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 نقره کار با خبرگزاری فارسعبدالحمید مصاحبه آقای مهندس  

 

 اسالمی - دالیل تاریخی افول معماری ایرانی 

 آیا سنت معماری با سبک زندگی امروز قابل جمع است؟

به   قاجار  اواخر  ایجاد دانشکده یک استاد دانشگاه گفت: در  زمان  از   های معماری در دوران پهلویخصوص 

انی به اوج خود رسید و به  فکران ایر روشنزدگی و خودباختگی پادشاهان و تقلیدی فکرکردن شبهرویکرد غرب 

 .دنبال آن افول سبک معماری اسالمی ایرانی تشدید شد

  

خانه  از  حال  به  تا  فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  بازدید  به  خود  شهر  در  موجود  تاریخی  های 

های برجا مانده از گذشته متعلق به افراد ثروتمند جامعه گذشته بوده اما نگاهی به نمای  اید؟ عمده خانه کرده

خانه  سایر  با  تفاوتی  هیچ  مسکونی  واحدهای  این  امروزی  بیرونی  باروی  های  و  برج  خالف  بر  است.  نداشته 

های تاریخی که با سبک  تر از داخل خانه است، خانه ثروتمندان امروزی که چهره بیرونی خانه بعضا، بسیار گران 

 .اند، داخلی بعضا زیباتر از خارج خانه دارند معماری اسالمی ایرانی تزیین شده 

تناسب این خانه ها با موضوعاتی نظیر مفهوم خانواده  ایرانی بحث   –نکته قابل توجه در سبک معماری اسالمی 

شود. در همین راستا و به منظور آشنایی بیشتر با این  است، امری که این روزها بسیار کمتر در نظر گرفته می 

دکتر  سراغ  به  آن  کنونی  شرایط  و  معماری  نقره  سبک  شهرسازی  عبدالحمید  و  معماری  دانشکده  استاد  کار، 

 .رفتیم تا پیرامون بحث مذکور به گفتگو بنشینیم  نعت ایران دانشگاه علم و ص
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 :مشروح این گفتگو به شرح ذیل است

 های هنری آثار معماری و شهرسازی است اسالم متضمن اصالت *

ایرانی، دورۀ اوج و دورۀ فرود آن    - پذیر است، در زمینۀ سابقه سبک معماری اسالمی  فارس: اگر امکان 

 توضیح دهید؟ 

ایرانی :کارنقره  آثار هنری، معماری،  - بحث هویت  با سبک  ارتباط  در  سازی  شهر اسالمی شعار بسیار دقیقی 

بعد است؛ یک بعد هنری و محتوایی و یک بعد    2توان گفت که سبک هنری و معماری دارای  . در کل می است 

 .به سابقۀ تاریخی آن صحبت کنیم بعد را از هم تفکیک کرد تا بتوانیم راجع   2مهندسی که باید این 

مل انسان را فراهم  کنیم، یعنی همۀ معیارهای هنری و انسانی که بستر تکاوقتی از کلمۀ اسالمی صحبت می 

ها از یک  ایم. از نظر اسالمی این معیارها فرازمانی و فرامکانی هستند و از این بعد، انسان کند را در نظر گرفتهمی

ٍد  باشند. وقتی می الهی و ذات مشترک بالقوه می نوع هستند و همه دارای فطرت، روح  حا
ا
ْینا أ ُق با ِّ

ر 
 ُنفا

ا
فرمایند، »َل

ه  « ی ْن ُرُسل    به صورت  و    ه اند عنی همۀ پیامبران از حضرت آدم و خاتم گرفته تا به امروز مبانی و منابع را مطرح کردم 

به صورت کامل به ما رسیده است که میراث همۀ    ( )س(و سنت معصومین  منابع )قرآن ناقص و تحریف نشده یعنی  

