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چکیــــده: 

نگرش انتقادی اسالمی: رویکردی برای آموزش کاربردی تاریخ معماری 
اسالمی

مسعود ناری قمی*
استادیار دانشگاه فّنی و حرفه ای، دانشکدة پسران قم

تاریخ دریافت مقاله:97/03/06                 تاریخ پذیرش نهایی: 97/09/07

»اسالمی« بودن معماری، نه یک امر تاریخی، بلکه یک هدف معاصر برای معماری ایران است که از بدو تأسیس درس »معماری اسالمی« 
در دوره پس از انقالب اسالمی، مطرح بوده است. این درس، بنابر ماهیت خود، دارای وجه تاریخی قوی است و همین امر آن را مستعّد 
خروج از حوزة فعالیت های طّراحانة دانشجویان معماری قرار داده است. در این نوشتار، پس از مروری بر ادبیات موضوع »پیشینه ها« در 
آموزش معماری و طّراحی پژوهی، دو دسته از نظریات )تئوری های مبتنی بر مسایل درون نهادی معماری و نظریات مبتنی بر مسایل برون 
نهادی معماری( شناسایی و بحث شده اند؛ سپس محتوای سرفصل های مرتبط با معماری اسالمی با مرور نظرات صاحب نظران، مورد بررسی 
قرار گرفته است. سپس با مدل سازی و تحلیل تفسیری ادبیات موجود، ضمن شناسایی سه دستة اصلی )تجربه گرایی، تداوم گرایی و اصول-

گرایی( در تالش های انجام شده برای عملیاتی کردن آموزه های معماری اسالمی در عمل طّراحانه و اثبات گرایش به تاریخ زدایی از بحث 
در ذیل آنها، راه حّل پیشنهادی در این نوشتار، ذیل عنوان »نگرش انتقادی اسالمی«، ارائه شده که راهکاری را مبتنی بر تداوم ساختارمند 
ارزش های اسالمی به عنوان محور بحث کالسی پیشنهاد می کند؛ محور این درس نظری، بررسی تطّورات تاریخی در ارتباط با این محور 
ثابت با نگرشی نّقادانه است که ضمن مثالی عملیاتی، بررسی و نتیجه گیری شده است. در این رویه پیشنهادی، اصالت به کالبد تاریخی داده 
نمی شود؛ بلکه در »مظروف« اسالمی قرار داده می شود و کالبد در قبال این مظروف بصورت انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتی 
که داشتن محیط کالبدی اسالمی، یک هدف در دروس طّراحی معماری باشد؛ ذهنیت ها و دانش های تولیدی از این مباحث، به صورت 

مستقیم قابلیت کاربرد در آن کارگاه ها را خواهد داشت.

آموزش معماری اسالمی، آموزش پیشینه ها، سنّت اسالمی، نگرش انتقادی، اخالق و رفتار 
اسالمی.

واژه های کلیدی: 

* msnarighomi@ut.ac.ir
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معماری را پیش رو قرار دهد که هم وجهة تاریخی درس و 
هم بُعد تحلیلی آن را در بر داشته باشد. بنابراین این نوشتار 
کلّی  موضوع  به  نخست  است؛  شده  ارائه  بخش  در شش 
تدریس پیشینه های تاریخی در آموزش معماری و سپس به 
چارچوب ها و روش-های متداول آموزش معماری اسالمی 
در ایران پس از انقالب پرداخته خواهد شد؛ آنگاه موضوع 
کاربردی کردن آموزش نمونه های تاریخی )به طور کلّی( و 
نمونه های تاریخی معماری اسالمی )به طور خاص( طرح 
و بحث خواهد شد؛ در پایان روش پیشنهادی نگارنده برای 
تبدیل این ذهنّیات به دانش کاربردی مبتنی بر نمونه های 
تاریخی معماری دورة اسالمی، ارائه و نتیجه گیری می شود.

