیر
(عقل کلی)

خطا پذیر
(عقل جزئی و تجربی)

کالم الهی -1
(س)کالم معصومین-2

عقل

قلب

ادراک عالم طبیعت

ادراک عالم معقول

ادراک عوالم ملکوتی

حواس پنج گانه

7

روش تحقیق در گرایش های
بین رشته ای از منظر اسالمی

الهام از مصادیق طبیعی-1
الهام از سنت معصومین-2
الهام از مصادیق خبرگان-3
تجربیات شخصی-4
یعتشاصول ده گانه اجتهاد در -5

تجلی ایده در= اثر هنري . 1
پدیده 

یل اثر تفسیر و تأویل و تحل. 2
.می باشد( متن محور)



:( ایرانیان)، (ایران)، (آثار مسلمانان)، (مسلمانان)، (اسالم)تفکیک و تبیین پنج مولفه مغالطه آمیز 

تبیین 
پنج 
مؤلفه 
مغالطه 
آمیز

(خطاناپذیرومانعوجامع)الهیمکتبتنها((س)معصومینسنت)و(الهیکالم(برمبتنیاسالم
راانسانیفرایندهایآنهاطریقازکه(اجتهادیاصولوعملیحکمتنظری،حکمت)دارای.است

.داندمیمنحرفیاوناقصیارامکاتبسایر.نمایدمیارزیابی

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

.  میشوند

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

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

اسالم.1

مسلمانان.2

آثار .3
مسلمانان

اعتباری،ی،نسباستعنصریبنابرایناست،بودهمتغیربسیارتاریخطولدرکهجغرافیایی،منطقهیک
.مکانیوزمانیشرای مجموعبهوابستهومتغیر

ایران .  4

.باشندمیمختلفومتنوعبسیاررسوموآدابها،مذهبها،زبانباهاییجمعیتواقوامشامل
وزمانی شرایمجموعبهوابستهوپذیرهبوطوپذیرتکاملمتغیر،متکثر،هستندعناصریبنابراین
(متکثر-بالفعل)و(نوعی-بالقوه)وجودیابعادبامکانی

ایرانیان. 5
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تبیینعنوانردیف

علم1
راتبمانواعبرمبتنیعلومانواعبنابرایناست،متنوعانسانادراکیهایشیوهوابزاراسالمیمنظراز

یعنی(لینقعلوم)و(شهودی-قلبیعلوم)،(فلسفی-فکریعلوم)،(تجربی–حسیعلوم):شاملوجود
.شودمی((س)معصومینسنتوقرآنالهیکالم)شاملالهیوحی

دین2
وریفتحدچارزمانمروربهیاوبودهمنحرفوالهیمنبعفاقدابتداازیاموجودادیاناسالمیمنظراز

اناپذیرخط((س)معصومینسنتوقرآن)منبعدودرخالصصورتبهاسالممکتبفقطواندشدهالتقاط
.استماندهباقیمعصومانهو

مذاهب اسالمی3
نمایند،یمارائهکهراآنچه،(س)معصومینسنتوقرآنمتنازغیراسالمی،مذاهبسایرتشیع،منظراز

.داردبودنخطاپذیراحتمالواستاسالمازبشریتفاسیر

اسالم وحیانی4
((س)مینمعصوسنتومجیدقرآن)الهیمنبعدوازبایدراوحیانیوخالصناب،اسالمتشیع،منظراز

.شودمیوشدهگذاریبنیانهاآنبراساستشیعمکتبونموداخذ(س)معصومچهاردهیعنی

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





إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ راجِعُونَ:قرآن
همه از اوئیم و همه به سوی اوئیم 

:  نظریه حکمای اسالمی

.(واجب الوجود)است « ذات الهی»فق  حقیقة الحقایق عالم  

(.ممکن الوجودها)مراتب نزول ذات الهی است مراحل وجود، 

(توحید ذاتی ، صفاتی و افعالی ) نمودار 

ذات 
الهی 

(نظام توحیدی ) ساختار توحیدی در فرآیندهای الهی 

.«العلم نقطة کثّرها الجاهلون»:  (ع)حضرت علی. 1

2

(117:البقره)بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ. 2

1

(.78،  ص 1خطبه : البالغةنهج. )مَعَ کُلِّ شَیء ال بِمُقارَنَة، وَ غَیرُ کُلَّ شَیء ال بِمُزایلَة. 3

3



فرایندهای الهیساختار و مراحل در خلق  

:فرایندهای انسانیدر مقایسه و تناظر با 

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

عالم 
ملکوت

عالم 
ذات 
الهی 

عالم 
معقول

عالم 
مُلک 

:استاووجودیبعدسهازمنبعثانسانیفرایندهای
دوراختیاقلبیبعد،(مفهومیراهبردهای)انسانعقالنیبعد
نوع

وهماد)حسیبعدو(معنوی-علمی)یا(غریزی-حسی)تخیل
.نمایندمیارائه(کالبدیهایصورت

راهبردهای مفهومیعقل  

یدو نوع تخیل اختیارقلب    

پدیده های کالبدیحواس 

1

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



انگیزه و نیت
اختیاری 

(ایده آل معمار)

شیوه و روش 
اجتهادی

(سبک معماری)

ماده و صورت های 
ملکی

(پدیده معماری)

تأثیرات اثر معماری
(بر معمار و مخاطبین)

مجموع معرفت های 
بالفعل 

(  ایده معمار)

ساختار و مراحل پنجگانه از فرایندهای انسانی 
:مبتنی بر منابع، مبانی و روش های اسالمی

1

دانششبختانخوبه.استآنپیروعملوعملپیشواىدانش»األْشقیاءُ؛یُحْرَمُهُوَالسُّعَداءُبِهِیُلهَمُتابِعُهُوَالَْعمَلُاْلعَمَلِإمامُ اَلِْعلمُ:فرمایندمی(ص)اکرمپیامبر-1
(488صطوسى،امالى)«.محرومندآنازبدبختانوشودمىالهام
(13:ص10:جالشیعةوسائل َ).بالنیاتاالعمالُ-2
(2،245جبحاراألنوار).التَّفَرُّعُعَلَیْکُمُوَإِلَیْکُمْالْأُصُولِإِلْقَاءُعَلَیْنَا:فرمودندصادقامام-3
.161ص،20جلدشهیدمطهری،آثارمجموعه-4
.(78ص،1خطبه:البالغةنهج).بِمُزایلَةالشَیءکُلَّغَیرُوَبِمُقارَنَة،الشَیءکُلِّمَعَ-5

حکمت نظری 
راسالم مبتنی ب

(عقل و نقل)

(اعتقادات)

حکمت عملی اسالم
مبتنی بر

(یهپنج گانه اول)احکام 

(احکام)

4

روش عملی مبتنی
بر مجموع شرای  

اصول دهگانه )و 
(اجتهاد

(اخالق)

تاثیر پدیده بر 
مخاطبین

از بعد مادی جبری و)
از بعد معنوی 
(اختیاری است

جزاء و پاداش الهی

2
3

تجلی ایده در 
:  پدیده

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

فرایند انسانی

5



وجودشناسی و ) 
(زیبائی

زیباییومعبود شناسی

یزیبایو هستی شناسی

زیباییو انسان شناسی

یزیبایو معرفت شناسی

زیباییو جامعه شناسی

زیباییو فلسفه تاریخ

با عناصر رابطه انسان 
محیطی ،مصنوعی و 

طبیعی

راهبردهای مفهمومی (حکمت نظری)
مبتنی بر مجموع

(اسماء صفاتی خداوند)

(فلسفه و حکمت هنر)

ایده ها، انگیزه ها و

تخیالت 

(غریزی-حسی )

یا 

(روحانی-عقالنی)

مبتنی بر

(احکام پنجگانه)

(حکمت عملی )

رراهکارهای عملی مبتنی ب
احکام پنجگانه حالل و )

(حرام

اصول اجتهاد )
(تخصصی

مالزمه عقل و شرع-1
بقای اصول-2
اجتهاد تفریعی-3
نسبیت-4
جامعیت و  عدالت-5
اولویت-6
یهاحکام خمسه تکلیف-7
حوزه های آزاد-8
احکام ثانویه -9
(حکومتی)
(احکام  اضطراری)-10

راه حل های اجرایی و 
اجتهادی مبتنی بر 

(مجموع شرای  موجود)

(اثر انسانی)

تجسدرابطهنفی-1
پدیدهدرایده
بودنخنثینفی-2

ایدهازپدیده
باایدهرابطهتبیین-3

تجلیمفهومباپدیده
استعدادانسانهاهمه-4

آثارازنوعهمهخلق
.ندارندراهنری

ا لزوم تشخیص استعداده)

(قبل از آموزش

مفهوم 
(تجلی ایده در پدیده)

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

(تأثیرات مادی و معنوی اثر)

ها تاثیرات بعد مادی پدیده ها برر انسران-1
.جبری است

بین تاثیرات بعد معنوی پدیده بر مخراط-2
مبتنرری بررر اراده و آگرراهی آنهررا نسرربی  و 

.اختیاری است
نفرو  عقالنری و )در وجه فطرت الهری-3

هنرمنرد و مخاطرب برالقوه در  ( روحانی
.متقابل دارند

د در وجه نفو  گیاهی و حیوانی هنرمن-4
.و مخاطب بالفعل ادراکات متفاوت دارند

تاویل اثرر بایرد مرتن محرور باشرد نره -5
مخاطب محور

تعامررل هنررری از مهمترررین عوامررل -6
.تاثیرات فرهنگی است

برر هنرمند مسئول تاثیرات اثربر خودو-7
.مخاطبین است

جزاء و پاداش الهی
(باطن اعمال و آثار انسان)

اثر تأثیرات
انسان بر خودش
و مخاطبین

زهنیت و انگی
اختیاری
انسان

شیوه عملی
و اجتهادی 
انسان

اثر
انسان مراحل

معرفتهای  
انسان از عالم
و آدم

برخی از 
موضوعات

عناوین کلی

اصول کلی



آیه محکمه
(اعتقادات)

فریضه عادله
(احکام)

جهان بینی

حقیقت

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

سنت قائمه
(اخالق)

پدیده صالحه
(عمل صالح)

قدر معلومه
(جزاء و پاداش)

اخالق عملیایدئولوژی
(سلوک)

افکار، رفتار، 
آثارانسان 

جزاء و پاداش
انسان 

شریعت بهشت و جهنم عمل صالحطریقت

از انواع علم 
منظر پیامبر اکرم 

( ص)

اصطالحات 
-فرهنگی
سیاسی

اصطالحات 
مذهبی-فرهنگی

العلمُ امامُ العمل
اال اعمال 
بالنیات 

عَلَیْنَا إِلْقَاءُ 
الْأُصُولِ إِلَیْکُمْ وَ 
عَلَیْکُمُ التَّفَریعُ

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
یَرْفَعُهُ

فاطر، :سوره)
(10:آیه

کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ 
رَهِینَةٌ

المدثر، : سوره)
(38:آیه

منابع
(احادیث و آیات)

1

ثَالَثَةٌ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَالَهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌإِنَّمَا اَلْعِلْمُاَلنَّبِیُّ صقَالَ-1
( 1:روایه 37: صفحه1اصول کافى جلد ) .آیه محکم، فریضه عادله، سنت پابرجا، و غیر از این فضل است: همانا علم سه دیز است: فرمود( ص)پیغمبر 



حقیقت مداری

استعداد فردیتجربهتربیت

استعداد مصلحت مداری عدالت مداری
عبرت آموزیسنجی 

از بعد آموزش و 
پرورش

از بعد اصول 
کلی و حاکم

مجموع اسماء
صفاتی خداوند

از بعد صفات 
الهی

تکامل یا هبوط 
انسان 

مجموع اسماء 
فعلی خداوند

مجموع اسماء 
مشترک صفاتی و 

فعلی 

وَلِکُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا 
عَمِلُوا 

(132آیه / سوره انعام) 

إِنَّکَ سَرِیعُ الْحِسَابِ

(194آیه / سوره آل عمرن )

تعلیم

راهبردهای 
مفهومی

راهکارهای 
تخیلی

راه حل های 
اجتهادی 

نتیجه عبرت پدیده مُلکی
آموز 

از بعد محتوای
عملی



قضای الهی 
(مبتنی بر صفت حق)

آزادی انسان
(  در اندیشه، عمل و آثار)

بین دو جبر قضا و قدر الهی
قدر الهی 

(مبتنی بر صفت عدل)

خلفت انسان
یر موجودی مرکب، بالقوه، متغی)

(و مختار

جزاء و پاداش الهی
(پاداش خیرها و جزاء شرها)

معرفت های 
انسان

حسی، عقلی )
(و قلبی

نیات انسان 
انگیزه های )

غریزی -حسی
-یا عقلی
(روحی

شیوه های 
عملی انسان

اجتهاد )
تفریعی یا 
اجتهاد  
(نفسانی

تأثیر 
برمخاطبین 

تأثیرات مادی)
(و معنوی

آثار انسان
فکری، رفتاری)

(و کالبدی

جهنم
نارضایتی و 
طغیان انسان 

(سیر نزولی)

بهشت
م رضایت و تسلی
انسان

(سیر عروجی)

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

هواهلل
مشیت خداوند

مبتنی بر صفات )
(حکمت، عدالت و رحمت)

مبتنی بر صفات 
(هواالول و الرحمن)

مبتنی بر صفات 
(هواالخر و الرحیم)

بداء الهی
مبتنی بر صفات غفار و تواب

(و دعا، صدقه، توبه و شفاعت)

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



تعهد هنرمندان 

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

(  امری جبری است)

مسئولیت هنرمندان
تأثیرات افکار و آثار بر خود و 

مخاطبین 

(استامری جبری )

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

( است

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

(قضاء الهی)
(بالفعل. )آفرینش عالم  وآدم آنگونه که هستند

(بالقوه)و آنگونه که می توانند باشند 

(حقیقت)مبتنی بر اصل 

(آزادی انسان)
نیات، اعمال و آثار آگاهانه و آزادانه انسان 

(حیوانی)مبتنی برنفو  

(عقالنی)یا 

(قدر الهی)
جزا و پاداش الهی مرتبط با 

نیات، اعمال و آثار انسان مبتنی بر اصل

(عدالت) 

مبتنی بر صفت 

(الرّحمان)

والیت الهی 
یا شیاطین( معصومین و فقیه)

(درون بو یرون)

مشيت خداوند

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

مبتنی بر صفت 

(الرّحیم)

بداء الهی
دعا، )الهی و اعمال ( غفار،تواب و شفاعت)مبتنی بر صفات )

انسان( توبهصدقه، 
(غرور و گناه)یا بالعکس 

1:آن ها( تعهد و مسئولیت)آزادی هنرمندان در بین 

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





همصلحانوعادالنه،حکیمانهبازآفرینی

انسانهازیستمحی وفضا

،مصنوعیوطبیعیعناصربا

هاانسانمادینیازهایبامتناسب

روحینیازهایبسترسازیو

.آنهاتکاملیو

(:مبتنی بر فرهنگ اسالمی)تعریفی جامع و مانع از معماری، 



ورعایت ابعاد پایداری
نگهداری ساختمان

(سهولت حفظ )

رعایت ابعاد
نساختمااقتصادی

(   عدم اسراف)

رعایت ابعاد 
انتأسیساتی ساختم

(طبیعی و مصنوعی)

رعایت ابعاد 
مقاومتی 
ساختمان

(اجزاء و عناصر)

رواب  مطلوب 
عناصرعملکردی

حل حریم ها  و )
(ارتباطات

عناصر الزم 
عملکردی و ابعاد 
مناسب آن

(  رعایت استانداردها)

عناصر اصلی و 
در معماریکمی

مراحل خلق
اثر معماری

دانش و بینش معمار 
(معیارهای زیبایی شناسی)

1

نیت و انگیزه معمار 
(فلسفه هنر و حقوق)

2

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

3

اثر معماری 
(پدیده موجود)

4

تأثیرات بر معمار تأثیرات 
معماری 
بر 

مخاطبی
ن

5
تأثیرات بر مخاطبین

:ارزیابی فرایندهای معماری از منظر اسالمی
(:تاین تأثیرات جبری و وابسته به مجموع عوامل محیطی اس)ارزیابی اثر معماری از بعد تأثیرات کمی و مهندسی -1

معماران می تواند و باید ابعاد کمی و مهندسی ساختمان را به صورت نسبی و مبتنی بر مجموع شرای  زمانی و مکانی تأمین )
(.نمایند



نوع مخاطبین و 
حاضرین 

در فضای معماری

شرف المکان)
( بالمکین

ارتباط با نوع
زمینه های فرهنگی، 

تاریخی اجتماعی و
شهر و کشور

اهمیت گذاری نوع
به انواع فضاهای 
عملکردی

نمادها ی 
تجلی معنا در)