 .پیامبران است

 شود؟ای مثل معماری متجلی می فارس: این موضوع چطور در هنر و مقوله 

از یک مرحله شروع می :کارنقره  اثر  به بحث خودمان بازگردیم، اثر هنری یک فرآیند است که  تا به یک  شود، 

م یا هنرمند  مرحلۀ اول را ایدۀ معماررسد. هنری می  م و مرتبط با انگیزۀ معمار  می گوئیم ، مرحله دوِّ   مرحله سوِّ

  ع موجود است و درواق  اسالممکتب  مرحله به طور جامع در    3این  منابع و مبانی  سبک معماری است.    مربوط به  

. در همین ارتباط است که پیامبران آمدند و این موضوعات را با ما درمیان  است که به ما رسیده است .علم الهی  
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شناسی،  زیبایی   فوق  مرحله    موضوعات سهگذاشتند تا ما مسیر انحرافی نرویم. ما در مباحث هنری و معماری به  

 .وییم گفلسفه و حکمت هنر و سبک هنری می 

موضوعات    به   مه عادله و سنت قائ   فریضه )العلم ثالثه(: آیۀ محکمه، علم سه گونه است :فرمایند  پیامبر اکرم می 

آثار  ) روش  اعتقادات، احکام حالل و حرام و    به    در ادبیات دینی میگوئیم سه مرحله  این   (  اجتهادی در خلق 

  را انجام دهد. خلق اثر    مرحله  مرحله را از مکتب بگیرد و    3آن    کار یک معمار و شهرساز این است که این  بنابر 

ما به شما  شناسی، حکمت هنر و سبک هنری را  سه مرحلۀ اول یعنی زیبایی   میفرمایند این  )ع(صادقحضرت اما  

ه عهده  موع شرایط محیطی است بانتخاب جزئیات مصادیق که وابسته به مجفرمایند،  سپس می   می دهیم ؛  

 ست . ا اشم

 
  

 کند؟ فارس: ایرانی بودن به چه نحو در مکتب معماری ما نمود پیدا می

خواهیم گویید هویت ایرانی یعنی انتخاب ماده و صورت برای مصادیقی که در طبیعت می وقتی می  :کارنقره 

عناصر محیطی و نسبی است،  و  عوامل  چه در عالم طبیعت وجود دارد وابسته به مجموع  ایجاد کنیم، چون آن 

کنند.  و طراحی  ریزی  برنامهه مجموع شرایط محیطی  ، باید با توجه ببنابراین معماران و شهرسازان در هر مورد

برداری نمود. البته  آوردهای تجربی و مهندسی بهرهاید از علوم بشری یا مجموع دست ب  در خلق مصادیق   یعنی

برداری  بهره تا نقض نشده اند  توان از این علوم  این علوم از نظر اسالمی، علوم عرفی و احتمالی است اما می

 .کرد
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آثار معماری و شهرسازی است که  شود که اسالم متضمن اصالت طور میپس سوال اول شما این  های هنری 

گوییم هویت  ای که می اصول آن فرازمانی و فرامکانی و ثابت است چراکه در ارتباط با ذات الهی است اما نکته

ایرانی، ایرانی بودن متضمن مجموع عوامل و عناصر موردنیاز در مهندسی معماری و شهرسازی است. البته این  

دی هستند و هر معمار و شهرسازی باید با  عوامل وابسته به مجموع شرایط مکانی و زمانی است که متغیر و ما

  موضوع   گیری کند و یک ماده و صورت مناسبی به توجه به شرایط موجود اقتصادی، صنعتی و اقلیمی تصمیم 

 .به وجود بیاوردمورد نظر   معماری یا شهرسازی  

 زدگی، سبک معماری اسالمی ایرانی را دچار افول کرده استغرب  *

 در  شو فارس: در دور و اطراف مشاهده می 
ً
د که سبک معماری اسالمی ایرانی در دوران معاصر خصوصا

را چه  های اخیر افول پیدا کرده است. آیا شما این افول را قبول دارید؟ اگر قبول دارید، علت آن  دهه 