روش تحقیق در این پژوهش، استدالل منطقی و مدلسازی 
پژوهش های  و  تحلیل ها  یعنی  است؛  فراتحلیل  نوع  از  و 
پیشین مرتبط با موضوع آموزش معماری اسالمی از یک سو 
ارتباط آن  و  پیشینه ها  تاریخ و  آموزش  به  و موارد مربوط 
قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  دیگر  سوی  از  طراحی  با 
را  بررسی ها  این  از  حاصل  ساختار  حاضر  مقالة  گرفته اند؛ 
در یک چارچوب طیفی منطقی کنار هم قرار داده و کمبود 
تشخیص داده شده را با راه حل پیشنهادی خود پاسخ داده 
است؛ بخش انتهایی مقاله، یک مثال از رویکرد جدید است.

2. آموزش پیشینه ها در طّراحی معماری 
پیشین،  نمونه هاي  بر  مبتني  معماري  طّراحي  که  این 
دوران  در  موقت  نیز  و  نوظهور  نسبتًا  موضوعي  نباشد؛ 
مدرن معماري بوده است. در واقع موضوع همواره عکس 
آن بوده است و از زمان شروع آموزش رسمي در معماري 
در دوران رنسانس، اصواًل مواّد آموزشي نظري، چیزي جز 
پیشینه ها نبوده است؛ حتی در باوهاوس نیز این رویه ترک 
نشد و تنها نوع نمونه های برتر تغییر کرد )وینسون3 2016(؛ 
نوشتار ویتروویوس نیز قرن ها پیش از ظهور آکادمي هاي 
پیشین و ریشه-های آن  آثار  با  آشنایي  بر ضرورت  رمي، 
نخستین   .)6-5  ،1914 )ویتروویوس4  است  کرده  تأکید 
و  تئوری  عرصة  دو  تفکیک  موضوع،  این  در  مهم  تغییر 
طراحي در حوزة آموزش معماري بوده است که ریشة آن 
را مي توان در روند آکادمي سلطنتي پاریس و سپس بوازار 