(صورت
متناسب  با 
عملکرد

آرایه ها ی
-تجریدی)

(معنایی
متناسب  با 
عملکرد

ایده های 
-فضایی)

(  هندسی
ردمتناسب  با عملک

بسترعناصر
ساز معنوی در 

معماری

مراحل خلق
اثر معماری

دانش و بینش معمار 
(زیبایی شناسیمعیارهای)

1

نیت و انگیزه معمار 
(فلسفه هنر و حقوق)

2

روش عملی معمار
سبک های معماری و اخالق )

(حرفه ای
3

اثر معماری 
(پدیده موجود)

4

تأثیرات بر 
معمار تأثیرات 

معماری بر 
مخاطبین

تأثیرات بر 5
مخاطبین

:ارزیابی فرایندهای معماری از منظر اسالمی
(حوزه آزادی و اختیار مخاطبین است)ارزیابی اثر معماری از بعد تأثیرات کیفی بر مخاطبین -2

(.معماران می توانند و باید ابعاد کیفی ساختمان را مبتنی بر عناصر معنا پذیر  در معماری از طریق تجلی معنا در صورت بستر سازی نمایند)
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(  سالم-نظریه )ساختار و مراحل، ارتباطات و مدل ارزیابی در فرایندهای انسانی 

ایده معمار
راهبردهاي )

(مفهمومی

آلهاي ایده 
معمار

راهکارهاي )
(عملی

اجتهاد معمار
راه حل هاي )

(اجرایی

اثر معماري
پدیده )

(ملکی

ابعاد کمی 
(مهندسی ساختمان)

ابعاد کیفی 
(عناصر معناپذیر)

عناصر الزم عملکردی و ابعاد مناسب آن. 1
(  رعایت استانداردها)
رواب  مطلوب عناصرعملکردی. 2
(حل حریم ها  و ارتباطات)
نرعایت ابعاد مقاومتی ساختما. 3
اجزاء و عناصر)

انرعایت ابعاد تأسیساتی ساختم. 4
(طبیعی و مصنوعی)

انرعایت ابعاد اقتصادی ساختم. 5
(   عدم اسراف)
انرعایت ابعاد پایداری و نگهداری ساختم. 6
(سهولت حفظ )

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

(معنایی-تجریدی)آرایه ها ی . 2
متناسب  با عملکرد

(تجلی معنا در صورت)نمادها ی . 3
متناسب  با عملکرد

نوع اهمیت گذاری به انواع . 4
فضاهای عملکردی

ی، نوع ارتباط با زمینه های فرهنگ. 5
اجتماعی و تاریخی شهر و کشور

نوع مخاطبین و حاضرین در. 6
فضای معماری

شرف المکان بالمکین)

مکتب اسالم



تحقق تمدن نوین اسالمی
هویت(ایرانی-اسالمی)مبتنی بر هویت 

ایرانیاسالمی

راهبردهای
(مفهومی)

راهکارهای
(عملی)

راه حل های 
(اجتهادی)

اعتقادات
(حقیقت)

احکام
(طریقت)

اخالق
(شریعت)

آیه محکمه 
(حکمت نظری)

فریضه واجبه  
(حکمت عملی)

سنت قائمه 
(اصول اجتهادی)

خلق آثاری بسیار
ر متنوع مبتنی ب
مجموع

(شرای  محیطی)

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

ن تأثیرات معنوی معماری بر مخاطبی-2
.است(نسبی و اختیاری)امری 

1

2

3

(ایرانی-سند ملی معماری و شهرسازی اسالمی )مجموع سیاست ها، اسناد و برنامه های کالن کشور از جمله . 1
ثَالَثَةٌ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَالَهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌإِنَّمَا اَلْعِلْمُاَلنَّبِیُّ صقَالَ. 2

( 1:روایه 37: صفحه1اصول کافى جلد ) .آیه محکم، فریضه عادله، سنت پابرجا، و غیر از این فضل است: همانا علم سه دیز است: فرمود( ص)پیغمبر 
.است( کمی و کیفی)شرای  محیطی هر مصداق بسیار متنوع بوده و دارای مؤلفه های متکثر . 3
.است( اختیاری)و از بعد معنوی ( جبری)تأثیرات فرایندهای انسانی بر انسان ها از بعد مادی . 4

4



مقصدهای متکثّر .1
محل آثاری که هر یک وابسته به)

مجموع شرای  متنوع و متکثرزمانی و
(مکانی خلق می شوند

مبدأ واحد-2
مقام انسان کامل -قبله)

ن جامع صفات الهی یعنی  یکصد صفت حُس
( و زیبائی های ذاتی و فعلی

مسیر و جهت مستقیم-3
سبکها و شیوه های خلق اثر هنری)

که از مبداء واحد به سوی مقصدهای مختلف آثار
(متکثری را خلق می نمایند

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

(کثرت کالبدی)به ( وحدت معنایی) سیر از 

جهت و غایت مشترک
(تکاملی یا هبوطی)

دایره های نقطه دین-4
(مراتب و عوالم وجود)

مبدأ
واحد

مسیر
ممستقی

مقصد
متکثر

.از یک نقطه ملیاردها خ  خارج می شود-5
.وندیک خ  به قبله می رسد، بقیه به صورت نسبی دور می ش





در فرایندهای انسانی( ابر نظریه)مهمترین ابعاد یک 

ساختار کامل. 2

منابع و مبانی4

قابلیت ارزیابی. 5

زمینه نظریات. 6
متکثر

شالوده نظری . 1

عاد مدل ارائه شده قابلیت ارزیابی اب
دکمی و کیفی آثار را داشته باش

ارائه مدل و ساختاری که همه
مراحل اصلی در فرایندهای انسانی

را تبیین  کرده باشد

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

داشتن یک شالوده نظری 
(جامع و مانع و خطاناپذیر)

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

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

و دو منبع ( عقل تجربی و اجماع خبرگان)منابع این نظریه شامل دو منبع خطاپذیر 
وه بر مبانی این نظریه عال. جامع و مانع است(( س)کالم الهی و سنت معصومین)خطاناپذیر 

انه این اسماء صفاتی، مختل  و فعلی خداوند حدود یکصد و پنجاه  اصل را برای مراحل پنجگ
.نظریه استنتاج نموده است

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

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

ارائه منابع و مبانی مشخص و
لنسبتا جامع برای کلیه مراح

روش تحقیق فراگیر از همه روش تحقیق. 3
علوم

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



28

در فرایندهای انسانی( ابر نظریه)مهمترین ابعاد یک 

ساختار . 2
کامل

شالوده. 1
نظری 

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

داشتن یک 
شالوده نظری 

جامع و مانع و خطاناپذیر

د  تنها مکتب الهی اسالم واجد دنین مزیتی است زیرا فاق
( هیکالم ال)نقص و تحریف است و دارای دو منبع خطاناپذیر 

.می باشد( ( س)سنت معصومین)و 

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

.است

روش. 3
تحقیق

ر روش تحقیق فراگی
از همه علوم

مجموع و( عقل و نقل)رش تحقیق این نظریه مبتنی بر منابع 
ابزار و شیوه های ادراکی انسان در طول هم شامل ادراک 

.می باشد( شیری و وحیانی)همه علوم 



منابع و4
مبانی

قابلیت . 5
ارزیابی

زمینه. 6
نظریات
متکثر

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

باشد

ساختار ارائه شده 
قابلیت جوشش صدها 
نظریه را در خود داشته

باشد

عقل تجربی و)منابع این نظریه شامل دو منبع خطاپذیر 
کالم الهی و سنت )و دو منبع خطاناپذیر ( اجماع خبرگان

ر مبانی این نظریه عالوه ب. جامع و مانع است(( س)معصومین
اه  اسماء صفاتی، مختل  و فعلی خداوند حدود یکصد و پنج
.ستاصل را برای مراحل پنجگانه این نظریه استنتاج نموده ا

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

مدل و ساختار ارائه شده و مراحل آن دارای موضوعات 
ا در متنوع و متکثری است که قابلیت هزارها  نظریه جدید ر

.مقایسه با سایر دیدگاه ها دارد

ارائه منابع و مبانی
مشخص و نسبتا 
جامع برای کلیه 

مراحل



انواع 
رویکردها 

اسالمیغیر 

(  رویکردهای کافرانه )
1

اسالمی ناقص

(رویکردهای مشرکانه )
2

4

متظاهربه اسالم

(رویکردهای منافقانه )
3

اسالم خالص

(رویکردهای مؤمنانه)

انواع رویکرد ها 
در نسبت اسالم با 
:فرآیند های انسانی 

اسالم ستیزی در نظر و عمل -1-1
( ساختار شکنان نظری و عملی ) 

بی تفاوتی به اسالم در نظر و عمل -2-1
(انواع الئیسم و سکوالریسم )

متظاهر به اسالم در نظر غیر از -1-3
خالف اسالم( مقوله تشکیل حکومت و اجتهادهای تخصصی ) 

در عمل و تمدن سازی

( توصیفی –تاریخی ) رویکرد-1-2
(تشبیهی -تقلیدی) کالبدگرائی

رویکرد معناگرائی نظری -2-2
(تنزیهی و غیر کاربردی-معنا گرائی غیر مفید)

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

اعتقاد به حکمت نظری و عملی اسالم و عمل مبتنی بر 
اصول اجتهادی، تجلی نسبی مفاهیم نظری و اصول عملی 

( تنزیهی –تشبیهی )در پدیدارها  رویکرد  



بستر سازی سیر انسان از ظاهر به باطن، -1

رعایت کلیه دستاوردهای علوم تجربی -2

اهمیت عنصر فضای  خالی در معماری  -3

هماهنگی با زمینه و عناصر محیطی -4

تنوع ایده های هندسی متناسب با عملکردها  -5

نمادگرایی معنایی  -6

فضای مصنوع هماهنگ و مکمل فضای طبیعی -7

مهمترین اثرات راهبردی ارزشهای اسالمی  در 
شکل گیری اصلی ترین عناصر معماری و شهرسازی

احفظ  حریم های فضایی و درجه بندی و الویت گذاری آنه-8

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

تامین نسبی نیازهای مادی  بهره برداران -10

بسترسازی نیازهای روحی و سعادت انسانها -11

توصیه به خالقیت متناسب و اصیل در کارها -12

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

الهام و عبرت از تجربیات جهانی و تاریخی -14



هو الحکیم و الخبیر 

96/10/10
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گی مبتنی بر فرهنمعابد، محتوائی و کالبدی ارزیابی 
از طریق ساختار و مراحل پنجگانه اسالمی، 

( :سالم ) نظریه در 
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.انددهموناقداممخاطبانمناسکوفرهنگبرمبتنیمعمارانزیرانیست،آنهامعماراننقدوگذشتهمعابدنقد-1

.اندنمودهعملخوداعتقاداتبرمبتنیمردمزیرانیست،آنهاتخریبمفهومبهگذشته،معابدنقد-2

.نیستآنهاانحرافیوناقصاعتقاداتپذیرشمفهومبهاسالم،درادیانسایرمعابدپذیرش-3

.نمودمنطقیوعلمیهایبحثآنهاباتوانمینیست،تحمیلیوتقلیدیامریاعتقاداتکهآنجااز-4

.استیفرامکانوفرازمانیوفطریحقیقتیکاسالمیمنظرازهاانسانتکاملیمسیروعبادتحقیقیمفهوم-5

.اندبوده(الهیامرتسلیم)مسلمانهمهونبودهالهیپیامبراندعوتبیناصولدرتفاوتیهیچاسالمیمنظراز-6

.نمودتلقیارزشمندایهدیهبایدرا،آنهاآثاروافکارمنصفانهنقدوارزیابیبنابراین-7

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

صر معنا پذیر تر در معماریعنا

مراحل پنج گانه
اثر ( تزئینات ) نوع آرایه ها در فرآیندهای انسانی هندسی اثر–نوع ایده های فضائی 

وهبرجستنقشنقاشی،ازبرداریبهره
ه،مالئکنظیرموجوداتیازسازیمجسمه
بهموجوداتسایرومؤمنین،پیامبران،
والبدکبزرگنمائیحداکثروطبیعیشکل
آنهاظاهر
کرمذومؤنثانسانهایکالبدیتصویر
یجسمانوظاهریابعادنمودنبرجستهبا

آنها
تزئیناتازبرداریبهرهدرافراط

تبدیلومجسمهوبرجستهنقاشی،
موزهونمایشگاهبهنیایشگاه

صورتبهموسیقیازبرداریبهره
ازنمودناستفادهکمواحساسیوصوتی
.استترمعنویوعقالنیکهکالم

ناپذیرانعطافهندسهتحمیل
محلبافتبهصلیب
بافتبهورودیهایمحلتحمیل

محلهندسی
مغایرساختمانحجمبهدادنجهت

محلیبافت
ورودیمقیاسبهدادناهمیتکم

ساختماننمایبهنسبت
بهمخاطبینورودیتفکیک

(قدیسغیروقدیس)انسانهای

معمارمفهومیراهبردهایوهاایده-1
(مسیحیاعتقاداتازبرخیبرمبتنی)مسیحی

وبصلیباعیسیحضرتشهادتبهنادرستاعتقاد
(صلیب)نماددانستنمقدس
وگناهانهمهبرای)انسانها،ازشفاعتمفهومتحریف
(دنیاعالمدر
هب(عالمغیروعالم)ازانسانهابندیطبقهتحریف
(قدیسغیروقدیس)و(روحانیغیروروحانی)
عنییاعترافمفهومبه(توبه)حقیقیمفهومتحریف
(کشیشبهگناهاناقرار)
رارقواسطه)به(خداباانسان)مستقیمرابطهتحریف
(کشیشاندادن
عدمو(افزاییمعرفت)سخنرانیبهبعدییکتوجه
صیرورتوروحیآگاهیخود)یعنینمازمفهومبهتوجه
.(وجودی

(:از منظر اسالمی ) ارزیابی محتوایی و کالبدی کلیساهای صلیبی 
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اثر ( تزئینات ) نوع آرایه ها  هندسی اثر–نوع ایده های فضائی  صر معنا پذیر تر در معماریعنا

باشبستانهندسهکردنپارهدو
محرابفضای
هکشبستاندرخطیهندسهایجاد
واستسخنرانیشنیدنمناسبفق 

نمازبراینامناسب
فضایباهندسیمرکزیتعدم

حضورمناسبکهشبستاندرخالی
استآگاهیخودوقلب
ارتفاعوعرضوطولابعادتفاوت

درانسانیمقیاسعدموشبستان
آنهانسبتهای

اعترافبرایمستقلفضایایجاد
اطارتب)نفیموجبکشیشبهگناهان
تانشبسدر(خداوندباانسانمستقیم

.شودمی

تخیلیواختیاریکارهایراهوآلهاایده-2

(مسیحیحاللوحراماحکامازبرخیبرمبتنی):معمار

مجسمهوبرجستهنقشنقاشی،تحریمعدم

زندهموجوداتسایروانسانهاازسازی

مردانوزناننمائیبدنتحرمعدم

انگیزوهمهایموسیقیتحریمعدم

نیایشگاهدرمردانوزناناختالطتحریمعدم

یحس)تخیالتتشدیدباعثمجموعدرفوقاحکام

–عقالنی)تخیالتجایبهنیایشگاهدر(غریزی–

.شوندمی(روحانی

مه
دا
ا

برایناقوسزنگازاستفاده
وانسانصوتجایبهخبردعوت

نظیرمعنویوعقالنيهایکالم
اذان

اجنابهونامناسببرداریبهره
نيبیروکالبدونمادرتزئیناتاز

شدنبرونگراموجبکلیسا
ورودیشدناهمیتبيوساختمان

.ودشمينیایشگاهشدندرونگراو
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اثر ( تزئینات)نوع آرایه ها  هندسی اثر–نوع ایده های فضائی  صر معنا پذیر تر در معماریعنا

 عدم تفکیک زنان و مردان در
(  غریزی-حسی)شبستان موجب 
.شدن فضا می شود

 تحمیل جهت پنجره ها و محل
وجب آنها مبتنی بر کالبد صلیب، م

عدم بهره برداری از بادهای مطلوب 
.و نورگیرهای نامناسب می شود

 ایجاد پنجره در جداره های
خارجی و عبوری، موجب مزاحمت 
.های متقابل همجواری می شود

 عدم هم آهنگی الزم با معماری و
بافت هندسی محل 

:معمارعمليواجرائيهایحلراه-3
(معماریسبکواجتهادیاصول)

پالن)رد(صلیب)یعنيعمودینمادیكازنامناسبتكراروتقلید
.شودنمي(ایده)عملدرکه،(کلیساحجموافقی

از(صورتبهصورت)ازو(تقلیدی-تشبیهی)شمایلينمادگرایي
.شودميپنداشتهمقدس(معناییبعد)ازکهعناصری

عدمومانساختمحلوبافتبهشدهتعیینقبلازشكليتحمیل
.موجودمحیطباپذیریانعطاف

بصلی(پایینوباال)ازومردمازکشیشانورودمحلسازیجدا

ومحراب)جدایي.مردمازکشیشانحضورمحلسازیجدا
(شبستان

(خنرانیس)برایمناسبکهمحراببهنسبتشبستانخطيپالن
.است(نماز)برایمناسبناو

فرعيواصليفضاهایوجودوشبستاندر(اعتراف)محلوجود
.آندر

وپنجرهاحداثباهمجواریهایمزاحمتازبرخيایجاد
.عبوریفضایدرنورگیری

ام
اد ه
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نوع ارتباط با زمینه های فرهنگی و اجتماعی شهر نوع نما و نمادهای اثر 

ضایفمسیحیتدردنیاازدینجدائيدیدگاهبهتوجهبا
.نیستشهرانقالبيوسیاسيقلبها،کلیسا

مسیحیت،دردنیاازدینجدائيدیدگاهبهتوجهبا
.نیستندتجاریوخدماتيهایفضاقلبدرکلیساها

روز،یكهفتههردرکلیساهابهمراجعهبهتوجهبا
آنهاابشدهترکیبومسكونيهایبافتقلبدرکلیساها
.نیستند

طهرابمردم،توسطکشیشانانتخابعدمبهتوجهبا
.نداردوجودکشیشومردمبینایجانبههمه

یتفعالکلیسا،درعبادیمراسممحدودیتبهتوجهبا
دمساجبامقایسهدر)شودميانجامهاکلیسادرمحدودیهای

).