 دانید؟ موضوعی می 

ز اواسط دوران  بله. قطعا دچار افول شده است و این نیاز به یک توضیح تاریخی دارد. تمدن ما قبل ا :کارنقره 

و انسانی و    عمومی فکران ایرانی، از یک فرهنگ  روشن زدگی و خودباختگی پادشاهان و شبه قاجار و آغاز غرب 

 اسالمی از جمله در آثار معماری و هنری پیروی می 
ً
 .کردنسبتا

حکومت  وجود  دلیل  به  قبیلهالبته  اشرافی،  غیراسالمی،  مهندسیهای  علوم  از  ما  غیرانسانی  و  و    ای 

ها را  های علوم تجربی و معماری و زیربناهای شهرسازی بسیار عقب نگه داشته شده بودیم چون این رفت پیش

آن زمان پای کار نبودند. هر وقت هم که  های  های دلسوز و پای کار به وجود بیاورند ولی حکومت  باید حکومت 

های استعماری روس و انگلیس  تاسفانه دولت خواستند این کار را بکنند ممقام یا امیرکبیر میافرادی نظیر قائم 

آن نمی  و  را شهید می گذاشتند  از نظر علوم تجربی و مهندسی عقب مانده ها  و وابسته    کردند که ما همچنان 

 .بمانیم 

این موضوع از اواسط دوران قاجار تا انقالب اسالمی ادامه پیدا کرد بنابراین از نظر محتوا و زیرساخت هنری و  

خصوص از زمان  داشته شده بودیم. در اواخر قاجار به  هرسازی ما در اواخر قاجار و پهلوی عقب نگه معماری و ش 

زدگی و خودباختگی پادشاهان و تقلیدی فکرکردن  ها رویکرد غربهای معماری در دوران پهلوی ایجاد دانشکده 

ای و تقلیدی شد و  وس ترجمه فکران ایرانی به اوج خود رسید. در این دوران سرفصل و محتوای در روشنشبه

 .زده بودندگرا و غرب اساتید غرب 

ها و محتواهای  بعد از انقالب اسالمی و فرهنگی به دلیل نداشتن منابع آماده و فرصت کافی، همان سرفصل 

واحد درس حکمت هنر اسالمی را که بعد از انقالب اضافه    2ها ارائه شد. متاسفانه حتی  ای در دانشگاه ترجمه

زده تحمل نکردند و از درس اصلی به درس  فکران غرب بود تا سایر دروس را اسالمی کند، آن را هم روشن شده  

و ارتقای علوم انسانی و    تحول اختیاری تبدیل کردند که یعنی عماًل آن را حذف نمودند. یک زمانی در شورای  

 این د
ً
عنوان درس اصلی با محتوای  رس را به کارگروه معماری و شهرسازی که مدتی بنده مسئول آن بودم، مجددا

کردیم و به وزارت علوم هم ارسال کردیم ولی با    تصویبعنوان حکمت اسالمی در هنر معماری  اسالمی آن به 
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و با یک عنوان جعلی و نادرست به نام    نداین درس را در برنامۀ درسی نگذاشت   ،زدۀ  غرب   عواملکمال تأسف  

 ارائه نمودند. َلئیک و سکوَلر   نی یع و سرفصل تاریخی توصیفی،با محتوا را  حکمت معماری ایران 

 
  

 فارس: وزارت علوم کدام دولت این اقدام را انجام داد؟ 

گونه به  وزارت علوم همین دولت فعلی دست به این کار زد. وقتی وزارت علوم ما محتوای درسی را این  :کارنقره 

آموختگان و مهندسان و مشاوران و شهرداران و وزرای راه و شهرسازی هم معلوم  کشاند، تکلیف دانشانحراف می 

چ اندگونه درس خوانداست  امروز    ه  به شکل  ما  شهرسازی  و  معماری  و حاصل  هستند  مطالبی  چه  دنبال  و 

این  درمی متاسفانه  شد.  خواهد  ساخته  کشور  شود،  اصالح  دانشگاه  اگر  که  فرمودند  هم  خمینی  امام  آید. 