1. مقدمه
آموزش تاریخ، یکی از سه بخش اساسی در محتوای تئوری 
آموزش معماری )بجز نقدبنا و مبانی نظری( است )اوزکان1 
معماری  آموزش  غایی  هدف  با  چگونه  اینکه  اّما  2002(؛ 
بحث های  مورد  یابد؛  پیوند  معماری-  طّراحی  -یعنی 
اسالمی،  معماری  موضوع  مورد  در  است.  بوده  دامنه دار 
موضوع از این هم فراتر است؛ به این معنی که »اسالمی« 
بودن معماری، نه یک امر تاریخی، بلکه یک هدف معاصر 
برای معماری ایران است که از بدو تأسیس این درس در 
)ایمانی و  انقالب اسالمی، مطرح بوده است  از  دوره پس 
بیتی 1397؛ رباط2 2012(؛ اگرچه همة موضوع اسالمّیت 
معماری وابسته به پیشینه های دوران سّنتی نخواهد بود؛ اّما 
در هر حال این امر از آن نمونه ها متأثّر خواهد شد؛ لذا نحوة 
این تأثیر نیز باید مورد دّقت قرار گیرد. در حالی که در برخی 
اساسًا  اسالمی،  معماری  اسالمیت  داخلی،  اظهارنظرهای 
نفی می-شود؛ مختارشاهی ثانی )2009( نشان داده است 
که حتی خود آن مخالفت ها نیز نشانه قرار داشتن اسالمیت 
معماری به عنوان امر مشترک میان پژوهش ها است. ربّاط 
)2012( نگرش اسالم زدایانه را ناشی تأثیر محققین غربی، 
اورینتالیسم و ملّی گرایی  ادوارد سعید در مورد  تحلیل های 
می داند که مغایر با ماهیت اجتماعی جوامع مسلمان است و 
مردم این کشورها و معماری آنها، هنوز منقطع از دین، به 
فهم معماری تاریخی روی نیاورده است. در دوران پس از 
تولید اّطالعات اسنادي در مورد معماري  انقالب مجموعًا 
اسالمي و ارایة آن به دانشجویان برغم مشکالت گذشته 
بسیار تسهیل شده است )اولیاء 1373(؛ اّما در نحوة استفاده 
از این اّطالعات -به ویژه در روند آموزش- همچنان ابهامات 
زیادی وجود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است که پس 
از جمع بندی و ارائة سامان یافته ای از رویکردهای موجود در 
قبال آموزش معماری اسالمی )در چارچوب درس رسمی 
کارشناسی(،  دورة  دیگر  نیز دروس  و  اسالمی«  »معماری 
معماری  پیشینه های  آموزش  موضوع  در  قابلیت هایی  به 
اسالمی پرداخته شود که کمتر مورد توّجه قرار گرفته است؛ 
نتیجه  »اسالم«  به  منتسب  ماهیت  از  که  قابلیت ها  این 
می شود؛ می تواند نوعی متفاوت از شیوه های آموزش تاریخ 
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یافت. این تفکیک تا دوران اوج مدرنیسم نیز برقرار بوده 
است؛ یعني مدرنیست ها نیز به حذف کامل تاریخ از آموزش 
در  مهم  استثناي  تنها  باوهاوس  )شاید  نپرداختند  معماران 
ارتباط  بلکه   )1385 خوئي  به  کنید  نگاه  باشد-  مورد  این 
آن با آموزش طراحي را گسستند. لذا حتي لوکوربوزیه نیز 
در موارد متعدد به دانش خود از بناهاي پیشین تأکید کرده 
است )در کتاب بسوی یک معماری جدید، وی فصلی را به 
بررسی مبانی مطروحة خود در بناهای باستانی رم و بیزانس 
و... اختصاص داده است- لوکوربوزیه5 1931، 149 به بعد(. 
با تاریخ در نگرش خطي  مبناي تئوریک گسست طراحي 
مدرنیته به زمان و عدم موضوعیت داشتن »دانش« نهفته 
دقیقًا  است.  آینده  و  حال  مسائل  براي  گذشته  ساخت  در 
همین تغییر در مفهوم »مسائل حال و آینده« است که در 
نیمة دوم قرن بیستم رجوع طّراحانه به تاریخ و نمونه هاي 
تاریخي را مطرح مي کند: هریک از عرصه هاي معناشناسي، 
هویت، پایداري، روانشناسي اکولوژیک، ضروریات متفاوتي 
کرده اند  معرفي  معماري  تاریخي  منابع  به  رجوع  براي  را 
آموزش هاي  نیازمند  ضروریات،  این  برحسب  معماران  و 
تاریخي معماري -نه به صورت گسسته از طراحي- بلکه 
آموزش  این  از  آن هستندکه بخشي  با  پیوسته  به صورت 
)شامل  معماري  تاریخ  آموزش  درسي  دوره هاي  عهدة  بر 
معماري جهان، معاصر و معماري اسالمي در ایران( است. 
با این حال، بررسي عالیي )1386( از روند آموزش تاریخ 
تدریس  به  تمایل  که  است  آن  نشانگر  در جهان  معماري 
زیاد  جهان  دانشکده هاي  در  معماران  توسط  دروس  این 
نیست و تفکیک تاریخ از طّراحی  به ویژه در اروپا  همچنان 
ادامه دارد. حقیر و شوهاني زاد )1391( محتواي آموزشي در 
قرار  »بینشي«  و  »دانشي«  دستة  دو  در  را  دروسي  چنین 
داده اند که دستة اّول عمدتا متوجه نمونه پروژه ها و دستة 
دوم شامل بررسي زمینه ها، مفاهیم و نظریه هاي مولّد آن 
این  این آموزش مي دانند.  پروژه ها است و هردو را الزمة 
میراث  با  دانش آموزان  کردن  آشنا  مورد  در  حتي  موضوع 
معماري سّنتي )ذیل بحث تربیت مخاطب فرهیخته( مورد 

تأکید قرار گرفته است )حّجت و آقالطیفي 1389(. 