شودمشخصمصداقبایدمواردسایردر.

میتاهورودیمحوربهنسبتکلیساکالبدساختماننماهایدر
.تاسشدهبرونگرامجموعدرساختمانواستیافتهبیشتری

باوداردخاصيجهتبیرونازساختمانورودیدربسر
.نمیكندبرقرارآهنگيهمبافتمحورهای

معابدزاتقلیدیکلیساهااغلبدرسنتوریشكلمثلثينماد
نماداهدربسربرسنتوریمثلث.استباستانیونانمشرکانه

نشان(خوردهسریتووسنگین)راهاورودیوبوده(آسمانوزمینجدایی)
.دهدمي

تفكیكنمادمخاطبین،سایرازکشیشانورودیجداسازی
.است(نژادیتفکیک)نوعيو(روحانیغیروروحانی)بهانسانها

انانسروحوجسمجدائينمادشبستان،ازمحرابکاملجدائي
است

انسانممستقیرابطجدائينمادکشیش،بهاعترافجایگاهوجود
.خداستبا

وانسانصوتواذانبامقایسهدرآنزنگوکلیساناقوس
.استمبهمگيکنندهدعوتنمادآن،برجستهمفاهیم

ادامه
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نوع آرایه ها و  تزئینات اثر  هندسی در  اثر–نوع ایده های فضائی 
عنا صر معناپذیر تر در معماری 

مراحل پنج گانه 
در فرآیندهای انسانی 

وتهبرجسنقشنقاشی،تحریم
زندهموجوداتازسازیمجسمه

حّتیانسانی،حیوانی،گیاهی،)
.(( )معصومینومالئکه

حسی)تزئیناتانتساب–
جهتدرشیطانبه(غریزی
ِفىلَهُملَأُزَیِّنَنَّ )انسانهافریب
(األَرض

ُهملَلَأَُزیِّنَنَّ أَغوَیتَنىبِماَربِّ قالَ-
أَجَمعینَ وَلَأُغِویَنَّهُماألَرضِفِى
مِنهُمُ عِبادَکَإِلّا﴾339﴿

–40و39﴿.﴾3400﴿المُخلَصینَ

(الحجریوذه

معنویهایآرایهانتساب
فصلتسورهدرخداوندبه
الدنیاالسماءوزینا)12آیه

(...بمصابیح

طراحيدرکعبهخانهبنیادیسلولازالهام
خش،بوحدتدرونگرا،حجميبرمبتنيشبستانها

ابفیزیكيوحسيسكونایجادآفرین،تمرکز
.قبلهذهنيجهتدرمحورایجاد

ولطوباشبستانفضایدرونيتمرکزایجاد
گشایشازغیر)مكعبمساویارتفاعوعرض
(آسمانهعنوانبهسقفمتعادل
پالن،مربععرضيوطوليمحوردوتساوی

درمتفاوتواصليعملكرددوبرایمناسب
مازنانجاموسخنرانيشنبدنیعنيشبستان،

(محرابمنبرو).جماعت
مانساختبیرونيحجموپالنپذیریانعطاف

.محیطيشرایطمجموعبرمبتني

مسلمانمعمارمفهوميراهبردهایوهاایده-1
:(اسالمياعتقادتبرمبتني)

باقیممستارتباطوعقلعالمکهبهشت،عالمازانسان
وهايوابستگعالمکهمُلك،عالمبهاست،بودهالهيذات
.نمودههبوطهست(غریزهوحس)عالم

احكامواعتقاداتبرمبتنيانسانیعنيعبادتمفهوم
لكمُعالمازجوهریصیرورتياختیاریصورتبهاسالمي

.بنمایدمَلكوتعالمبه

وسازیخودوجهدودارایاسالمدرعبادتمفهوم
.استسازیجامعه

:  اسالمیمبتنی بر فرهنگ ایران، ارزیابی محتوائی و کالبدی مساجد دوران اسالمی 
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نوع آرایه ها و  تزئینات اثر  هندسی در  اثر–نوع ایده های فضائی  عنا صر معناپذیر تر در معماری مراحل

ابمناسبهایآرایهاستحباب
اَظْهَرَمَنْ)الهیصفاتازالهام

.(الْقَبیحَسَتَرَ)وَ(الْجَمیلَ

هایآرایهازبرداریبهره
برای(هندسی-تجریدی)

انسانی،هایمقیاس)ایجاد
رنگ،نقشبافت،بندی،کتیبه

.(نورو

نقوشازبرداریبهره
ردکهپرگالکمکبههندسی
خیالگسترشوزایشعین
تمرکزخود،تکراردرانگیز،
.هستندبخشوحدتوآفرین

هممساجد،خارجيشكلوحجمتنوع
.آناحداثمحلمتنوعشرایطباآهنگ

ساختمانورودیبرجستهوبارزاهمیت
انسانيودرونگرایياهمیتجهتدرمساجد
سمهمجوگرائيکالبدبامقابلهوبنانمودن
.سازی

مساجدورودیمحلدرپذیریانعطاف
هایتبافمیدانيوعبوریمحورهایبرمبتني

.(بنامداریانسان)برتأکیدوموجود

الهيروحواجدبالقوهصورتبهانسان
.استبالفعلاوحیوانيبُعدولياست

وجهدودارایانسانذاتيووجودیتكامل
است،(جوهریصیرورت)روحيو(معرفتي)عقالني

.میكنیمیاد(انفسدرسیر)بهآنازکه

تهسنیزحیوانيوگیاهينفوسدارایانسان
ادی(آفاقدرسیر)بهآنازطبیعتباارتباطدرکه

.میكنیم

واختیاریصیرورتوسیریعنيتوبهمفهوم
.مَلكوتعالمبهمُلكعالمازآگاهانه

ليواستالهيروحواجدبالقوهصورتبهانسان
.استبالفعلاوحیوانيبُعد

ادامه



نوع آرایه ها و  تزئینات اثر  هندسی در  –نوع ایده های فضائی 
اثر

عنا صر معنا  پذیر تر

رنگیكکاربردنبه
متندربخشوحدتوکلي

رنگاغلبازبرداریبهرهو
صورتبهگرموسردهای
ازجلوگیریبرایریز،

ایجادو(تضادحسي)
رد(رنگینوحدتيوهارموني)

نمادهایوداخليهایفضا
.خارجي

قطریازوحدتبهکثرتازسیر
بامساجدخارجيجدارآهنگيهم

ورمحایجادوساختمانمحلبافت
دروندربخشوحدتمرکزو

.شبستان

ازيفضائمراتبسلسلهایجاد
رایبشبستانفضایتابیرون

ایفضازخدماتيفضاهایتفكیك
.عبادی

-يحس)تخیلهای:معمارتخیليواختیاریآلهایایدهازبرخي.2
(روحانيوعقلي)یاو(غریزی

الاعمافكاروکلیهبرای(حرامومكروهمباح،مستحب،حالل،)حكم
.انساني

ردچیزهردادنقرار)یعنيعملدرعدالتاصلابرنمودنمطرح
.انسانهااعمالوافكارکلیهبرای(خودمناسبجای

(روحينیازهایومادینیازهای)یعنيآخرتودنیارابطهطرح
.(محصولبامزرعه)رابطهیا(هدفباوسیله)عنوانبهانسانها

نانساوانسانبرایهستيهمه)مفهومبهنظریاصلابرطرح
.(تكاملبرای

ومتعهد)و(قدرالهيوقضا)جبردوبینانسانآزادیطرح
.جبردوآنبهنسبتانسانهادانستن(مسئول

مه
دا
ا



نوع آرایه ها و  تزئینات اثر  –نوع ایده های فضائی 
هندسی در  اثر

عنا صر معنا  پذیر تر

ابوجهتیكازطبیعينورورودازگیریجلو
تجهاهمهازالمقدورحتيهاپنجرهشدید،تضاد

بكمشهایپنجرهطریقازوسقفدرجغرافیائي
.شودميایجادریزدانهو
زیرا(خطاطي)کالمازنهائيبرداریبهره

(اطنببهظاهراز)راانسانکهعنصریعالیترین
لعق)به(غریزهوحس)ازو(معنيبهصورتاز)و
.دهدسیرمیتواند(روحو
اشعارو(س)معصومینوالهيکالم)

.است(عرفاني
نمعصومیاساميالهي،اسماءخطاطيوطراحي

واهسردربوهاکتیبهونقوشقلبدرادعیه،و
رسیسازیبستروگرائيمعناغایتهامحراب
ميفراهمرامَلكوتعالمبهمُلكعالمازانسان

.آورد
کفوپاییندرگرمنسبتاًرنگهایبردنکاربه

ها،آسمانهوباالدرسردرنگهایوساختمان
فلطیحیاتسویبهرازمینيحیاتازسیری

.مینمایدسازیبسترملكوتي

درداخليهایحیاطایجاد
مجموعازجلوگیریجهت

متقابلهمجواریهایمزاحمت
برداریبهرهودرونوبیرون

وا،هنور،)طبیعيامكاناتازالزم
.(آبوسبزفضایوآفتاب

واجرائيهایحلراهازبرخيارائه.3
(اجتهادگانهدهاصول)کاربردی

عقالنيآنچهواستعقالنياست،علميآنچهاصل-1
.استاسالمياست،

منابعطتوستاتفسیریبرداشتهایوتجربيعلومهایگزاره
باید(احتماليعلم)عنوانبهنشوند،نقضاسالميمبانيو

.هاسرانهواستاندارهانظیرشوند،رعایت

زاکهاسالمياعتقادیمعارفواصولبودنثابتاصل-2
.استشدهارائه((س)معصومینسنتوالهيکتاب)طریق

آثاردکالبوانسانيفرآیندهایمجموعهبودننسبياصل-3
.هستندمكانيوزمانيشرایطمجموعبهوابستهکه

رایطشمجموعبرمبتنيانسانيآثارپذیریاجتهاداصل-4
.مخاطبینومكانيوزماني

ویازهانجامعیتوتكثربدلیلاولویتها،بندیدرجهاصل-5
عماریمعناصرواجزاءدرآنهاتجلیاتوانسانهامتقابلحقوق

.آنهااُلویتهایتحققوشهرسازیو

مه
دا
ا



نوع آرایه ها و  تزئینات اثر  هندسی در  –نوع ایده های فضائی 
اثر

عنا صر معنا  پذیر تر

ابوجهتیكازطبیعينورورودازگیریجلو
جهاتهمهازالمقدورحتيهاپنجرهشدید،تضاد

وكمشبهایپنجرهطریقازوسقفدرجغرافیائي
.شودميایجادریزدانه

زیرا(خطاطي)کالمازنهائيبرداریبهره
و(نباطبهظاهراز)راانسانکهعنصریعالیترین

وعقل)به(غریزهوحس)ازو(معنيبهصورتاز)
.دهدسیرمیتواند(روح

(عرفانياشعارو(س)معصومینوالهيکالم)
.است
معصومیناساميالهي،اسماءخطاطيوطراحي

وهاسردربوهاکتیبهونقوشقلبدرادعیه،و
رسیسازیبستروگرائيمعناغایتهامحراب
ميفراهمرامَلكوتعالمبهمُلكعالمازانسان

.آورد
کفوپاییندرگرمنسبتاًرنگهایبردنکاربه

ها،آسمانهوباالدرسردرنگهایوساختمان
لطیفحیاتسویبهرازمینيحیاتازسیری

.مینمایدسازیبسترملكوتي

جهتدرداخليهایحیاطایجاد
هایمزاحمتمجموعازجلوگیری

رهبهودرونوبیرونمتقابلهمجواری
،نور)طبیعيامكاناتازالزمبرداری

.(آبوسبزفضایوآفتابهوا،

واجرائيهایحلراهازبرخيارائه.3
(اجتهادگانهدهاصول)کاربردی

نيیع(االسالمالضرروالضرارفي)اصلابررعایت-6
رارغیبهضررحقخودحقوقاستیفایبرایعملدر

نداریم

وباحممستحب،حالل،)اولیهپنجگانهاحكامرعایت-7
.اجرایيهایحلراهکلیهدر(حرامومكروه

باهک(فقیهوالیت)حكومتيثانویهاحكامرعایت-8
درفقطومطرحمكانيوزمانيشرایطبهتوجه

.استاعمالقابلمقررمحدوده

ایطشربهتوجهبااضطراریثانویهاحكامرعایت-9
.اضطرارمحدودةدرفقطومكانيوزماني

هاحلراهارائهدر(مباح)آزادهایحوزهرعایت-10
هایخواستهومكانيوزمانيشرایطبرمبتني

مخاطبین

مه
دا
ا
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نوع ارتباط با زمینه های فرهنگي و اجتماعي شهر  نوع نما ونمادهای اثر 

انانسوانسانبرایآسمانوزمین)اسالميمفهومبهتوجهبا-
تواندميانسانهاهمهتكاملسازبسترکهمسجد،(تكاملبرای

.میدرخشدشهرهامراکزوقلبدرباشد،

وشوند،ميتلقيمسجدهمسایهخانهچهلکهآنجااز-
ونکاندرمساجدبنابراینجماعت،نمازبرگزاریاستحباب
.میگیرندقرارمسكونيفضاهای

دراجدمسبنابراین.شودميتلقيآخرتمزرعهدنیاکهآنجااز-
.ودشميآنمحتوائيوکانونينقطهوعموميخدماتمسیر

واعلممجتهدراهنمائيباجماعتامامانتخابکهآنجااز-
د،مسججماعتامامبنابراینمیشود،انتخابمردممنتخب

اعتمادموردوداردمردمبااعتقادیوفرهنگيعمیقرابطه
.است

ودمیشونتلقيماهمسایهطرفهرازخانهچهلتاکهآنجااز-
ميولمسئومتعهدنیازمندیهاهمهدرهمبهنسبتهاهمسایه

ایفضدرایجانبههمهواجتماعيتعامالتبنابراین.باشند
.دمیپذیرصورتامنأهیأتوجماعتاماممدیریتبامساجد

یرپذمهمانکامالً راساختمانها،بدنهبهنسبتورودیالعادهفوقاهمیت-
.استنمودهدرونگراوانساني

وتاسدرونگرائيووحدتومفاهیمتجليزیرااست،خودسازینمادگنبد،-
رد(سازیخود)اهمیتنمادشهریفضایدرگنبدبودنبرجستهوشاخص
.استاسالميفرهنگ

ويبرونگرائبودن،برجستهاستدیگرانازدعوتوسازیجامعهنمادمنار-
وتصباعموميدعوت.است(اسالمدینبودنجهاني)نمادآنپالنبودندایره

بودن(مبین)ابهامازدوروبودنانسانينماداسالمياعتقاداتعصارهوانسان
.استاسالميفرهنگ

هایفضادرهااسمانهوایوانهاورودیها،ها،پنجرهباالیدربادبانيهایقوس-
دروني

عالمهبمُلكعالم)از(آسمانبهزمیناز)انسانسیرسازیبسترنمادهافضا
.است(روحوعقل)به(غریزهوحس)ازو(مَلكوت