اسالمی و    گذارند که سرفصل و محتوای دروسنمی  ه اندهم نفوذ کرد  کز دولتیمرازده که در  فکران غرب روشن 

 .ترین مشکلی است که ما در معماری و شهرسازی موجود داریم ایرانی شود و این بزرگ 

 شناسند و نه فرهنگ اسالمی را زده نه غرب را به درستی می فکران غرب روشنشبه*

ایرانی    -فرهنگ غنی اسالمی  نظر شما علت این عناد چیست و چرا تأکید دارند که این روح  فارس: به  

 شدنی نیست را از ما بگیرند؟ ه نفیک

 ب )ان اَلنسان عدفرمایند  حضرت علی می  :کارنقره 
ً
زده نه غرب را به  فکر غرب روشن . این افراد شبه  ( جهلهما  وا

و منفعل و مقلد هستند. یعنی ظاهر    شناسند بلکه خودباخته شناسند و نه فرهنگ اسالمی را می درستی می 

ها  توانند جنایت ها را گرفته و مبهوت شدند ولی پشت این ظاهر زیبا نمی آن های صنعتی  رفت تمدن غرب و پیش 
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خیانت  جنگ  و  و  مادی ها  زی  رو افها  رویکرد  و  تبعیض  و  اجتماعی  عدالت  عدم  و  و  انسانی  ضد  و  گرایی 

ببینند و خودباختۀ تمدن ظاهری غرب شدحیوان  را  لیبرالیستی غرب  و  و اومانیستی  اند  پنداری  بنابراین  .  ه 

جامعه را  نابراین  بند  ه اشناسند و نه از ظاهر و باطن اسالم بویی بردن غرب را می نه باط   زیراجهل مرکبند ، دچار

 مینماید. فتنۀ فرهنگی و تمدنی   چارد

افتاده است و در سطح شهرها  وضع موجود    باای که بین سبک ایرانی اسالمی  فارس: با توجه به فاصله 

این سوال به وجود میه  به طور کلی شاهد آن   این سبک معماری  ستیم،  آیا  با  آید که  قابلیت تطبیق 

ها را دارد یا خیر؟ آیا در شرایط روز امکان  شرایط شهرهای جدید با جمعیت متمرکز ساکن در آپارتمان 

 تطابق با سبک معماری اسالمی ایرانی را داریم؟ 

قول   :کارنقره  اسال مرحوم  به  مطهری  ایده   مشهید  نظر  و  در  است  یعنی  آلیست  است.  رئالیسم  عمل  در 

شناسی و فلسفۀ هنر و سبک هنر اسالمی است و گفتیم که داروی  المی همان مطالب زیبایی های اسآل ایده 

شهرها  خصوص در کالن همۀ دردها در طول تاریخ بوده و هست و خواهد بود اما وضع موجود شهرهای ما به  

ری و شهرسازی  وجه منطبق بر فرهنگ و هنر و معماهیچای است و به مثل تهران بسیار وضع ناجور و منحرفانه 

 .اسالمی نیست

است که از آن پشتیبانی کند    و روستائی نداشته  ای و شهری  منطقهرزمینی،  سریزی ملی،  یک برنامه از ابتدا    زیرا

از دوران ستم  شاهی  و نه یک طرح جامع و تفصیلی مناسب و مطلوب مطابق با فرهنگ اسالمی دارد. چراکه 

انگلیس را  آن  نمودندها  ی عماًل طرح جامع  با فرهنگ اسالمی    ارائه  دهه هفتاد،  دشمن هستند و در  عماًل  که 

شد محکوم  که  جامع    شهرداری  طرح  نمود نیز  را  همان  پنهان  و  گداشته  مادی   کنار  سمت  به  و  تا  گرایی 

فروش  گریشرافی ا علم  ح  یو  و  ق  و  انگیز  فساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ز خی   ظلم فروشی 