3. نگاهی به اهداف و روش ها در درس معماری اسالمی
از دوران پس از انقالب فرهنگي، آموزش معماري اسالمي 
بطور ویژه در دستور کار دانشکده هاي معماري ایران قرار 
اسالمي  معماري  آموزش  موضوع  برخي  است؛  شده  داده 
بینشي  و  فرهنگي  رشد  به  منتسب  و  فرهنگي  امري  را 
گذشته  میراث  به  احترام  باب  از  و  معماري  دانشجویان 
به  اتکا  شدن  )دارا  را  دانشجو  شدن  هویتمند  و  دانسته اند 
دانسته-اند  موضوع  این  اصلي  هدف  دیني(  و  ملّي  نفس 
)مسألة  امر  این  و  و مرادي 1387(  به مردمي  )نگاه کنید 
هویت( را چالش اصلي دوران معاصر طراحي  معماري در 
به   )1374( زرگر  چنانکه  )ندیمي 1370(.  ایران شمرده اند 
برنامه ریزي دروس  در جریان  از کساني  که  یکي  عنوان 
است؛ سه  داشته  فرهنگي حضور  انقالب  از  پس  معماري 
معماري  تاریخ  درس هاي  برنامه ریزي  در  را  اصلي  هدف 
کمتر  انقالب،  از  )پیش  ماقبل  دوران  در  که  مي کند  ذکر 
و  با فرهنگ  دانشجو  آشنایي  است(: 1.  توجه شده  آن  به 
 .3 و  اسالمي؛  معماري  بر  ویژه  تأکید   .2 خود؛  سرزمین 
این  سرفصل  دانشجویان؛  طّراحي  به  بخشیدن  هویت 
درس، ضمن اشاره به این موارد، کارکرد اصلی درس را در 
راستای اهداف مزبور، چنین بیان می کند: ایجاد »تصویری 
در  نخست  گامی  که  ایران....  اسالمی  معماری  از  روشن 
جهت مؤانست دانشجویان با این معماری غنی به حساب 
آید« )شوراي عالي برنامه ریزي 1377، 35(؛ ، در سرفصل، 
مصادیق حصول به این هدف هم از نگاه تحّول تاریخی و 
هم اصول کلّی و  فرازمانی، معماری اسالمی را مورد توجه 

قرار داده است.
بررسی ایمانی و بیتی )1397( در مورد سرفصل ها و روش 
و  اسالمی  کشورهای  در  اسالمی  معماری  درس  آموزش 
تالش  و  تداوم گرایی  که  است  آن  از  حاکی  غیراسالمی، 
تاریخ  مطالعه  از خالل  روز  مناسب  رویه های  یافتن  برای 
همراه با فرهنگ، به جز ایران در کشورهای عرب زبان نیز 
مد نظر قرار گرفته است )تصویر 1(. ناصر ربّاط )2012( این 
مهم را مربوط به جریان انقالب اسالمی به طور خاص و 
جریان هویت جویی کشورهای عربی استقال ل یافته در روند 

دهه های 1960و 1970 می داند.
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تصویر 1. مطالعة تطبیقی آموزش معماری اسالمی در مدرسه های معماری جهان )مأخذ: ایمانی و بیتی 1397(