)بکسبهانساننیازوامورکلیهدر(عالمبهجاهل)مراجعهنیازنمادمنبر-
بهستامربوطهمتخصصینتوسط(اخالقيوعقالني)رشدو(ایمانيمعرفتهای

.(عقالنيسازیخود)مفهوم

مه
دا
ا

:  اسالمیاز منظر ، ایرانارزیابی کلی، محتوائی و کالبدی مساجد دوران اسالمی 
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ماعي نوع ارتباط با زمینه های فرهنگي و اجت
شهر 

نوع نما ونمادهای اثر 

ومذهبيهایسوگواریوهاجشناغلبکهآنجااز-
ي،محلمساجدمیشود،برگزارمساجددرمليحتي

درفرهنگيتعامالتمظهرهامصليوجمعهجامع،
ميسالطولدرشهریمراکزومناطقمحالت،

.باشند

ربانسانهاهمهبرایکعبهخانهوقبلهکهآنجااز-
ميمشترکمعنویمرکزوجهتزمینکرهروی

درقبلهجهتطریقازمساجدبنابراینباشد،
ینبوجهانينقشفرهنگيتعامالتوپیوستگي

.دارندالمللي

یسوبهراانسانذهنيجهتبایدفقطاسالميفرهنگدرکهمحراب-
.است(نماز)نمادکندتعیینقبله

صیرورت)جهتدربیرونيودرونيشیاطینکردنبنددرنمادنماز-
(روحوعقلعالماز)کردههبوطآدمتوبهپذیرشبرای(جوهریووجودی

.است(غریزهوحسعالم)به

.استانسان(روحانينفسخودسازی)نماد

یهي،تشبای،اسطورهگرائينمادنوعهرباتنزیهيوسلبيمقابله-
(قراردادی)یاو(گرافیكي)یا(صورتبهصورتاز)یعنيشمایليوتقلیدی

.است(معنابهصورتازسیر)برایانسانسازیبسترنماد

(صورتدرمعناتجلي)کهایآیههاینمایهوهانشانهازبرداریبهره-
.است(ملكوتعالمبهملكعالمازانسانسیرسازیبستر)نماداست،

ام
اد ه



45



خداوند در آفرینش( اسماء صفاتی، مشترک و فعلی)تجلی اسماء الحسنی الهی 

الهام از اسماء الحسنی الهی در فرایندهاي انسانی

هواللطیف



:صفات ذات الهی عبارتند از
األخر،ول،األالمقتدر،القادر،الصمد،االحد،القیوم،الحی،المبدئ،الحمید،الولی،المتین،القوی،المجید،المهیمن،اإلله،

والشّهاده،عالم الغیبذوالقّوه،اقرب،االعلی،المولی،الکافی،المبین،المحی ،القدیر،الغنی،النور،الملک،مالکالباطن،
.مستعانقاهر،نفس،کلّعلیقائمعلّام الغیوب،

:  صفات فعل الهی عبارتند از
الحفیظ،ور،الشکالغفور،الحلیم،الفتاح،الرزاق،الغفار،المصور،البارئ،الخالق،المتکبر،المؤمن،الملک،الرحیم،،الرّبّ 

اطر،الفالبدیع،الهادی،الجامع،العفو،التواب،الوالی،المحیی،الوکیل،الودود،المجیب،الرقیب،الحسیب،المقیت،
غافرالذنب،اب،شدیدالعقشاکر،سریع العقاب،خیرالمنزلین،ذوانتقام،خلّاق،خیرالماکرین،والّنوی،فالق الحبّفالق االصباح،
.نصیرقابل التّوب،

:صفات مشترکه الهی عبارتند از
الواسع،،الکریمالعظیم،الخبیر،اللطیف،البصیر،السمیع،العلیم،الوهاب،الجبار،العزیز،السالم،القدوس،الرحمن،
رّاحمین،ارحم الاحکم الحاکمین،احسن الخالقین،الحَفِی،األکرم،االکرام،وذوالجاللالرؤوف،البر،الحق،الشهید،الحکیم،
خیرالوارثین،،خیرالفاصلینخیرالفاتحین،خیرالغافرین،خیرالرّازقین،خیرالّراحمین،خیرالحاکمین،خیر،اهل المغفره،اعلم،

.غالبشدیدالمحال،سریع الحساب،رفیع الدّرجات،ذوالمعارج،ذوالفضل،ذوالطّول،ذوالرّحمه،

اسماء صفاتی
(راهبردهای مفهومی)

اسماء مشترک 
صفاتی و فعلی

(راهکارهای عملی و اولیه)

اسماء فعلی
راه حل های اجتهادی و )

(ثانویه

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



تار،رفکلیهشاملناخودآگاهیاخودآگاهصورتبهمراحلایننیست،هنریآثارخلقبهمربوطفق سالممُدلدرگانهپنجمراحل1
.شودمینیزانسانهاکالنوخردآثارواعمال

کمال،هبذاتاًوبودهتحویلوتبدیلقابلغیرفطرتایناست،آنهاالهیروحازناشیانسانها،بالقوهوفطریهویتاسالمی،منظراز2
.داردگرایشمطلقزیباییوخیر

میتوانداویاریاختوبالفعلگرایشاتوبودهمتحولومتغیرومتکثربنابراینآنهاست،دهارگانهنفوسازناشیانسانها،بالفعلهویت3
.باشداآنهالهیروحوعقالنینفسبرمبتنیمثبت،بینهایتتاآنها،حیوانینفسبرمبتنیمنفیبینهایتمنهایازایدرجه

4

اودانهجوثابتاصولی،(اسالمدراخالقیارزشهایوعملیحکمتنظری،حکمت)انسانهاتکاملیمسیروانسانالهیفطرتبرحاکماصول
برمبتنینبنابرای.استثانویهاحکامیاعملیفروعاست،مکانیوزمانیشرای مجموعبهوابستهواستنسبیومتغیرآنچهاست،
ارزیابیاهدستگوساختاریکعنوانبهمانعوجامعصورتبهزیباییوخیروحقیقتاسالم،درعملیاولیهاحکامونظریثابتاصول

ویقدقارزیابیونقدرامورددیگرانوخودآثاروعملیشیوه هایمی تواننددیگرانومعمارانآنبراساسوشدهتعریفخطاناپذیر
.دهندقرارعمیق

امل برای مکتب اسالم به عنوان تنها دین الهی که جامع و مانع و خطاناپذیر است و حکمت نظری آن مبتنی بر عقل و نقل، ساختاری ک5
.ارائه می نماید( عالم و آدم)ارزیابی حقایق عوالم وجود

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



معماران می توانند و باید ضمن شناخت نیازهای مادی مخاطبان خود، از طریق مجموع دستاوردهای علوم تجربی، به صورت نسبی6
.نیازهای مادی آنها را در آثار خود تأمین نمایند

آثار دستاوردهای جهانی علوم تجربی تا هنگامیکه توس  آزمایشهای جدید نقض نشده است، جنبه علمی دارد و رعایت آنها در خلق7
(.اخالقی) معماری هم تعهدی است عقالنی و قانونی و هم تعهدی است شرعی و مذهبی 

حاکم بر از آنجا که خداوند هستی رابرای انسان و انسان را برای تعالی و تکامل وجودی آفریده است و این اصلی ترین و مهمترین قانون8
.هستی است، بنابراین خودشناسی و مخاطب شناسی از بعد نیازهای معنوی و روحی از مهمترین تعهدات معماران می باشد

9

توس ،(رفتخواهیکجابهوهستیکجادرآمده ای،کجاازمقوله)انسانهاروحیومعنوینیازهایکاملوجانبههمهعمیق ،شناختاسالمیمنظراز
طریقازآنهایرناپذخطاومانعوجامعشناختراهتنهابنابرایننیست،ممکنهستند،پذیرخطاومتغیرنسبی،کهبشریمکاتبوبالفعلانسانهای

کیهتزوعقالنیقوایطریقازاست،نمودهپاکونقصجهلازراآنهاخداوندکه(کاملانسانهایوکلعقل)یعنی((س)معصومینسنتوالهیکالم)
عمنهمواستجودهمناسازگاری،همواستسازگاریهمشر،همواستخیرهمجهاندرکهآنجااز،(نقلوعقل)منابعیعنی.استپذیرامکاننفس
تحویلوتبدیلقابلغیرواصیلوجودآنچهتوقف،وسکونوهماستتکاملوحرکتهم،زشتهموزیباهمظلمت،همواستنورهمامساک،و

(ذیرپتبدیلوتحولومتغیراعتباری،)وجودهایوسکونظلمتمنع،تضاد،شر،وجوداست،تکاملوحرکتزیبایی،نور،جود،سازگاری،خیر،دارد
.هستند

10
د،دارنانسان هابرایتکامل هاوحرکت هانورها،جودها،سازگاریها،خیرات،بابفتحدراساسینقشطفیلیوتبعیاموروشرورهمینحالعیندر

درودنماینایجادزیباییوقدرتخودحلهایراهبازشتی هاوکمبودهاازوفرصتمحدودیتهاازمی توانندمعمارانالهی،اینسنتطبقبربنابراین
لبهغخودآثاردرانسانها،معنوینیازهایومادینیازهاییاآخرتودنیاظاهریتضادوتعارضازنهایتدروظلمتنورووشرخیرتضادهایازمجموع

.سازندمتجلیراانسانهامعنوینیازهایوزیباییونورخیر،اصالتو

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



11
وقالنیعحیثیتازباالتریدرجاتدرواقعاًوعمالًکهانسانهاییکمکبهوانسانعقالنیقوایباتنهاروحانیومعنویمفاهیمدرک

رطشآنهااجماعیآثارورفتاروهاتوصیهنظرات،ازبهره برداریوخبرگانبامشورتبنابرایناست،پذیرامکاندارندوجودروحانی
.(آنهاارزشمندواصیلآثارازالهاموخبرگاناجماعینظراتازبرداریبهره)یعنی.استعقل

12

عالوهت،اسذاتیحادثیعنیاست،یکیحقبهنسبتشواضافهوواقعیتشبنابرایندارد(اوییسویبه)و(ازاویی)واقعیتجهاندون
حالدردائماًوبودهمستمرحدوثیکجهان.استحرکتعینبلکهاست،متحرکومتغیرواقعیتیکیعنیدارد،زمانیحدوثآنبر

ویسبه)سیگریککهآنجاازونشود،فانیوخلقجهانکهنیستلحظهیکفناست،وحدوثحالدردائماًیعنیاست،شدنخلق
شناختمستلزمانسانهاتوس پدیدارهاجامعشناختبنابراین.داردنیزصعودیسیریکنزولی،سیرازبعدیعنیدارد،نیز(اویی

.آنهاستصیرورتوسیروحرکتبرحاکمقوانینوشناختآنهاوغاییصوریمادی،فاعلی،عللمجموع

13
بوطمرخاصاسبابوعللمسیرازتنهاموجودیهربهاوقدروقضاوالهیفیضومشیتاست،معلولیوعلیمتقننظامدارایجهان
نابراینب.استجهانمعلولیوعلینظامالزمهوناپذیرتخلفپدیدارهایبرحاکمقوانینوسننسلسلهاینمی یابد،جریانآنهابه

.استالزامیامریمعماریآثاردرآنهابکارگیریبرای(غیرهوشیمیفیزیک،علوم)موجوداتعلیقوانینشناخت

است، نظام علت و معلول، منحصر به علل و معلوالت مادی و جسمانی نیست، جهان در بعد مادی خود، نظام علی و معلولی اش نیز مادی14
.در بعد معنوی و ملکوتی جهان، نظام علی و معلولی اش غیر مادی است

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

دار از آنجا که جهان و مسیر تکاملی آن یک واقعیت هدایت شده است، تمام ذرات جهان در هر مرتبه ای که هستند، از نور هدایت برخور15
.   می باشند، این هدایت ها از طریق غریزه، حس، عقل، الهام و وحی بر حسب مرتبه وجودی به هر کدام از آنهامی رسد



ی از آن یک حقیقت علمی، اگربه صورت کامل حقیقت است، برای همیشه حقیقت است و اگر خطاست، برای همیشه خطاست و اگر جزئ16
. های مادی استآنچه متغیر و متبدل است واقعیت. حقیقت و جزئی خطاست، برای همیشه همینگونه است

وانیفرازموجهانیتواندمیهنرمندانهایایدهبنابراین،اندشدهآفریدهمساوی،بالقوهوخلقتاساسبرانسانهاهمهکهآنجااز17
.باشدمکانی

18
ئولوژی هایایدوبینیجهان)باشنگدداشتهیگگانهاخالقگیواحکگامویگگانهفرهنگیمی توانندخودالهیفطرتبرمبتنگیانسانها
وطبیعیعواملسایرواقتصادیواجتماعیسیاسی،نژادی،طبقاتی،جغرافیایی،تاریخی،شرای نظیرمحیطیعواملوعناصر(یگانه

.پذیرندتغییروپذیرتربیتاوارادهباونیستندپایداراماهستندمؤثراواکتسابیهویتدرمصنوعی

زیبارویکردیبایدمجموعدرمعمارانبنابرایناستالهینیزانسانهافطرتودارددوسترازیباییوزیباستخداوندکهآنجااز19
.باشندداشتهالهیصفاتبرمبتنیخواهانهزیباییوشناسانه

اسالم بیش از هر دیزی دین توحید است و هیچ گونه خدشه ای را ده در توحید نظری و ده در توحید عملی : توحید در نظر و عمل20
.نمی پذیرد، همه اندیشه ها، ایده ها و ایده آل های انسان ها و رفتارها و کردارهای آن ها از خدا آغاز می شود و به خدا پایان می یابد

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

.استنمودهممنوعوداشتهحذربرپرستیبتوبت سازیوعملونظردرشرکهرگونهازراانسان هااسالم:شرکممنوعیت21



ونصارید،یهوقبیلازدارندتوحیدیریشهکهدیگر،ادیانپیروانباخودکشورداخلدرمی توانندمسلمانان:کتاباهلباهمزیستی22
.باشندداشتههمزیستیمعینیشرای تحت(باشندمنحرفبالفعلکههردند)زرتشتیان

است،آموختهآنهابهراخودصفاتواسماءهمهواست،آفریدهخودصورتبرراانسانهاواستالخالقیناحسنخداوندکهآنجااز23
.نماینداتخاذخداوندصفاتیاسماءبرمبتنیراخودهایایدهنظر،دربایدنیزمعمارانبنابراین

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



لحظههردریعنیباشد(روحانی-عقالنی)یاو(غریزی-حسی)آنهانیاتوهاانگیزهبرمبتنیتواندمیهنرمندانتخیالتوهاآلایده1
.دگیرقرارنقدوارزیابیموردتواندمیوباشدگرایانهزشتیاطلبانهزیبایی،شرخواهانهیاخواهانهخیرجاهالنه،یاعالمانه

دروزیدهبرگوجودعالمحقایقبرمبتنیراخودآلهایایدهبایدنیزمعماراناستشدهپابرعدلبهوحقبهآسمانوزمینکهآنجااز2
.گیرندکاربهعدالتاصلبرمبتنیعمل

هماهنگزنیمعماراناستشدهنهادهزشتیبرزیباییوشربرخیر،باطلبرحقنهاییپیروزیبرجهانایندرالهیسنتکهآنجااز3
.نمایندخلقزیباییوخیر،حقیقتغلبهبرمبتنیبایدراخودکارهایبنیادیاصلاینبا

انی و از آنجا که همه انسانها بر اساس خلقت و بالقوه ، مساوی آفریده شده اند ، بنا بر این ایده های هنرمندان می تواند جهانی و فرازم4
.فرا مکانی باشد 

5
(یگانههایایدئولوژیوبینیجهان)باشندداشتهیگانهاخالقیواحکامویگانهفرهنگیتوانندمیخودالهیفطرتبرمبتنیانسانها
ویعیطبعواملسایرواقتصادیواجتماعی،سیاسی،نژادی،طبقاتی،جغرافیایی،تاریخیشرای نظیرطبیعیعواملوعناصر

.پذیرندتغییروپذیرتربیتاوارادهباونیستندپایداراماهستندمؤثراواکتسابیهویتدرمصنوعی

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



6
ازلیکبهراخودهویتنفوساینوروحانیوعقالنیحیوانی،گیاهی،نفسدهاربامرکبوبعدیدنداستموجودیانسانکهآنجااز

،((امّاره)یبهیمنفسو(لوامه)عقالنینفس)،(جهلوعقل)تضادبهدینیزباندرکهمتضادودرونیکشمکشیکهموارهونمی دهنددست
وهانگیزهانیات،ایده آلها،بنابراین.می گذاردتأثیرهنرمندانایده آلهایبرمی شودنامیده(اخالقیضدواخالقیهایگرایش)یا(بدنوروح)

.استمنفییامثبتارزیابیونقدقابلآناخالقیارزشهایواسالمعملیونظریحکمتبرمبتنیهنرمندانتخیالت