شهرداران بعدی نیروی کم و بیش همان مسیر    وند.بر   بود شده  حاکم  ن عدالت  ار توسعه بدویا اشعه در آن دوره  ک

توسط خود  چون  رفت. بعد از آن هم شهردارانی آمدند تا طرح جامعی را برای تهران ارائه کنند اما   مه دادند درا ا

روی  
ً
صرفا که  بله  شهرداری  که  مشاوری  مهندسان  توسط  هم  آن  شد.  کارفرمایی  دارد،  درآمدی  و  مادی  کرد 

را میقربان  فرهنگ اسالمی  نه  و  بودند  نه میگوی شهرداری  و  کافی داشتند  اعتقاد  نه  و  توانستند  شناختند 

 .طراحی کننداسالمی فرهنگ مطابق 

ریزی ملی و  فاقد اصالت برنامه کند، موجود است،  های جامعی هم که امروز شهرداری ادعا میبنابراین طرح 

بدون هرگونه  فروشی   و تخلف ها فروشی و تغییر کاربری زمین اسالمی است و بدتر از آن شهرداری با انجام تراکم 

هر سازی  شاست، نشانۀ آن هم همین    بسیاری از ارزشها معیار نظارتی و کنترل علمی و اسالمی درحال نابودی  

 .ستی داردزیکنید چه هوای آلوده و چه مشکالت محیط تهران است که مشاهده می 

 غیر ا نگاه کالن و ملی  غیر انسان و غیر اسالمی است ، باغیرعلمی،  ها  رویکرد شهرداری *
ً
قتصادی  قطعا

 هم هست . 

 گیری وضعیت نامطلوب کنونی چیست؟ها و شکل فارس: علت اصلی عملکرد نامطلوب شهرداری 
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دولت و شورای عالی معماری و شهرسازی کشور که باید نگهبان حقوق و فرهنگ اسالمی در شهرسازی   :کارنقره 

به باشد این ،  شهرداری دلیل  به  عماًل  که  و  است  داده  شهرداری  به  را  اختیارات  همۀ  نکند،  مالی  کمک  ها 

ها به منزلۀ کل نظام جمهوری اسالمی شدند یعنی قوۀ مقننه و قوۀ قضائیه و قوۀ مجریه در شهرها،  شهرداری 

 مادی و غیر ها شدند و اگر از آن شهرداری 
ً
گویند شهر هزینه  علمی را دارید، میها بپرسید چرا این رویکرد صرفا

 .فروشی و تغییر کاربری به دست آوریم و رویکرد ما اقتصادی استدارد و ما باید هزینۀ شهر را با تراکم 

نگر داشته باشید، رویکرد شما صددرصد  عرض کردم که اگر یک نگاه کالن، ملی و آینده اشخاص  اما من به این 

 غیرا
ً
سالمی است. درواقع شما انباشتی از امکانات و نیروی انسانی کشور را در  غیرعلمی، غیراقتصادی و قطعا

 .گویید چرا مشاغل کاذب، دَللی و کارهای مضر اقتصادی فراهم شده استشهرها جمع کردید و میکالن 

های مراکز کشاورزی، صنعتی و تجاری مملکت  ریزی ملی داشته باشیم و پتانسیلباید آمایش سرزمین و برنامه

ها را در تهران متمرکز کردیم و  حاضر این شناخته شود و امکانات و اعتبارات را به آن مناطق ببریم ولی در حال 

جا باشد و به  گویید دور از این و به صنعت هم می تهران محلی است که پتانسیل تولید و صنعت و توسعه را ندارد 

 .د ی کشاناین ترتیب تمام مملکت را به تباهی می 

ریزی شهری داشته باشیم و بعد شهرسازی و  که اول برنامهها به جای این اشکال اصلی این است که در دانشگاه 

یم معماری درست کردیم و شهرسازی  ها، اول آمد بعد معماری داشته باشیم و بعد عمران و مکانیک و سایر رشته