دروس  سرفصل  و  برنامه ها  از  متأّخر  بررسي  یک  در 
معماري دورة کارشناسي، دروس تاریخ معماري، در ضمن 
با  مرتبط  زمرة دروس  در  پیشنهادي  دسته بندي چهارگانة 
»طراحي معماري« قرار داده شده است )ضرغامي، حسیني 
و قائم مقامي 1386(؛ در عین حال در این پژوهش نسبت 
و  عملگرایي  باب  از  درس ها  این  سرفصل  موضوعات  به 
با بناها )بصورت رولوه و برداشت هاي  در برخورد مستقیم 
مشابه( انتقاد شده است. موضوع دیگر این است که برخي 
آموزش  ضعف  و  آینده  متوجه  امري  اصواًل  را  معماري 
معماري در ایران را عدم تالش خودآگاه براي ایجاد تصویر 
حال  عین  در  1388(؛  مهلباني  )گرجي  دانسته اند  آینده  از 
انتقاد یا  وي کارکرد گذشته را در این باب، محملي براي 

»آزمایش راهي باشد که آینده را در گذشته ساخته است« 
است. کرده  ذکر  )همان( 

در ضمن اذعان صاحبنظران بر ناکارآمدي روش سخنراني 
مورد  در  تاریخ،  به ویژه  و  نظري  دروس  براي  صرف 
وجود  چنداني  توافق  آن،  جایگزین  یا  موازي  روش هاي 
ندارد. یک بررسی معاصر در مورد دروس تاریخ معماری در 
دانشگاه دلفت هلند، حاکی از آن است که آموزش به این 
برای  از دید دانشجویان  روش، همچنان معتبرترین روش 
کارآمدی دروس تاریخ است )هین6 و دورن7 2019(. تحقیق 
دیگر در مورد آموزش تاریخ معماری در چین نیز بر همین 
امر صحه می گذارد )وانگ8 و لیو9 2016(.  در یک بررسي 
برنامه ریزي  دست اندرکاران  )از  ندیمي  سوي  از  قدیمي تر 
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کنار  در  عملي  پروژة  وجود  ایران(،  در  معماري  دوره هاي 
درس نظري و دوبخشي بودن آموزش این دروس، امري در 
جهت نیل به هدف فوق، ارزیابي شده است )ندیمی 1370(. 
برداشت مستقیم و  نیز دو گونة  قیاس بصري  در موضوع 
برداشت تجریدي یا مدلسازانه مطرح شده است )خاک زند و 
دیگران 1388( و برداشت هاي مستقیم غیرخالقانه دانسته 
شده است. پژوهشي دیگر استفاده از روایي گویي را ابزاري 
در  که  مي کند  ذکر  اسالمي  معماري  آموزش  با  متناسب 
طبیعت محتواي آن نیز نهفته است )نازي دیزجي و دیگران 
مورگنتالر  از  نقل  به  زرگر  که  است  حالي  در  این  1389(؛ 
همین شیوه را آفت ناکارآمدي آموزش هاي تاریخ معماري 
دو شیوة  به  و  است  دانسته  دانشجویان  طّراحي  کار  براي 
)ارائه شده در غرب( براي فائق آمدن بر این معضل اشاره 
طریق  از  بنا  با  مستقیم  ارتباط  برقراري  الف(  است:  کرده 
برنامه هایي چون ترسیم یا رولوه، و ب( تمرکز مباحث هر 
دورة تاریخي بر یک یا دو بنا و عمیق شدن در زمینه هاي 
آموختن  براي  تالشي  واقع  در  و  آن  آورندة  پدید  مختلف 
از فرآیند ایجاد اثر تاریخي  )زرگر 1374(؛ پیدایش درس 
»برداشت از بناهای تاریخی« در دورة کارشناسی معماری 
را -با تأکید بر ترسیم، رولوه، راندو، و... از بنای تاریخی- 