7
عواملمجموعبهنسبتبنابراینمی گیرد،سردشمهاوروحانیذاتازاراده اشوبودهمستقلروحانیجوهردارایانسانکهآنجااز

مثبتتتخیالونیاتمسئولمعمارانبنابراین.نمی کندسلباوازرااختیاروآزادیضرورتیوجبریهیچاست،آزادومختارمحیطی،
.باشندپاسخگووبایدمی باشندخودمنفیو

یبازرویکردیبایدمجموعدرمعماراناینبنابراستالهینیزانسانهافطرتودارددوسترازیباییوزیباستخداوندکهآنجااز8
.باشندداشتهتکاملیوخواهانهزیباییوشناسانه

است،آموختهآنهابهراخودصفاتواسماءهمهواست،آفریدهخودصورتبرراانسانهاواستالخالقیناحسنخداوندکهآنجااز9
.نماینداتخاذخداوندصفاتیاسماءبرمبتنیراخودهایایدهعملدرعادالنهونظر،درحکیمانهرویکردیبایدنیزمعمارانبنابراین

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

یساماندهوکنترلشهریفضایدررامزاحمعملکردهایبایدشهرسازانومعمارانبنابرایناست،ستارالعیوبخداوندکهآنجااز10
.نمایندسازیزیبا(معناگراومناسب،تنزیهی،)مثبتتزئیناتوآرایه هابارانامناسبصورتهایونموده



.اتخاذ شیوه های عملی در خلق آثار هنری، حوزه آزادی و اختیار هنرمندان مبتنی بر تجلی ایده های آنها ست11

.اصل عدالت گرایی، یعنی قراردادن هر دیز در جای مناسب و مطلوب است–مهم ترین اصل حاکم بر شیوه های عملی 12

13
دررافرامکانیوفرازمانیومانعوجامعنبایدهاییوبایدواحکام،((س)معصومینسنتوالهیکالم)متندراسالم،عملیحکمت
ردراخودعملیشیوه هایوروش هابایدشهرسازانومعمارانبنابراین.استنمودهارائهعملیمشخصدستورالعمل هایقالب
.نمایندساماندهیارزش هاواصولاینرعایتبرمبتنیآثارخلق

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

وهبانیترازونمودهراطبیعینعماتازشکرگذاریوبهره برداریوآبادانیبهمکررتوصیهاسالم:رهبانیتعدموگراییزندگی14
.استداشتهبرحذراجتماعازدوریوگریزیزندگی

15
گرایشروزه،ونمازنظیرفردیعبادتهایحتیدارد،اجتماعیماهیتاغلباسالمیاخالقواحکام:نگریجمعواجتماع گرایی

گرایشاتاینازناشیغیرهواخالقیجزایی،حقوقی،اقتصادی،سیاسی،حوزه هایدراجتماعیفراوانقوانیندارد،اجتماعی
.می داندوابستهومتقابلاموریراسازیجامعهوخودسازیاسالمواقعدراست،



16
افرادآزادیوحقوقامامی شمارد،جامعهمسئولرافردواستاجتماعیدینیکهحالعیندراسالم:مخاطبینآزادیوحقوقرعایت

درومی باشنداجتماعیاقتصادی،سیاسی،متنوعحقوقدارایاسالمینظرازافراد.نمی دانداصیلغیررافردونمی گیردنادیدهرا
.دارندانتخابومشورتحقمواردازبسیاری

وباشدهداشتمفیدنتیجهوفایدهاولدرجهدربایداجتماعییافردیهرکاراسالمنظراز:کاریبیهودهازپرهیزوفایده گراییاصالت17
.استممنوع(لغو)ومفیدغیرهرکار

کارهرودهبوممنوع(لعبولهو)بازی گوشیوهدفیبیبرمبتنیکارهایاسالمنظراز:کاردربازیگوشیازپرهیزومسئولیت پذیری18
.شودپیگیریمفیدومشخصاهدافومسئولیتاحساسبابایداجتماعیوفردی

.تاسنمودهسرزنششدتبهنمی دهند،انجامکاملراخودتعهداتکسانیکهوفروشانکماسالم:فروشیکموکم کاریازپرهیز19

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

.استحراموممنوعکارهاییگرفتن،رشوهودادنرشوهاسالمیمنظراز:گرفتنودادنرشوهازپرهیز20

کاملآگاهیوعلمرویازبایدقراردادیعقدوکاریگردشنوعهراسالمیمنظراز:ریسکیوجاهالنهقراردادهایعقدازپرهیز21
.باشدداشتهروشنیومشخصوظایفشرحوبودهطرفین



پذیرفتهعقالنیتحقیقباجزدیناصولودانستهباطنیپیامبرومحترمراعقلاسالم:عالمانهغیروعاقالنهغیرکارهایازپرهیز22
.استاجتهادمنابعازیکیعقلنیز،دینفروعدرنیست،

وارزشضداخالقیمنظرازشود،انجامطلبیشهرتوخودنماییوریاتظاهر،برایکهکاریهراسالمدر:شهرتلباسازپرهیز23
.استممنوع

ودانستهنمسلمیخودباختگیوناآگاهیازناشیرامشرکینوکفارکارهایازتقلیداسالم:مشرکینوکفارکارهایتقلیدازپرهیز24
.استنمودهممنوعآنرا

25
نبایدواستمحترمنیزاستعقلمجریهقوهکهارادهاست،محترمعقلوعلمهمچنانکه:هنرمندانارادهوآزادیمنعازپرهیز

خودعاقالنهوعالمانهآثارخلقدرپرستدنیاکارفرمایانتوس بیرونازیاوشیطانیالقائاتوبهیمینفستوس درونازهنرمندان
.شوندمحرومآزادیاز

مؤمنینبرایجامعه،مفیدونیازموردحرفه هایومشاغلدرتخصصداشتنتنهانه:شهرسازیومعماریجملهازحرفه هاقداست26
.می شودمحسوبجهادنوعیوخداستمحبوبومقدسامریبلکهاست،کفاییواجب

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



27
از.استنمودهممنوعراآنهااستثمارودیگرانبهراضرورتوطاقتازخارجکارتحمیلوکشیبهرهاسالم:استثماربودنممنوع
دبایدارند،کارسروزیادیبسیارکارورزانباساختمان ها،نظارتوطراحیوایدهصاحبانعنوانبهشهرسازانومعمارانکهآنجا

.نگرددمجریاناستثماروآن هاطاقتازخروجموجبکهنمایندنظارتوارائهنحویبهراخوداجراییطراحی های

ازواستنمودهتوصیهآن هاازعادالنهبهره وریبهونمودهانسان هامسخرراآسمانوزمینخداوند:تبذیرواسرافبودنممنوع28
.استداشتهحذربرتبذیرواسراف

ورتیکهصدرجامعهوخانوادهرفاهتأمینبرایاجتماعیوخانوادگیزندگیبهدادنگسترشبهاسالم:زندگیدرتوسعهبهتوصیه29
.استنمودهترغیبوتوصیهنشود،وظایفسایروتکلیفوحقوقترکیاتبذیر،واسرافموجب

گمراهیوغفلتموجبآنراودادهنسبتشیطانبهخداوندرامادیتزئیناتقرآندر:مادیومفیدغیرتزئیناتبودنممنوع30
.استدانستهزندگیمتعالیاهدافازانسان ها

وصیه از آنجا که خداوند بهره برداری مفید را از نعمت های الهی و زیبایی های ظاهری و باطنی ت: بهره برداری از آرایه های مفید و معنوی31
.ودتوصیه می ش( کالمی)و معنوی ( هندسی)نموده و خود را ستار العیوب نیز معرفی می نماید، بهره برداری از آرایه های تجریدی 

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



ل یهود، مسلمانان می توانند در داخل کشور خود با پیروان ادیان دیگر، که ریشه توحیدی دارند از قبی: همزیستی با اهل کتاب38
.تحت شرای  معینی همزیستی داشته باشند( هردند که بالفعل منحرف باشند)نصاری و زرتشتیان 

ور معماری بنابراین ام. از منظر اسالمی نمی توان با مشرکین در داخل کشور اسالمی همزیستی داشت: عدم همزیستی با مشرکین39
.و شهرسازی را در کشور اسالمی نباید به معماران و شهرسازان مشرک واگذار نمود

هروندان یکی از اصول و ارکان ایدئولوژی اسالمی رعایت اصل مساوات و نفی  تبعیض بین ش: رعایت برابری و مساوات شهروندان40
.است

41
متری از نظر اسالمی باید بین زنان و مردان نامحرم حتی المقدور ارتباط و اختالط ک: رعایت جداسازی های الزم بین زنان و مردان

که باید در فضاهای معماری و شهرسازی رعایت . و احکام شرعی و اصول اخالقی حدود آن را مشخص نموده است. صورت پذیرد
.شود

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

واشتهدحذربرپرستیبتوبت سازیوعملونظردرشرکهرگونهازراانسان هااسالم:(پرستیبتوسازیبت)شرکممنوعیت37
.کندپیدااصالتها،انساننیازهایازمستقلنبایدبناکالبدبنابراین.استنمودهممنوع



1
وضعبربتنیمفرهنگی،بعدازعمل،درراخودایده آلهایوایده هابایدمعمارانپذیرند،تکاملوپذیرتربیتپذیر،توبهانسانهاکهآنجااز

برایبمناسبسترآثارشانتانمایند،خلقراخودآثارونمودهپردازیایدهآنها،انسانیکمالومطلوبوضعسمتبهومخاطبینموجود
.باشدانسانهاتعالی

2
لهاماتاوبهیمینفسالقائاتددارفرهنگیبعدازاستممکنواستپذیرامکانانسانها،برایالهیفطرتازخروجاختیاراً کهآنجااز

ایده هایوراتنظیابایدشوند،منطقیغیروروزآمدمدهایوکارفرمایانمنفیخواسته هایتسلیمنبایدمعمارانبنابراینشوند،شیطانی
.شوندمنصرفکارآنانجامازیاونماینداصالححدودیتاراآنها

3
ازلیکبهراخودهویتنفوساینوروحانیوعقالنیحیوانی،گیاهی،نفسدهاربامرکبوبعدیدنداستموجودیانسانکهآنجااز

یابدنوروحبهیمی،نفسوعقالنینفسجهل،وعقلتضادبهدینیزباندرکهمتضادودرونیکشمکشیکهموارهونمی دهنددست
ندانهنرمایده آلهایوایده هابنابراین.می گذاردتأثیرهنرمندانایده آلهایوایده هابرمی شودنامیدهاخالقیضدواخالقیهایگرایش
.استمنفییامثبتارزیابیونقدقابلآناخالقیارزشهایواسالمعملیونظریحکمتبرمبتنی

4
از آنجا که انسان دارای جوهر روحانی مستقل بوده و اراده اش از ذات روحانی او سردشمه می گیرد، بنابراین نسبت به مجموع عوامل 

ار بنابراین معماران مسئول ایده ها، روش ها و آث. محیطی، مختار و آزاد است، هیچ جبری و ضرورتی آزادی و اختیار را از او سلب نمی کند
.مثبت و منفی خود می باشند وباید پاسخگو باشند

5
افرادیهارادتابعتاریخ،طولدرومجموعدروداردسننیوقوانینخودازواستحقیقیمرکبیکاینکهعیندرانسان،خودمانندنیزجامعهکهآنجااز

حیوانیغرائزاسیرکهانسانهاییبایافتهتعالیانسانهایبینتقابلنهایتدرواعتقادیسیاسی،صنفی،فرهنگی،متضادعناصرحالعیندرنیست،خاص
تالشخاطبمانسانهایزیستمحی کیفیارتقاءدرپیامبرگونهخود،انسانیکماالتوایده هاارتقاءضمنبایدمعمارانبنابراین.داردادامههستندخود
.نشوندهستند،خودبهیمیونفسانیهواهایاسیرکهانسانهاییخواستهایوایده هاتسلیمونمایند

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



6
با مواضع از آنجا که خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد، مگر آنکه آنمردم خویشتن را تغییر دهند  معماران و هنرمندان می توانند
ی در فرهنگی و معنوی خود نقش و رسالتی عظیم در تحوالت مثبت اجتماعات زمان خود، داشته باشند و رویکردی اصالحی و انقالب

.پیش گیرند

زیبا از آنجا که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد   و فطرت انسانها نیز الهی است  بنابراین معماران در مجموع باید رویکردی7
.شناسانه و زیبایی خواهانه داشته باشند

8
از آنجا که خداوند احسن الخالقین است و انسانها را بر صورت خود آفریده است، و همه اسماء و صفات خود را به آنها آموخته است،

سن ها در آثار بیافرینند، یعنی تجلی همه ح( احسن)بنابراین معماران نیز باید رویکردی حکیمانه و مدبرانه داشته و آثار خود را به نحو 
.خود

، از آنجا که خداوند خود را با یکصد صفت حسن  در قرآن مجید معرفی نموده است و این صفات عین ذات اوست و وحدت ذاتی دارند9
.بنابراین آثار معماران نیز باید بر حسب موضوع و موقعیت آن اثر، تجلی مناسب و متعادلی از این صفات باشد

از آنجا که تجلیات الهی در همه مراتب وجود زیباست و آن زیبای زیبا آفرین، هم ظاهر است و هم باطن و هم اول است و هم آخر  10
.بنابراین آثار معماران نیز باید هم دارای صورت زیبا و هم دارای مفاهیم و سیرتهای زیبا و منطقی باشد

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



11
باراخودتنوعمومتکثرآثاربایدمعمارانبنابرایناستنمودهپابرعدالتاصلبرمبتنیرامتنوعومتکثرهستیخداوندکهآنجااز

اجراوطراحیخودمطلوبومناسبجایدردیزهردادنقراریعنیعدالتاصلبرمبتنیومکانی،زمانیشرای مجموعبهتوجه
.نمایند

هرسازیشومعماریدرفضاییوساختمانیعنصرمهمترینبنابرایناست،عبادتمفهومانسانهاخلقتدراصلمهمترینکهآنجااز12
.باشدبایدآن هایمصلیومساجدخصوصبهعبادی،مراکز

جهتردکهآنهاخصوصبهفرهنگی،وعلمیمراکزبنابرایناست،معرفتمفهومانسانها،خلقتدراصولمهمترینازیکیکهازآنجا13
.می شوندمحسوبشهریفضاهایوساختمان هامهمترینجزءمی نمایندتالشاسالمیمعرفت های

هیساماندوکنترلشهریفضایدررامزاحمعملکردهایبایدشهرسازانومعمارانبنابرایناست،ستارالعیوبخداوندکهآنجااز14
.نمایندسازیزیبا(معناگراومناسب،تنزیهی،)مثبتتزئیناتوآرایه هابارانامناسبصورتهایونموده

.گیردقرارجدیعملوتوجهموردبایدهنرمندانعملیومناسبهایشیوهاتخاذدرمکانیوزمانیشرای مجموع15

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



.یکی از مهم ترین عوامل در اتخاذ شیوه مناسب و تأثیر مطلوب در خلق اثر هنری، استعداد خاص و تجربه حرفه ای هنرمند است16
.  الزم سپرده شود( استعداد)بنابراین عالوه بر داشتن آموز ش و تخصص باید کارها  به افراد واجد 

ر اثر هنری شیوه های عملی اموری نسبی هستند و میتوانند مبتنی بر علت فاعلی و غایی آنها، یعنی ایده های هنرمندان و تجلیات آن د17
.با حفظ اهداف زیبایی شناسانه، به صورت متنوع باشند

فه ای هنرمندان باید در مرحله شناخت حقایق و در مرحله شناخت مجموع شرای  زمانی و مکانی حاکم بر خلق اثر به مرحله اجتهاد حر18
.برسند، تا بتوانند احکام ثانویه و اولویت ها را مبتنی بر اصول ده گانه اجتهاد در تشیع، استنباط و استنتاج نمایند

معماران و شهرسازان باید روش ها و شیوه های عملی خود را در خلق آثار مبتنی بر رعایت احکام عملی اسالم و اصول اجتهادی آن 19
.ساماندهی نمایند

20
لق آثار با توجه به جامعیت و همه جانبه نگری مکتب اسالم در حوزه نظر و عمل، بنابراین معماران و شهرسازان برای خ: همه جانبه نگری

و خود در حوزه عمل و در انتخاب روش ها و شیوه های عملی و اجرایی باید رویکردی همه جانبه و جامع نگر نسبت به همه شرای  زمانی
.مکانی و نیازهای انسانی داشته باشند

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



منبعدوطریقازکهاست،(س)معصومینکالموالهیکالمخطاناپذیر،منبعدواسالممکتبدر:دهارگانهمنابعطریقازعملیاجتهاد21
. نمایندمشخصموضوعیهردرراماعملیوظایفمی توانندخبرگان،اجماعبهمراجعهوفردیعقلیعنیخطاپذیرندکهدیگر