ریزی ملی را پای کار بیاوریم و ببینیم پتانسیل  های ما شده است. اَلن باید این برنامهخیلی دیر وارد دانشگاه 

پذیر در مراکز تولید ما یعنی مناطق کشاورزی، صنعتی، تجاری، توریستی، زیارتی و بندری را شناسایی  جمعیت 

جا مهیا است یا باید تهیه شود و در نهایت کاری کنیم  ا پتانسیل آب و برق و گاز در آن کنیم و بررسی کنیم که آی

 .جا جذب شودکه جمعیت به آن 

کنیم و زمین دولت باید مسکن و شغل مردم را تأمین کند اما کجا؟ دولت باید بگوید ما مسکن و شغل را تأمین می

برای ساخت مسکن می مجانی می  یارانه  و  و تولیدی است. اگر  ولی در مناطقی که جمعیت دهیم  دهیم  پذیر 

شهرها داریم. از قبل از انقالب طبق مطالعات انجام شده، شهر تهران  طور باشد، مهاجرت معکوس از کالن این 

تا    12میلیون جمعیت بپذیرد ولی اَلن جمعیت به    3تواند  به دلیل اقلیم، آب و هوا و شرایط دیگر حداکثر می 

رسیده است و این کامال غیرعلمی، غیرمنطقی و غیراسالمی است و برای مهاجرت معکوس از  میلیون هم    15

 .قدم شودپیش   موضوعریزی ملی هستیم و دولت باید در این شهر تهران نیازمند یک برنامه 
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 فارس: پس شما هم موافق تصمیم تغییر پایتخت هستید؟

از من سوال کردند اگر به جای تهران بخواهیم پایتخت درست کنیم، چه شهری مناسب است؟ گفتم   :کارنقره 

امکانات و اعتبارات را به    ها در مراکز استان پایتخت داشته باشید و چرا یک پایتخت شما باید به تعداد استان 

استان  شما  مراکز  وقت  آن  بدهید  برنامه   31ها  فقط  تهران  در  و  داشت  خواهید  استانی  کلی،  پایتخت  ریزی 

های کلی انجام شود و در مناطق دیگر که اقلیم و امکانات متفاوت دارند  ها و استراتژی گیری و سیاست جهت 

 .گیری کنند باید تصمیم 

نمودیم  بح بنابراین طبق   رویکردهای  ث هائی که  و  ،  زیر نظر رهبری  کلی  تهران  باید در  و شورای  استراتژیک 

گیری شود اما موارد  جا تصمیم ی آموزشی و کلیات آن باید این هاو محتواها  ریزی  باشد و برنامه مصلحت نظام  

گیری شود تا منطقی، درست،  ها تصمیم که وابسته به شرایط محیطی است باید در استان تر و مهندسی ها  جزئی  

 .کاربردی و عملی باشد 

 اسالمی مطالبه رهبر انقالب و اسناد باالدستی است  تمدن *

گویند که سبک ایرانی اسالمی با شرایط حال حاضر تطبیق ندارد  فارس: دربارۀ مدل و تغییر رویکردها می

 چراکه منابع الزم برای پوشش این جمعیت متمرکز را نداریم. پاسخ به این استدالل چگونه است؟

است و از موضع نادانی و نشناختن است. عرض کردم که    جاهالنه و مغالطه   این استدَلل صددرصد :کارنقره 

گوید که کارت را در جهت مناسب و مطلوب اصالح  آلیست است و در حوزۀ عمل می اسالم در حوزۀ نظر ایده 

مرتبه همه چیز عوض شود. بنابراین باید از کل  کن. اصالح هم تدریجی و تاریخی است و دفعی نیست که یک  

ریزی ملی و آمایش سرزمین باید درست شود تا معلوم شود کجا پتانسیل و استعداد  . گفتیم که برنامهشروع کرد