نتیجة چنین نظرگاهی دانست. باید 
4. مصادیق تاریخی و دانش کاربردی 

الوسون، یک ویژگي مهم افراد ماهر در طّراحي را داشتن 
آنها  براي  که  مي داند  »پیشینه«ها  از  دهني  انباشته-اي 
راه حّل طّراحانه در  ارایة  براي  را  زیادي  بسیار  قابلیت هاي 
هر موقعیت طّراحي ایجاد مي کند؛ این »قابلیت10«، ناشي 
است  طّراحي  پیشین  »پاسخ«هاي  روي  زیاد  مطالعة  از 
از  پس   )1390( ذاکري  و  محمودي   .)2004 )الوسون11 
بهره گیري  براي  را  نهایت مدلي  در  منابع مختلف  بررسي 
کرده اند  ارائه   ) دیگران  و  الوسون  )براساس  پیشینه ها  از 
که در آن بهترین روش بهره برداري، بجاي رویکرد استفادة 
مستقیم، تبدیل دانش موجود در پیشینه ها به دانش کاربردي 
با  راپوپورت  را  این موضوع  دانسته شده است )تصویر 2(. 
جزئیات مفصلي در یک دهه پیش از آن بسط داده است و 
استفاده از تحقیقات علوم رفتاري را راهکاري مناسب براي 

تولید چنین دانشي توصیف کرده است )تصویر 3(. علیپور، 
را  پیشینه ها  از  برداشت صحیح   )1395( دیگران  و  فیضی 
طبقه بندی  برمبنای  که  می-دانند  ساختاری«  »برداشت 
برسد؛ در  به حّد قضاوت و سنجش  باید  یادگیری  از  بلوم 
این پژوهش، سیرنظری این رشد در برداشت از پیشینه ها 

ارائه شده است.
در مورد اینکه »ماهیت« این »دانش کاربردي« چه مي تواند 
باشد؛ موضع واحدي وجود ندارد؛ اّما رویکرد مشهود در آثار 
مرتبط را مي توان در دو دسته قرار داد: 1. آنها که بر توصیف 
پاسخ هاي معمارانة تاریخي به مسائل درون-نهادي معماري 
تأکید دارند: برخي منابع آموزشي، تمرکز خود را بر تحلیل 
روابط فرمي- فضایي، سازه اي یا نظام کلّي عملکردي آثار 
خود  بطن  در  مزبور  رویکرد  ماهیت  داده اند؛  قرار  تاریخي 
بدلیل عدم وابستگي تحلیل به زمینه بیروني اثر معماري، 
تمایزي را میان اثر تاریخي و معاصر، ایجاد نمي کند. مسأله 
این است که آیا کالس نظري تاریخ معماري )با هر عنوان 
یا تحدیدي از بحث مثل معاصر،  سّنتي یا ...( در صورت 
دور  خود  تاریخي  آموزش  هدف  از  مباحث  این  بر  تمرکز 
مشهور  کتاب  در  مي توان  مثاًل  را  امر  این  شد؟  نخواهد 
»تجزیه و تحلیل شاهکارهاي معماري« )کالرک12 و پاز13 
2005( دید که بنا به اظهار نویسندگان آن، با هدف ارائة 
تا  باستاني  آثار  براي  مقایسه  قابل  تحلیلي مشترک  روش 
معاصر نگاشته و تنظیم شده است. کتاب چینگ )2007( 
بصورت  را  معاصر  و  تاریخي  آثار  مشابهي  رویکرد  با  نیز 
معادل هم طرح و تحلیل کرده است. در این رویکرد، اگرچه 
کاربردپذیري نمونه هاي قدیمي براي دانشجو، محسوس تر 
و ارتباط با موضوع تاریخي از برخي ابعاد، بروزتر مي شود؛ 
در  آن  نقش  و  اثر  پدیدآورندة  زمینة  و  بستر  موضوع  اّما 
گرفته  نادیده  بسهولت  فضایي  و  فرمي  الگوهاي  پیدایش 
به روز شدة  نوع  نمونه،  بر  مبتنی  آموزش  رویکرد  مي شود. 
این نگرش است که عمر اکین آن را طرح کرده و دیگران 
 .)2015 اوزدوک15  2008؛  2002؛  )آکین14  داده اند  بسط 
استخراج  بالقوة  خطر  اسالمی،  معماری  موضوع  مورد  در 
»اسالم« از »معماری« در مورد این رویکرد، کاماًل جّدی 