ییرمتغوجزئیکهمکانیوزمانیشرای مجموعبهتوجهبااسالمیثابتوکلیاصولواولیهاحکام:عملیاحکامپذیریاجتهاد22
.می باشندتطبیقوکشفقابلتشیع،دراجتهادیدهگانهاصولطریقازمی باشند

23
میلیاردهارد(سمبلیکوتمثیلی)آیه ایصورتبهمی توانندشناسانهزیباییصفاتومفاهیمکهآنجااز:هنریوحرفه ایپذیریاجتهاد
راکالبدهاوریصومادیجزئیاتثابتاصولبرمبتنیبایدبنابراینکنند،پیداتجلینسبیصورتبهجدیدومختلفکالبدوشکل
.نموداجتهاد

وجدیدآثارخلقوطراحیوعملیمناسبروش هایاتخاذبراینظری،ثابتمفاهیمتجلیجهتدر:تشیعدراجتهاددهگانهاصول24
.استضروریمکانیوزمانیشرای مجموعبرمبتنیاصولآنرعایتاصیل

25
هرجااسالمدیندرواست(سهلهوسمعه)شریعتدارایاسالم،(ص)اکرمپیامبرتعبیربهبنا:حرجوعسرعدموکاردرسهولت
(رئالیست)عملدرو(آلیستایده)نظردراسالمبنابراین.می گرددملغیتکلیفآنشود،همراهتنگناومظیقهباعمل،درتکالیفی
.است

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



زندگیویترهبانازونمودهراطبیعینعماتازشکرگذاریوبهره برداریوآبادانیبهمکررتوصیهاسالم:رهبانیتعدموگراییزندگی26
.استداشتهبرحذراجتماعازدوریوگریزی

27
گرایشروزه،ونمازنظیرفردیعبادتهایحتیدارد،اجتماعیماهیتاغلباسالمیاخالقواحکام:نگریجمعواجتماع گرایی

در،استگرایشاتاینازناشیغیرهواخالقیجزایی،حقوقی،اقتصادی،سیاسی،حوزه هایدراجتماعیفراوانقوانیندارد،اجتماعی
.می داندوابستهومتقابلاموریراسازیجامعهوخودسازیاسالمواقع

28
افرادآزادیوحقوقامامی شمارد،جامعهمسئولرافردواستاجتماعیدینیکهحالعیندراسالم:مخاطبینآزادیوحقوقرعایت

درومی باشنداجتماعیاقتصادی،سیاسی،متنوعحقوقدارایاسالمینظرازافراد.نمی دانداصیلغیررافردونمی گیردنادیدهرا
.دارندانتخابومشورتحقمواردازبسیاری

حقوفردحقبرراجامعهحقاسالممی شود،ایجادتزاحموتعارضفردحقوجامعهحقمیانکهآنجا:فردحقبرجامعهحقتقدم29
.می داردمقدمخاصحقبرراعام

ورضرمستلزمکهاستاالجراالزمحدآنتااست،عامومطلقواولیهصورتبهکهاسالمیدستورهایواحکام:ضرربودنمنتفی30
.دارد(وتو)حققوانینسایربهنسبتکهاستکلیقاعدهیکاصلاین.نباشدزیانی

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



وباشدهداشتمفیدنتیجهوفایدهاولدرجهدربایداجتماعییافردیهرکاراسالمنظراز:کاریبیهودهازپرهیزوفایده گراییاصالت31
.استممنوع(لغو)ومفیدغیرهرکار

کارهروودهبممنوع(لعبولهو)بازی گوشیوهدفیبیبرمبتنیکارهایاسالمنظراز:کاردربازیگوشیازپرهیزومسئولیت پذیری32
.شودپیگیریمفیدومشخصاهدافومسئولیتاحساسبابایداجتماعیوفردی

ذیرفتهپعقالنیتحقیقباجزدیناصولودانستهباطنیپیامبرومحترمراعقلاسالم:عالمانهغیروعاقالنهغیرکارهایازپرهیز33
.استاجتهادمنابعازیکیعقلنیز،دینفروعدرنیست،

وارزشضداخالقیمنظرازشود،انجامطلبیشهرتوخودنماییوریاتظاهر،برایکهکاریهراسالمدر:شهرتلباسازپرهیز34
.استممنوع

آنراودانستهمسلمینخودباختگیوناآگاهیازناشیرامشرکینوکفارکارهایازتقلیداسالم:مشرکینوکفارکارهایتقلیدازپرهیز35
.استنمودهممنوع

36
نبایدواستمحترمنیزاستعقلمجریهقوهکهارادهاست،محترمعقلوعلمهمچنانکه:هنرمندانارادهوآزادیمنعازپرهیز

ازخوداقالنهعوعالمانهآثارخلقدرپرستدنیاکارفرمایانتوس بیرونازیاوشیطانیالقائاتوبهیمینفستوس درونازهنرمندان
.شوندمحرومآزادی

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



مؤمنینبرایجامعه،مفیدونیازموردحرفه هایومشاغلدرتخصصداشتنتنهانه:شهرسازیومعماریجملهازحرفه هاقداست37
.می شودمحسوبجهادنوعیوخداستمحبوبومقدسامریبلکهاست،کفاییواجب

38
آنجااز.استنمودهممنوعراآنهااستثمارودیگرانبهراضرورتوطاقتازخارجکارتحمیلوکشیبهرهاسالم:استثماربودنممنوع
بایددارند،کارسروزیادیبسیارکارورزانباساختمان ها،نظارتوطراحیوایدهصاحبانعنوانبهشهرسازانومعمارانکه

.نگرددمجریاناستثماروآن هاطاقتازخروجموجبکهنمایندنظارتوارائهنحویبهراخوداجراییطراحی های

ازواستنمودهتوصیهآن هاازعادالنهبهره وریبهونمودهانسان هامسخرراآسمانوزمینخداوند:تبذیرواسرافبودنممنوع39
.استداشتهحذربرتبذیرواسراف

رتیکهصودرجامعهوخانوادهرفاهتأمینبرایاجتماعیوخانوادگیزندگیبهدادنگسترشبهاسالم:زندگیدرتوسعهبهتوصیه40
.استنمودهترغیبوتوصیهنشود،وظایفسایروتکلیفوحقوقترکیاتبذیر،واسرافموجب

دراتقاضوگرایشنوعهروجودومردمتمایالتبراساسراکارهامشروعیتاسالم:عواممطلوبیتنهمصلحتمبنایبرجهت گیری41
.می نمایدمشروعراجهت گیری هاوکارهامردم،مصلحتبلکهنمی داند،روزمُدهایباصطالحوبازار

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



وریفکدشمنانتقویتومردمگمراهیفکری،انحرافموجبکههرکاریاسالمدر:دشمنانتقویتوکارفرمایاناغفالبودنممنوع42
.استممنوعوحرامشودمسلماناناعتقادی

وواجبدیگرانحقوقبهمتجاوزهرنوعبامبارزهواجتماعیوفردیحقوقازدفاعاسالمدر:اجتماعیوفردیحقوقازدفاعقداست43
.استمقدس

برپاییاتمستمرامریوفرایضسایرپایهاسالمدرمنکرازنهیومعروفبهامرکهآنجااز:مستمرودائمپذیریاصالحوجوییاصالح44
.اشندبنارسایی هاوکمبودهابابیرونیودرونیناپذیرخستگیانقالبیکدرهموارهبایدمسلمانانومی باشدجهانیعدلجامعه

عملیتوحیددردهونظریتوحیددردهراخدشه ایگونههیچواستتوحیددیندیزیهرازبیشاسالم:عملونظردرتوحید45
.می یابدپایانخدابهومی شودآغازخداازآن هاکردارهایورفتارهاوانسان هاایده آل هایوایده هااندیشه ها،همهنمی پذیرد،

حذربر(فورمالیسم)پرستیبتوبت سازیوعملونظردرشرکهرگونهازراانسان هااسالم:(پرستیبتوسازیبت)شرکممنوعیت46
.استنمودهممنوعوداشته

ونصارید،یهوقبیلازدارندتوحیدیریشهکهدیگر،ادیانپیروانباخودکشورداخلدرمی توانندمسلمانان:کتاباهلباهمزیستی47
.باشندداشتههمزیستیمعینیشرای تحت(باشندمنحرفبالفعلکههردند)زرتشتیان

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



وماریمعاموربنابراین.داشتهمزیستیاسالمیکشورداخلدرمشرکینبانمی تواناسالمیمنظراز:مشرکینباهمزیستیعدم48
.نمودواگذارمشرکشهرسازانومعمارانبهنبایداسالمیکشوردرراشهرسازی

.استانشهروندبینتبعیضنفیومساواتاصلرعایتاسالمیایدئولوژیارکانواصولازیکی:شهروندانمساواتوبرابریرعایت49

حتیشهرسازیومعماریفضاهایدرنامحرممردانوزنانبینبایداسالمینظراز:مردانوزنانبینالزمجداسازی هایرعایت50
.استنمودهمشخصآن راحدوداخالقیاصولوشرعیاحکامو.پذیردصورتکمتریاختالطوارتباطالمقدور

،دارندذاتیوحدتواوستذاتعینصفاتاینواستنمودهمعرفیمجیدقرآندرحسنصفتیکصدباراخودخداوندکهآنجااز51
.باشدصفاتاینازمتعادلیومناسبتجلیاثر،آنموقعیتوموضوعحسببربایدنیزمعمارانآثاربنابراین

آخرهمواستاولهموباطنهمواستظاهرهمآفرین،زیبازیبایآنوزیباستوجودمراتبهمهدرالهیتجلیاتکهآنجااز52
.باشدمنطقیوزیباسیرتهایومفاهیمدارایهموزیباصورتدارایهمبایدنیزمعمارانآثاربنابراین

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



54
درشهرسازانومعمارانبنابراین.استنمودهارائه(حرامومکروهمباح،مستحب،حالل،)شرحبهبعدپنجدرراعملیاحکاماسالم
حرامومکروهروش هایازبایدودارنداختیاروآزادیمباحاحکامدرنمایند،پیرویمستحب،وحاللاحکامازترتیببهمی توانندعمل

.نماینداجتناب

53
باراخودتنوعمومتکثرآثاربایدمعمارانبنابرایناستنمودهپابرعدالتاصلبرمبتنیرامتنوعومتکثرهستیخداوندکهآنجااز

خودمطلوبومناسبجایدردیزهردادنقراریعنی(مصلحتوعدالتحکمت،)اصولبرمبتنیومکانی،زمانیشرای مجموعبهتوجه
.نماینداجراوطراحی
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آثارلقخبرایشهرسازانومعمارانبنابراینعمل،ونظرحوزهدراسالممکتبنگریجانبههمهوجامعیتبهتوجهبا:جانبه نگریهمه
وزمانیشرای همهبهنسبتنگرجامعوجانبههمهرویکردیبایداجراییوعملیشیوه هایوروش هاانتخابدروعملحوزهدرخود
.باشندداشتهانسانینیازهایومکانی
شورکدرراشهرسازیومعماریاموربنابراین.داشتهمزیستیاسالمیکشورداخلدرمشرکینبانمی تواناسالمینظردرتوحید
.نمودواگذارمشرکشهرسازانومعمارانبهنبایداسالمی

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



.باشندمیهاآنآلهایایدهوهاایدهتجلیناخودآگاهوخودآگاهصورتبهانسانهایپدیده1

(یدارهاپدباخداوندرابطهنظیر).نیستجداآنازامااست،آنازبیرونونیستیکیآنباامااست،پدیدهدرایدهیعنیتجلیمفهوم2

.پدیدهدرایده(حلولوتجسد)نهوداندمی(ساکتوخنثی)نهراانسانیهایپدیدهاسالم3

.اشدبنظرموردموضوعدر(مصلحتوعدالتحقیقت،)ازبرایندیبایدمکانیوزمانیشرای مجموعبهتوجهباانسانیهایپدیده4

،استهنرمندایحرفهتجربهو(خاصاستعداد)هنری،اثرخلقدرمطلوبتأثیرومناسبشیوهاتخاذدرعواملترینمهمازیکی5
.استبرخوردارایالعادهفوقاهمیتازتخصصیرشتههربرایاصلحگزینشمسئلهبنابراین

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

مطلقنبایدنبنابرایهستند،اعتباریونسبیوابسته،متکثر،عناصریشوند،میحادثطبیعتعالمدرکهآنجاازانسانیهایپدیده6
.شوندتقلیدوتکراروشدهتصور

:انسانیآثار



نویمعوروحینیازهایبسترسازیومادینیازهاینسبیتأمینوبودنمحورمخاطبشهرسازیومعماریآثارخلقدراصلترینمهم7
.آنهاست

ترکه،مشحافظه،)خودباطنیحواسطریقازانسانهاواستموجودطبیعتدر(هاصورتومواد)زیرااست،بازآفرینیانسانی،فرایندهای8
.نمایندمیبازآفرینیراآنها(خیالهاومتصرفه

وافزاهم)لتعامبنابرایناوست،مستمرنیازطبیعتباانسانارتباطوشودمیحادثطبیعتبستردرانسانیفرایندهایکهآنجااز9
.شودبینیپیشبایدطبیعتباانسانیفرایندهایبین(مکمل

شرای جموعمبرمبتنیبایدانسانیفرایندهرارزیابیبنابراینمؤثرند،انسانیآثارخلقدرمکانیوزمانیشرای مجموعکهآنجااز10
.پذیردصورت

زیست محیوفضامصلحانهوعادالنهحکیمانه،بازآفرینی):گفتتوانمیشهرسازیومعماریازمانعوجامعنسبتاًتعریفیکدر11
.(آنهامعنویوروحینیازهایبسترسازیومادینیازهایبامتناسبمصنوعیوطبیعیعناصرباها،انسان

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



اختیاروآزادیحوزهدردونرا،آنهامعنویوروحینیازهایامانمود،تأمینتوانمیتجربیعلومطریقازراانسانهامادینیازهای12
.نمودسازیبسترتوانمیفق آنهاست،

زاسیربرمبتنیهاست،(نماد)و(هاآرایه)،(هندسی-فضاییهایایده)نوعمعنویبسترسازیجهتدرمعماریعناصرترینمهم13
.وحدتبهکثرتازومعنابهصورت

ازمعنوی،بهمادیاز)استشهریعملکردهایوفضاها،سازماندهینوعمعنویبسترسازیجهتدرشهرسازیعناصرترینمهم14
(...وآموزشیزیارتی،عبادی،نظیرفرهنگیفضاهایبهتجاریازواخرویبهدنیایی

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



.استالعملعکسوعملرابطهانسان،وجهانرابطهنظرازمی کنند،تدبیرآنراشعورباقواییواستزندهواحدیکجهانکهآنجااز1

2
آخرتردآنچهبرعالوهنیزجهانهمیندرمکافات،وکیفر،امدادوپاداشونیستتفاوتبیانسانبدونیکبهنسبتجهانیعنی
خودرداریبهره بنوعمقابلدرمعمارانبنابراین.نیستیکسانانسانهاکفروشکربهنسبتجهانالعملعکس.داردوجودآمد،خواهد

همباشد،نامطلوبیامطلوبمی نمایندکهخلقکهآثارینوعوباشدنامناسبوجابهنایاومناسب،جابهکهطبیعیوعناصراجزاءاز
.می باشندمسئولدیگرجهانیدرهموجهانایندر

اشپادوجزاءیعنی(الهیقدر)ونیستالعملعکسبدون(قضامفهوم)دهدمیانجامانسانکهآنچهیعنیالهی،قدروقضامفهوم3
.یابدمیدررااوالهی

.آنخالقهویتبراستفرایندآنتأثیرکهداردباطنییکواستشدهحادثپدیدههمانکهدارد،ظاهرییکانسانیفرایندهر4

بهرهیدبابعدیکارهایبرایآثارمثبتابعادازیعنیاست،(عبرت)مفهومخلق،مرحلهازبعدانسانیفرایندهایدراصلترینمهم5
.نمودپرهیزبایدمنفیابعادازونمودبراداری

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

) مرحله پنجم

.استهمراهآنهاباهموارهجهنموبهشتاینوسازندمیخودبرایجهنموبهشتخود،آثارواعمالباانسانهااسالمیمنظراز6



عملیهایشیوهمیتوان(حرامومکروهمباح،مستحب،وحرام)پنجگانهاحکاموآناخالقیارزشهایبرمبتنیاسالمعملیحکمتبا7
.نمودارزیابیونقدراهنرمندان

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

)

مرحله پنجم

ونقدراانهنرمندعملیهایشیوهمیتوان(حرامومکروهمباح،مستحب،وحرام)اولیهپنجگانهاحکامبرمبتنیاسالمعملیحکمتبا8
.نمودارزیابی
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مبتنی بر نفس  حیوانی انسان
(هوا پرستی )