شهرها به سمت  ها از کالن تدریج مهاجرت صورت به تولید داریم تا منابع و امکانات را به آن منطقه ببریم که در این 
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ی مرحله   3سالمی متعهد باشیم یعنی همان  شود و این شروع اصالحات است. اگر به فرهنگ امراکز تولیدی می 

تدریج آثار معماری و شهرسازی اسالمی خواهد  شناسی، فلسفۀ و حکمت و سبک هنری اسالمی باشد، به زیبایی 

حتی المقدور هر یک  ایده ئالیست و در عمل به میزان توان و امکانات   الم از ما میخواهد همیشه در نظراس  .شد

 الح نمائیم. وجود را به سمت وضع مطلوب اص وضع م قدم 

فارس: با توجه به شرایط کنونی، آیا امکان احیای سبک معماری اسالمی ایرانی وجود دارد یا خیر؟ چه  

 ساز اتخاذ شود؟ ید توسط نهادهای تصمیمهایی برای این احیا با سیاست

جزئی  :کارنقره  بخواهم  اگر  کردم  عرض  را  این کلیات  برای  کنم  بیان  ایرانی  تر  هویت  با  را  اسالمی  تمدن  که 

داریم.  اجتماعی  بنیان    4اسالمی داشته باشیم که مطالبات رهبری و اسناد باَلدستی ما است؛ نیاز به اصالح  

در حوزۀ اموزش و پرورش چه در پژوهش و گزینش دانشجو و استاد، همگی   ها هستند چهاولین بنیان دانشگاه 

ای و تقلیدی است و اصالح نشده است. پژوهش و  ها ترجمه باید اصالح شود. هنوز محتوای دروس و سرفصل 

انسان  تکاملی  و  معنوی  و  روحی  نیازهای  و  شود  کیفی  باید  و  است  کمی  هنوز  ما  تحقیق  مطرح  روش  را  ها 

 .ها باید اصالح شودبنابراین روش پژوهش در دانشگاه کند، نمی 

به ها مسئولیت تربیت اساتید دانشگاه  را  نگرفت پذیری  اند  عهده  تربیت در کنار  در حالی ه  و  که در اسالم تعلیم 

کند بنابراین در کنار تعلیم باید  دیگر است. اگر تربیت نباشد انسان از علم خود در جهت منفی استفاده می یک 

و  انسان   تربیت  باشد.  تزکیه هم  و  شغل پرورش  تمام  استعداد  دورۀ  ها  از  را  استعدادیابی  باید  ما  و  ندارند  را  ها 

دبستان و دبیرستان شروع کنیم و دانشجویان مطابق استعداد خود رشتۀ تحصیلی را انتخاب کنند تا دچار یأس  

ناامیدی نشوند و بتوانند در رشتۀ خود خالقیت داشته باشند. اساتی  د هم باید متخصص و متعهد به اسالم  و 

ها باید مطابق  کنند. از طرفی گسترش رشتهای و تقلیدی تدریس میصورت ترجمه زده بهباشند، اساتید غرب 

از بین  نیازهای کشور باشد ولی اَلن یک رشته باید  هایی بدون امکانات و استاد گسترش پیدا کرده است که 

 .برود

 شود ر سبک اسالمی ایرانی رعایت می المللی معماری داصول بین*

 شود؟فارس: به نظر شما نقش حوزه تقنینی و قوانین کشور در اصالح این امور به چه مواردی منتج می

بعدی   :کارنقره  و چشم اصالح  بنیان  قانون اساسی  باَلدستی،  زیرنظر رهبری  قوانین است. اسناد  اندازها که 

ها و  ت مسکن، شورای عالی معماری و شهرسازی، شهرداری است بسیار عالی است ولی قوانینی که در وزار 

فروشی  ، علم  مادی    های  شوراهای شهر و روستا بسیار اشکاَلت زیادی دارد که توضیح دادم همه دنبال رویکرد 

. کارفرمایان  کارفرمایان هست ارتقاء  اصالح و  ها هستند. بنیان و رکن سوم  فروشی و تغییر کاربری زمینحق ،  