اله ها
معبودهای 

متکثر ، نسبی ، متغیر، )
اعتباری، ناپایدار، اشباع 
ی  نشدنی، غیرتکاملی و غریز

(هستند

:بررسی تطبیقی معبودها
در نظر ( زیبا و زشت )ایده َآلهای 

: در عمل (  خیر و شر)و 

انواع
معبودها

زیبایی های 
(غریزی–حسی )

ر بیرونی و غیمبتنی بر عوامل 
انسانی 

(اطاعت از شیطان و جنودش ) 

بیرونی و مبتنی بر عوامل 
انسانی 

(اطاعت از افراد و احزاب ) 
اعمال و آثار

(غریزی–حسی )

اله+ الگ 
ت،ثابفطری،،یگانه)معبود
اشباعپایدار،حقیقی،
بالقوهوتکاملی،شدنی
(است

ادراک اسماء الحسنی الهی 
(نمبتنی بر نفوس عقالنی و روحانی انسا)

زیبایی های 
(روحانی–عقالنی ) 

اعمال و آثار
(عقالنی و روحانی) 

زیبایی های ظاهری
سلیقه ها و مدهای )

(روزآمد

زیبایی های باطنی
زیبایی فطری و )

(نوعی انسان ها

1

(معشوق)آنچه انسان را واله و عاشق می کند = اله . 1
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(:شهودی)زیبایی های ذاتی، 
قام اسماء و صغات ذاتی خداوند، که ثابت و غیر قابل تبدیل و تحویل است و م

.است( صفاتی و فعلی –ذاتی ) توحید  

(:مفهومی)زیبایی های صفاتی، 
ته عالم مجردات ذهنی انسانها، که به هیچ عنصری جز ذات الهی وابسته و پیوس

.(پیام آور درونی است) نیست 

مقام ذات الهی
(واجب الوجود)

عالم معقول
(نفس عقالنی انسان)

(:حضوری)زیبایی های ملکوتی، 
بتنی ، یعنی استعدادهای تکاملی آن از درون خود انسان،  م(مکتفی)عالمی است 

بر آگاهی های حقیقی و اختیار نیّات و اعمال خیر محقق میشود و غیر قابل 
.تبدیل و تحویل است

.مقصد تکاملی آن تا اعلی علیین ومشاهده وجه الهی است
(تحوالت آن اختیاری و دارای جهت گیری مثبت و منفی است)

(:حسی و غریزی)زیبایی های ملکی 
،یعنی اجزاء و عناصر آن در تغییر و تحوالت خود، کامالً (ناقص)عالمی است 

.ری است وابسته به یکدیگر می باشند و این وابستگی و تحول و تغییرامری جب

(تحوالت آن از خاک است تا حیوان )

عالم ملکوت 
(نفس روحانی انسان) 

عالم مُلک
نفوس گیاهی و حیوانی) 

انسان

انواع مراتب وجود و 
هاتجلی انواع زیبایی

مبتنی بر اسماء الحسنی)
(الهی

: مراتب وجود، و تجلی انواع زیبایی ها
(ویژ گیها و رواب  آنها)
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بررسی تطبیقی انواع مکاتب شناخت شناسی، 
(:از بعد زیبایی شناسی)

سبک های وابسته هنر و معماری فیلسوفان شاخص
حاصل معرفتی و زیبایی 

شناسی ابزار و شیوه های شناخت
انواع مکاتب 
شناخت شناسی

Deconstr
uction
Chaos   Dada

سامان شکنی، 
آشوب،  دادائیسم 
؟مفوویسم، سورئالیس

و پیرهون گرگیاس 
بی معیاری در شناخت 

حقیقت و زیبایی و زشتی
های هیچکدام از ابزار و شیوه
معرفتی یقین آور نیستند دریدا ،  پات نم، لیرز شک گرایان. 1

فوزیک

Postmoderni
sm
Historicism
Regionalism
Contextualis
m
Neovernacul
arism

فرانوگرایی، تاریخ 
گرایی
گرایی، زمینهمنطقه 

یگرایگرایی، نوبومی 

کو، ، لیوتار، فوپروتاگورس
دلوز، بودریار

معیارهای حقیقت و زیبایی
فردی است

ها  و شیوه های شناخت فردی ابزار
است

هگل، مارکس، گادامر،  نسبی گرایان. 2
نیچه و بسیاری از 
فیلسوفان فرانوگرایی

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

است 

وابسته به دوران های تاریخی و 
شرای  اجتماعی، فرهنگی و نژادی

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

نوگرایی، شکل 
گرایی

ییارگانیك، زبرگرا
ل عقساختارگرایی،

گرایی
آینده گرایی  ، هاي 

((تك
کارکردگرایی، 
هنرهاي مفهومی

ندیاکک،پزیتیویستها  علوم تجربی و زیبایی هاي 
حسی و غریزي یحواس پنجگانه و تجربیات حس

3  .
ن مبناگرایا
حصری

الک، فروید،  هیوم، 
یونگ

علوم تجربی و غریزي
زیبایی هاي حسی و غریزي

حواس پنجگانه و احساسات  و 
تجربیات درونی

دکارت ه معرفت ها و زیبایی های اولی
(مفهومی)عقلی  

عقل
(تحلیل معقوالت فطری)

هنر و معماری
(س)آفرینش و معصومین 

(به صورت کامل)
معماري و شهرسازي دوران اسالمی و و هنرو

سایر آثار اصیل جهان
(همه بصورت نسبی) 

ناابوعلی سیفارابی، معرفت ها و زیبایی های
حسی و معقول

حواس و عقل، تجربیات حسی و 
استنتاج عقلی

ابن عربیسهرودي، معرفت ها و زیبایی های
حضوری و ملکوتی

از شهود قلبی،  احاطه اشراقی نفس
طریق تزکیه

حکمای اسالمی به 
صورت نسبی و 

تا ( س)معصومین
عالی ترین درجه

معرفت  و زیبایی های
غریزی–حسی 
مفهومی-عقلی
شهودی-قلبی

تا و الهامات و مکاشفات ربوبی
مشاهده وجه اهلل

معرفت های اولیه فطری
حواس و تجربه حسی+ 
عقل و استنتاج های عقلی+ 

قلب و شهود عرفانی+ 
مبتنی بر داوری 

(س)کالم الهی  و سنت معصومین

4  .
ن مبناگرایا
کامل
(اسالمی)

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



خواص دوگانه  نفوس انسانقوای پنج گانه نفوس انسانسردشمه نفسانساننفوس 

نفس 

نامی نباتی
جذب کنندهکبد

هضم
کننده

دفع 
کننده

پرورش 
دهنده

نگهدارنده 
دهو کنترل کنن

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

نفس

حسی حیوانی
دشیدنبوییدندیدنشنیدنقلب

لمس
کردن

ی                        نفس حیوانخشنودی و ناراحتی 
(غریزی-ادراک زیبایی های حسی) 

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

نفس 

ناطقه قدسی

از دیزی سردشمه 
نگرغته

(تشبیه نفس فرشتگان اس)

فکر

(تدبیر )

ذکر

(یادآوری)

علم

(دانایی)

حلم

(بردباری)

تنبه
بیداری و پند )

(پذیری

حکمت ونزاهت
خیر و شر و ادراک و داوری علم و جهل،)

ایی زیبا و زشت و گرایش به علم و خیر و زیب
(های معقول

نفس

الهیکلی 
مبدا آن از خداوند است و
.به او نیز باز می گردد

بقا
در 
فنا

تنعم             
در 
سختی

عزت
در
ذلت

غنا             
در 
فقر

در صبر  
بالء

رضایت  و تسلیم
تی ادرا  زیبایی های ملکوتی، رضایت از هس) 

(با قوانین الهیخود و هماهنگی

هاآنشناسیزیباییوخواصقوا،ها،سردشمه((ع)علیحضرتاز)انسان،نفوسانواع
:

1

، هزار و یک نکته، تهران، انتشارات گلشن1377حسن زاده آملی، حسن، -1
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:، کهاست حقیقیییهاوجودادرا زیبایی

وحوا وسیلهبهمادیهایصورتبامادهعالمدر

وعقلوسیلهبهمفهومیصفاتبامعقولعالمدر

،(روح)دلبوسیلهملکوتعالمدر

.«شودمیادرا مخاطبینظرفیتووجودظهوروقوهنسبتبه

:تعریف جامع و مانع از زیبایی

1

وجود به نسبت قوت آن= زیبایی 

(الهم انی اسئلک به بهائک)فراز -کتاب شرح دعای سحر-(ره)امام خمینی . 1
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. به مفهوم نیستی و نبود وجود
(مانند تاریکی در برابر نور)

به مفهوم غفلت از زیبایی های برتر و راضی شدن به 
زیبایی های ظاهری و غریزی

(ناشایست،نامناسب ،نابجا )

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

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

(از منظر اسالمی)مفهوم زشتی 

از بعد هستی شناسی

انسان نسبت بادر 

در نسبت با عوالم وجود
( عالممقایسه دو )

از بعد انواع صفات حسن
الهی 

(فقدان برخی از صفات)



فرایند خالقیت های 
خداوند:انسان( مثبت و  منفی)

عالم خلق
(ملک)

عالم امر
(ملکوت و جبروت)

انسان

انسان بالفعل و جبری 
موجودیت جسمانی و )

(نفوس گیاهی و حیوانی

انسان بالقوه و اختیاری
موجودیت فطری و نفوس )

(عقالنی و روحانی

شامهالمسهسامعهباصره ذائقه

حافظه



حافظه

مشترکه

متصرفه

الهام اَمری
خیال متصل به )

(عالم اَمر

الهام خَلقی
خیال متصل به )

(عالم خَلق

اجتهاد نفسانی
تجلی غیر عادالنه و نسبی نیازهای مادی و غرایز )

(بهیمی در مواد و صورتهای مُلکی

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

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

اجتهاد نظری
ارائه تألیفاتی در حوزه حکمت و فلسفه هنر و )

(زیبایی شناسی

ایجاد آثاری مذموم
(آثاری لغو یا لهو و لعبی)

آثار هنری تعالی بخش
بازآفرینی حکیمانه، عادالنه و مصلحانه فضای زیست انسانها با )

مواد و صورت های مُلکی، تأمین کننده نیازهای مادی و بسترساز  
(نیازهای روحی انسانها

ایجاد تألیفاتی مفهومی و نظری
(رنظریاتی در فلسفه و مبانی زیبایی شناسی و هن)

مواد و صورتهای ملکی وسیله و سیر در معنا )
(هدف ایجاد اثر است
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تعهد هنرمندان شناخت عالم و آدم ، 
آنگونه که هستند و می توانند باشند

(  امری جبری است)

آزادی هنرمندان

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

مسئولیت هنرمندان تأثیرات افکار و آثار بر 
خود و مخاطبین 

( امری جبری است)

(آزادی انسان)

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

(عقالنی)یا 

(قدر الهی)

جزا و پاداش الهی مرتبط با نیات، اعمال و

آثار انسان مبتنی بر اصل 
(عدالت) 

(قضاء الهی)
.آفرینش عالم  وآدم آنگونه که هستند

(بالفعل) 

(بالقوه)و آنگونه که می توانند باشند 

(حقیقت)مبتنی بر اصل 

مبتنی بر صفت 

(الرّحمان)

مشیت خداوند

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

مبتنی بر صفت 

(الرّحیم)

بداء الهی

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

والیت الهی و

والیت )معصومین در زمان غیبت 
(فقیه

:آزادی و تعهد و مسئولیت هنرمندان

1

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

مدرن، هرمنوتیک
شکنیشالوده

گادامر، رورتی، دریدا
...و 

تاویل و تفسیر هنری

رمزگشایی

اجتهاد هنری

رمز پردازی

(رابطه فطری هنرمند و مخاطب) هم زبانی معنایی

اثر 
هنری 

تاثیر شرای  زمانی و مکانی
بر مخاطب

تاثیر شرای  زمانی و مکانی
بر هنرمند

: مورد  تاکید 
هرمنوتیک
رمانتیک

مجموع شرای 
(نسبی، متکثر و متغیر)

مخاطب هنرمند

عدم همزبانی معنایی به خاطر شرای  متفاوت

حکمت نظری و 
احکام عملی و اجتهادی

(اصول ثابت)

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



مالزمه قاعدة -1
عقل و شرع

الزامیآن هادستاوردهایرعایتو.استشرعیاحکامهمانعقلیاحکامواستعقلاجتهاد،ابزار
.است

درهاسرانهومعماریدراستانداردهانظیرتجربیعلومدستاوردهایمجموعرعایتبراینبنا-
.استالزامیشهرسازی

بقای قاعدة-2
اصول

ونظریحکمت).هستندزمانبیوفطرت،ازبرخاستهنبویسنتتوس شدهبیانعملیونظریاصول
(عملیحراموحاللپنجگانهاحکام

تفریعقاعده -3
تهاداجواستنتاجقابل(عقلیتفریع)با،(ثابتاصول)پرتودر،(آثارخلقروش هاو)جزئیاتوفروع

،لهاآایدهبرایمناسبهایصورتومادهانتخابیعنی،تخصصیاجتهاد).هستندحرفه ایوتخصصی
.مکانیوزمانیشرای مجموعبهتوجهبا

نسبیتقاعده -4
متغیر،متکثرعناصریآثار).هستندنسبیکامالًمکان،وزمانمقتضیاتبراساس(آثارروش هاو)فروع
(هستندنسبیو

رنظردرا(مکانیوزمانیشرای مجموعو)انسانیمختلفساحاتوجوانبهمهبایدانسانآثاریافروعجامعیتقاعده -5

اصول ده گانه اجتهادهای تخصصی در مکتب تشیع 
لی ایده در جهت اجتهاد حرفه ای مبتنی بر مفاهیم ثابت نظری و احکام اولیه عملی برای اتخاذ روشهای مناسب مبتنی بر تج)

(  آلهای انسان در ماده و صورت هایی که وابسته به مجموع شرای  زمانی و مکانی هستند و خلق آثار بدیع و اصیل

87



88

قاعده احکام -6
خمسه تکلیفیه

وکروهمباح،ممستحب،حالل،).کنندضرورتواولویتتعیینخمسه،احکاماساسبراجراء،دربایدفروع
.زمانهاهمهدرآنهاستآثارورفتار،افکاردرانسانهاهمهراهنمای،اسالمیپنجگانهاحکام،(حرام

قاعده رعایت -7
اولویت ها

تلفمخعناصرحقوقکهشرایطیدر).بگیرندشکلمصلحت هاواولویت هابهکاملتوجهبابایدفروع
بهرااآنه،اولویتحسببرباید،گزارندتأثیریبسیاراجزاءوعناصرآثارخلقدر.(می باشندمتضاد
.دادقرارنظرموردنسبیصورت

.(اسالمدرالضراروالضرراصلنظیر).باشنددارندوتوحقکهاصولیوحاکمهقوانینبامعارضنبایدفروع
رسایواصولازمهمتروحاکم،اسالمدرحقوقیواصول).می شودتلقی،حرامغیربهزیانوضررنوعهر

.نمودرعایتراآنهاباید،(استدیگرحقوق

حوزه های قاعده -8
آزاد

کاماحازبخشی،(مباحاحکام).کنندمحدودگذاشتهآزادراانسان هاخداوندکهراهاییحوزهنبایدفروع
.نمودرعایتبایدکهانسانهاستانتخاببرایآزادحوزه

قاعده احکام -9
احکام )ثانویه 
(حکومتی

با).مایندنتغییرموقتطوربهفقیهولیاختیارونظربامی تواننداولیهاصولحتیو(آثاروروش ها)فروع
وانیمکوزمانیشرای مجموعبرمبتنی(فقیهولی)شرعحاکم،(مصلحتیواشرای مجموعبهتوجه

دنمایاعالمراحکومتیوثانویهاحکامونقضمحدودیمدتبرایرااولیهاحکامتواندمی،هامصلحت
.االجراستالزمکه

محدودوموقتیصورتبهترکودکحقاز،استتهدیدموردبزرگتریحقکهاضطراریشرای دراحکام قاعده -10
ذاغآننخوردنصورتدرانسانجانکههنگامی،مکروهیاحرامغذایخوردننظیرنماییم،میصرفنظر
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رابطه فرد و جامعهعنوان نظریه عنوان مکاتب گونه شناسی آثار هنری عهتبیین رابطه هنرمند و جام

اکثریت گرایی
(  مُد گرایی)

فردگرایی
(نخبه گرایی)

رویکرد اسالمی

بهجامعهازهنریارزشهای
،شودمیارائههنرمند
سلیقهتابعبایدهنرمند
.باشدمردماکثریت

ایبرجستهانسانهنرمند
دربایداوسلیقهواست،
.باشدحاکمجامعه

وکلیهویتیکجامعه
.داردحقیقی
وفردیهویتنیزانسانها
ارزشهای.دارندحقیقی
وداینکنندهارزیابیاسالمی
استحقیقیهویت

جامعهخادموپیروهنر
بازاریهنر

pop art

مخدوموپیشروهنر
Avand garde art

غیرآکادمیکهنر
دموکراتیک

اسالمی، هایارزش
یهنرآثارکنندهارزیابی

آنهاهدایتگرو

فرا نوگرایی غربی
(پست مدرنیزم)

نوگرایی غربی
(مدرنیسم)

اسالمیهنر
(متعالیهحکمت)

:رابطه هنرمند با جامعه

شک گرایی و 
نسبی گرایی

عمومیوثابتارزشهای-
نداریم

ومتکثرنسبی،ارزشها-
بینیدنبابنابرایناستمتغییر
.کردداوریجامعهوفرد

هنربرایهنر
(Formalism)

آشوبگرانهوپوچآثار
ونیهیلیستی)

(آنارشیستی

یعملونظریشکنیشالوده
کهمذمومومبتذلهنرهای)

انسانیوثابتارزشهایفاقد
(هستند

جامع
ه

فرد

فرد جامعه

حکمت 
نظری و
عملی
اسالمی

فرد

جامعه

ارتباط
گسسته

فرد
جامع
ه



عنوان نظريه
رابطه هنرمند با دورانهای

تاريخی عنوان مکاتب
ا تبيين رابطه هنرمند ب
دورانهای تاريخی

تاريخیرويکرد
به اكنون

آثاروهاارزشبهدادناصالت
معاصر

ارآثوهاارزشبهانتقادیرويکرد
گذشته

سنت گرايان تاريخی و 
تقليدی 

(HISTORISIM)

اكنونی رويکرد
به تاريخ

آثاروهاارزشبهدادناصالت
وشهاارزبهانتقادیرويکرد،گذشته

.معاصرآثار

نوگرايی غربی 
(MODERNISM)

ارزشیرويکرد
تاريخ واكنونبه

اسالمیعملیونظریارزشهای
تهگذشآثارارزيابیدرنهايیمعيار

.استحالو
وینسبمتکثر،ابعادیهنریآثار

.دارندوابسته

رويکرد اسالمی
(حکمت متعاليه)

:رابطه هنرمند با دورانهای تاریخی

تی بی تفاورويکرد
ه و نسبت به گذشت

اكنون

آثاروارزشهابهنسبتهنرمند
صولا اوتفاوتبیاكنون،وگذشته

هستندثابتهایارزشفاقد

پوچ گرايان و سنت ستيزان 
شالوده شکنان نظری و عملی
(DECONSTRUCTION

)

ارزیاب
ی

حکمت
اسالمی

اکنون تاریخ

تاریخ اکنون

تاریخ اکنون

تاريخ و 
اكنون
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:تانواع رویکردها، در رابطه انسان با معماری و طبیع

رویکردهای 
اصلی

هنگرش انسان ب
طبیعت

ابارتباط انسان 
طبیعت

رابطه معماری
طبیعتبا

مکاتب نظری
سبکهایبرخی از 

معماری
انمعماربرخی از 

نگرش دیره جو بر یزطبیعت ست
طبیعت

ر طبیعت کاالیی د
ی عصر نوگرایی غربتضاددست انسان

(مدرنیسم ) 
ساختار شکنی

(باغ فرانسوی)

لیبسکینگگگگد 
Libeskind

Eisenmanآیزنمن 

گریزطبیعت

نگرش بی تفاوتی
بی ارتباطدم ارتباط ذاتیعبا طبیعت

فرهنگ 
نئوکالسیک

(رنسانس)

کنئوکالسی، کالسیک
مدرنیزم

(باغسازی انگلیسی)

Bottaبوتا 

Wagnerواگنر 

Grupiusگروپیوس 

نگرش فراطبیعت
(عرفان انفسی ) 

طبیعت زندان 
انسان

(اصالت روح ) 
تقابل

افالطون
صوفیان کهن

(موالنا ) 
آیین هندویی

معابد غاری شکلهند باستان

طبیعت گرا

نگرش طبیعت گرای 
شکلی

طبیعت آرام بخش
وناتورالیسمهمشکلیانسان

گریفراکتالمعماری رومانتیسیسم
کاالتراوا

کرش یکی شدن با ن
(عرفان آفاقی)طبیعت 

طبیعت هدف ذاتی
دین های کهن تجانسانسان

دین و ژاپن 
ارگانیکمعماری 

(باغ ژاپنی و دینی)
Wrightرایت 

Andoآندو 

طبیعت بستر هماهنگ و 
اغلب معماران مسلمان، مسلمانانمعماری رویکرد اسالمیهماهنگی وآغازین رشد روح 
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انواع رویکرد ها در تعریف فضا
هايژگیو

نسبی
قطبی

همگنغير
(unisotrope)

تابع زمان 

هايژگیو

جامعه شناسي روانشناسي

زبان فيزیک
زبان فلسفي 

مدرن
زبان فلسفي 

کالسيک

معماري

افالطون 
دکارتاقلیدس 

نیوتون
بطلمیوس

میس وندروهه 
گروپیوس 

دموریاسک

انیشتین کانتارسطو
هایزنبرگ

گیدئون 
منآیزن

فرانک گهری 
حدید

شولتز ژان پیر پیاژه

يفلسفه وجود

گاستوم بشالردگریها

نسبی
چند قطبی و محوری

(unisotrope)همگنغير
بدون ويژگی های كيفی

ميدانی

مطلق
غيرقطبی
(isotrope)همگن 

ارتباط با زمانبدون 
همسان و بی محور

وابسته بهيفضا
(ادراكی)انسان

يعلميفضا
مستقل از انسان

،فضاي ریاضي
، دکارتی
اقلیدسی

فضاي ریاضي
، یر دکارتیغ

نااقلیدسی



یات عقالنیح

یات روحانیح

فضا و هندسه 
ر یسیمناسب برا

در آفاق

فضا و هندسه 
یمناسب برا

حضور قلب و 
خودآگاهی انسان

انسان

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

نقطه دید انسان انسان متحرک
متحرک و متنوع

نقطه دید انسان انسان متحرک
ثابت

انسان ثابت
نقطه دید انسان 

متحرک

فضا و هندسه 
تفکریمناسب برا

و تامل انسان

نقطه دید انسان انسان ثابت
ثابت

سیر از آفاق به انفس و 
از کثرت به وحدت

یاهیات گیح

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

: از بعد نظری 
همه انواع هندسه ها و فضاها از منظر وجودی زیبا و خیر و حق می باشند و ابتدائاً 

.ارزش گذاری نمی شوند

(:و کاربردی ) از بعد عملی 
.ادطراحی فضا و هندسه را باید متناسب با نیازهای انسان انجام داد، نه مستقل و خودبنی-
وع از آنجا که نیازهای انسان متنوع می باشد، انتخاب هندسه یک مجموعه شهری، باید متن-

.باشد
.اب نمودبرحسب نوع کاربری، فضا و عملکرد هر عنصر فضایی باید هندسه متناسب آنرا انتخ-
یر از منظر اسالمی دون حیات مادی انسان بستر حیات روحی اوست، بنابراین هندسه های س-

نفسی باید بستر هندسه های سیر در ا( انسان متحرک          نقطه دید  متنوع و متحرک ) آفاقی 
.را فراهم نمایند( انسان ثابت             نقطه دید ثابت)
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عالم ناپایدار ) و متعلق به ( غریزی –حسی ) شیطان آنچه را که 
ثر عناصر اعتباری ، متغیر و متک) یعنی . تزئین مینماید ( دنیاست 

دنیائی را با اصالت ذاتی نشان میدهد و انسانها را میفریبد و دنیا 
(پرست میکند 

:دو نوع تزئین الهی و شیطانی 

انوار ستارگان ) خداوند شب  تاریک و ظلمانی عالم دنیا را با 
حس و ) یعنی انسانها را از عالم محدود . می آراید ( درخشان 

که پایدار ( عقل و روح ) که ناپایدار و متغیر است به عالم ( غریزه 
و متعالی است ، دعوت مینماید 

3

تزئین 
1شیطانی 

تزئین
2الهی  

-1

-2

تزئینات 
الهی و 
شیطانی 

﴾40، 39آیه–الحجر ﴿إِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَلَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ، -1

(40)مگر بندگان خالص تو از میان آنان را (39)پروردگارا به آنچه مرا گمراه نمودی ، تزئین میکنم برای انسانها ، آنچه را که در زمین است و با آن همه را گمراه میکنم 

﴾6آیه –الصافات  ﴿إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ -2

(6)همانا تزئین نمودیم آسمان دنیا را بزینت ستارگان 

.تحریم شده است ( گیاهان ، حیوانات و انسانها ) از موجودات زنده ( مجسمه ، نقش برجسته و نقاشی و غیرو) به همین دلیل در فقه اسالمی ، ساختن تزئینات -3

.و بالعکس از تزئینات مجرد هندسی ، رنگی  ، نورانی و به خصوص مفاهیم کالمی بهره برداری شده است 
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صورت و معنا فاقد رابطه و خنثی هستند مانند 
(اعداد در ریاضی و حروف مورس ) 

:انواع کلی از نماد گرائی 

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

-1

-2

درون آنها است ، و با آنها یکی نیست بیرون از آنها هست  و از آنها جدا » در فرازی از خطبه اوّل نهج البالغه و در رابطه  خداوند با پدیده ها میفرماید (ع)حضرت علی -1
مفاهیم عالم معقول و صفات الهی درون پدیده ها هستند و با  آنها یکی نیستند و بیرون از آنها هستند و از آنها ) این رابطه بین مراتب وجود نیز حکفرماست یعنی ، «نیست 

( .گنبد به مفهوم وحدت و درونگرائی و منار به عنوان کثرت و برونگرائی و سردرب بناها   به   عنوان مهمان پذیری و تعظیم انسانها ) مانند ( . جدا نیستند 

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

-3

صورت نشانه و تجلی یک یا دندین مفهوم است   مانند 
و ( دایره به مفهوم وحدت و نور خورشید  به مفهوم خداوند ) 

( نقاشی های مینیاتوری نماد  عالم ملکوت ) 

-2

1

انواع
نماد
گرائی

نماد گرائی تقلیدی 

نماد گرائی تلخیصی

نماد گرائی مفهومی  
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بستر سازی سیر انسان از ظاهر به باطن، -1

رعایت کلیه دستاوردهای علوم تجربی -2

اهمیت عنصر فضای  خالی در معماری  -3

هماهنگی با زمینه و عناصر محیطی -4

تنوع ایده های هندسی متناسب با عملکردها  -5

نمادگرایی معنایی  -6

فضای مصنوع هماهنگ و مکمل فضای طبیعی -7

مهمترین اثرات راهبردی ارزشهای اسالمی  در 
شکل گیری اصلی ترین عناصر معماری و شهرسازی

احفظ  حریم های فضایی و درجه بندی و الویت گذاری آنه-8

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

تامین نسبی نیازهای مادی  بهره برداران -10

بسترسازی نیازهای روحی و سعادت انسانها -11

توصیه به خالقیت متناسب و اصیل در کارها -12

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

الهام و عبرت از تجربیات جهانی و تاریخی -14



راهبردهایی از معماری دوران اسالمی 

معماری دوران 
اسالمی

از بستر سیر
ظاهر به باطن ز بهره گیری ا

علوم تجربی

اهمیت فضای 
خالی

هماهنگی با 
زمینه 

تنوع هندسه 
متناسب با 
عملکرد 

نمادگرایی

مکمل طبیعت
حریم و 

سلسله مراتب

ارایه های 
-هندسی
کالمی

تأمین نیازهای
مادی

بسترسازی 
نیازهای روحی 
و سعادت

خالقیت اصیل

دپرهیز از تقلی

الهام  و عبرت 
از تجربیات 
اصیل جهانی
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گانه، 3جمرات 
نماد معماری ضد انسانی

خانه کعبه، 
نماد  معماری انسانی

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

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

مرکزیت 
نوع تعامل 
اجتماعی 

مدت زمان 
تعامل اجتماعی

محدودیت های 
مکانی

گستره تعامالت اجتماعیرابطه فرد با مسئولین

1
محله محوری با 
مرکزیت 
دبستان

آموزش برای 
قشری محدود از

کودکان

12تا 7برای کودکان -
ساله
برای سایر اقشار -

ر حداکثر دو تا سه بار د
سال 

پیش بینی برای -
متر 500های فاصله
پیاده 
ه برای سایر مکانها ب-

صورت استثنایی

و معلم رابطه شاگرد-
عمل بدون اختیار برنامه ها و دستورالتابع-

های مدرسه

آموزش مطالبی محدود -
پرورش آدابی خاص و محدود -
اد ابعمحور تعامالت دانش افزایی است و توجه به-

مادی و کمی انسان

محله محوری با 2
ساکلیمرکزیت 

مراسم معنوی 
برای یک روز در 

هفته

قط برای کلیه اقشار ف-
یک روز در هفته

و در مراسم غسل -
تعمید و ازدواج دو بار 

در طول عمر

عدم پیش بینی -
فاصله مکانی

 رابطه انسان نامقد  با انسانهای مقد-
رابطه شنونده با گوینده -
رابطه هنرپیشه و تماشاچی-
ذیر به رابطه توبه کننده و کشیش توبه پ-

جای خدا

شرکت در یک مراسم هفتگی معنوی -
آشنایی با متن کتاب انجیل -
.نا مقد  با انسانهای مقد تعامل انسانهای-
(رتوبه پذی)تعامل اعتراف کننده با کشیش -
تشویق به مهرورزی به همه حتی جنایتکاران -

محله محوری با 3
مسجدمرکزیت 

آموزش و مناسک 
معنوی و سایر 

مثبت تعامالت
اجتماعی برای 
همه اقشار و در 
همه روزهای 

هفته

نج پبرای کلیه اقشار-
تا سه بار در روز

ر برای کلیه اقشار  د-
همه روزهای عمر

عدم پیش بینی -
فاصله مکانی

از هر مکان دعوت به -
سوی المکان

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

شرکت در مناسک معنوی در همه روزها-
( )آشنایی و مطالعه کالم الهی و معصومین-
شرکت در عبادات و دعاهای جمعی-
دوستی و برادری با دوستان خدا و دشمنی و -

مبارزه با دشمنان خدا
ای در کلیه امور اجتماعی بر مبنهمکاری و تعاون-

خیرخواهی و تقوی الهی

:بررسی تطبیقی محله محوری با انواع مرکزیت ها
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P

A شهر

OO
/

P
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D 

D D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

B

اسالمی-نمودار تحقق معماری و شهرسازی ایرانی
(هپیشنهاد اولی)در سطح شهر، منطقه و محله مبتنی بر مسجد محوری 

در تعیین هویت مکان شهری ( رد و تکمیل)و نظریه -

A :شهر
B :مسجد جامع یا مصلی
C  :مسجد منطقه
D : مسجد محله

محورهای پیاده درون شهری و دسترسگی بگه =  /P Pو  /O Oمحورهای 
.خدمات عمومی با محوریت مسجد

.کمربندی سواره شهری=  /P Pو  /O Oدایره 
امکان دسترسی سگواره در سگطح منطقگه و محلگه و = سایر دوایر داخلی
.واحدهای ساختمانی
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زمینکرهرویبرهاخانهکلیه-1

شهریهایمحلهمساجد-2

شهریهایمنطقهدرجامعمساجد-3

شهریمراکزدرجمعهمساجد-4

ضرتحتوبهپذیرشمحلکعبهخانهقبله،-5
و(عج)عصراما)کاملانسانتولدمحلوآدم

قبله(نایبش مسجد
محله

1

2

3

4

5

مدل مفهومی از وحدت جهانی انسانها مبتنی بر 
(خانه، مسجد محله، مسجد جامع، مسجد جمعه و قبله)

از منظر اسالمی

12

3

منابع
راانسوجنما):لیعبدوناالاالنسوالجنماخلق-1

(56-الذاریات)(پرستشبرایمگرنیافردیم

راکعبهخداوند)..:للناسقاماالحرامالبتاهللجعل-2
(97-مائده)(...دادهقرارمردمقواممایهومحترمخانه

هدیومبارکاببکهالذیللناسوضعبیتاولان-3
ادتعببرایکهایخانهنخستینحقیقتدر):للعالمین
همههدایتمایهومبارکواستمکهدرشدهنهادهمردم

(96عمران،آل)(جهانیان

مسجد خانه
جامع

مسجد 
خانهجمعه

خانه

خانه

خانه

خانه