سان او یا شهرداران و تمام زیردستانش و یا شورای عالی معماری و  معاونان و کارشنا  ،دولتی یعنی وزیر مسکن  

شهرسازی همگی باید متخصص و متعهد باشند. اکثر این افراد یا متخصص نیستند، یا متعهد نیستند. یعنی  

توانند تشخیص  ریزی شهری یا معماری و شهرسازی نیست بنابراین نمی ها برنامهمدار نیستند یا رشتۀ آن قانون 

پیدا میده تحقق  نوین اسالمی چگونه  تمدن  و  است  یا شهر خوب چگونه  روستا  این ند که  یا  که متعهد کند 

 .کنندفروشی می فروشی و قانون چیست ولی حق صحیح دانند روش کار  می  ونیستند 
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های ما رسالت خود را انجام  شود و متاسفانه رسانه ها توسط کارفرمایان مردمی ساخته میساختمان  از  ی بسیار

که مردم از معماران  ادند و فرهنگ هنری و معماری مردم به صورت سطحی و قشری و مبتذل درآمده است. اینند

میمی نشان  کنید،  طراحی  من  برای  رومی  سبک  غرب خواهند  و  هستند  خودباخته  از  کامال  که   زده  دهد 

اسالمی بیشتر آشنا کنند. اگر   سازی را انجام دهند و مردم را با فرهنگ و هنر ها باید این فرهنگ. رسانهه اند شد

کاران ما کار خود را بلد  توانیم توقع داشته باشیم که مهندسان معمار و شهرساز و پیمان ها اصالح شد می این 

در  و مهندسی آن  باشند و درست انجام دهند. البته وزارت مسکن به صورت ملی در حوزۀ صنعت ساختمان  

 است؟   نداده  انجام  درستی به  را  خود وظایف  نیز   زی ساسازی و انبوه سازی، مقاوم سازی، ارزان جهت سریع 

چه   شامل  کشور  سطح  در  ما  معماری  نیازهای  بفرمایید  است،  ممکن  پایانی  سوال  عنوان  به  فارس: 

 مواردی است؟

های زیادی داریم  افتادگینیازهای معماری ما در سطح کشور بسیار زیاد است و از قبل انقالب عقب  :کارنقره 

توان در  کنیم و باید کاری کنیم که مهندسی و صنعت ساختمان کشور بسیار پیشرفته شود که می   که باید جبران 

 هنر و مهندسی ساختمان ما در حوزۀ معماری و  های دانشاین زمینه از شرکت 
ً
بنیان کمک گرفت تا مجموعا

 .اسالم هم همین استشهرسازی بتواند جهان را به سمت یک هنر متعالی، مردمی و انسانی پیش ببرد و رسالت  

شاالله در  ترین است و ان المللی است و اصول سبک آن کاملسبک معماری و شهرسازی اسالمی سبک بین 

می  پیدا  دست  مهم  این  به  خوش آینده  در  کنیم.  موضوع  این  مبانی  و  منابع  ل  اسال    40بختانه  در  وِّ انقالب 

ها  عمل نه در دانشگاه و نه در قانون و نه در مدیریت   ها تولید شده است ولی هنوز وارد عرصۀ ها و حوزه دانشگاه 

که    .نشده است  امید داریم  دوِّ البته  گام  این  در  و متعهد  توسط جوانان متدین  به خصوص  انقالب اسالمی  م 

 اصالحات انجام و تمدن نوین اسالمی به تدریخ محقق شود.

 آبادی مصاحبه از محمد عنایتی نجف

 /انتهای پیام

 والحمدهلل اوال و آخرا  

  -سبک معماری اسالمی    استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران کار عبدالحمید نقره 

 ی ایران

 

https://www.farsnews.ir/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.farsnews.ir/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.farsnews.ir/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.farsnews.ir/tag/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/tag/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C---%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/tag/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C---%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