بود. خواهد 
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2. کساني که تأکید خود را بر تحلیل مسائل برون  نهادي 
قرار  کالبدي(  پاسخ هاي  آورندة  پدید  )زمینه هاي  معماري 
انساني که  نیاز  داده اند؛ به این صورت که یک موضوع و 
کالبد مي تواند یا باید به آن پاسخ دهد؛ بستر بحث و تحلیل 
را فراهم مي کند. مبحث اشاره شده از راپوپورت )در مورد 

تحلیلي  چنین  به  متکي   )BRS رفتاري-  علوم  تحقیقات 
است. در این حالت، نخست مطالعات رفتاری، چارچوبی را 
برای تحلیل و سازماندهی مفاهیم معماری فراهم می کند 
دانش  و  آن سنجیده  در چارچوب  تاریخی  بستر  و سپس، 

از آن استخراج می شود )تصویر 3(.  کاربردی 

تصویر 2. الگوی نحوه بهره گیرِی طراحان از پیشینه های طراحی در طراحی های جدید )مأخذ: محمودی و ذاکری 1391(

تصویر 3.  پیشنهاد راپاپورت در مورد نحوة استفاده از اّطالعات تاریخی معماری )راپاپورت16 1990، 31( 

ــتقیم«  ــینه ها، »مس ــن اســت پیش ــتند؛ ممک ــینه ها هس ــا پیش اینه
باشــند یــا »غیرمســتقیم«؛ گرچــه معمــواًل »غیرمســتقیم« هســتند. 
همچنیــن پیشــینه ها می تواننــد دربــارة محصــول باشــند یــا دربــارة 

یند. آ فر
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مشکل تئوریک این رویکرد، چگونگي توجیه تداوم پذیري 
مباحث در روزگار معاصر است- امري که بدون تبیین آن، 
شد؛  خواهد  مواجه  جّدي  چالش  با  تحلیل،  کاربردپذیري 
راپوپورت )1990( در بررسي این موضوع، مشخصًا موضع 
کارل پوپر در ضرورت اجتناب از تاریخي گرایي را طرح و به 
پاسخگویي به اشکاالت او پرداخته و نمونه هاي تاریخي را 
واجد ارزش »تجربي« از لحاظ »علوم رفتاري« مي داند )از 
جمله در فصل دوم(. جستجوهاي کریر در مورد فضاهاي 
براي اشیاي داراي »حس  الکساندر  نیز  با معنا در شهر و 
به  رویکرد  این  از  نمونه هایي  نظم«  در »طبیعت  زندگي« 
نمونه هاي تاریخي است که در اولي، موضوع، زماندار و در 
دومي، بي زمان، تلقي شده است. با اینحال تمایل به تمرکز 
تحلیل بر »بسترهاي بي زمان« )مانند همان موضوع معنا 
که در باال اشاره شد(، مي تواند همان چالش مطرح شده در 

رویکرد 1 را در خود داشته باشد.
اسالمی  معماری  پیشینه های  کاربردی  آموزش   .5

طّراحی برای 
تالش برای کاربردی کردن دروس تاریخ معماری، از طریق 
در  ریشه  )که  بوزاری  تقلیدی  رویکرد  از  جدای  تحلیل، 

رومی گرایی رنسانس داشت(، نخست در مدرسه دوسلدورف 
شومارسو،  شاگردان  از  یکی  که  می شود  دیده  بهرنز  پیتر 
تدریس  فضایی  سیرگشایش  براساس  را  معماری  تاریخ 
می کرد )اندرسون17 1999(. کاربرد معماری اسالمی برای 
کاربردی شدن  از  وقتی صحبت  معاصر چیست؟  معماران 
اهدافی  چنین  آیا  دید  باید  است؛  اسالمی  معماری  درس 
از   )1396( بیتی  و  ایمانی  تحلیل  خیر.  یا  است  نظر  مورد 
سرفصل های مرتبط با موضوع تاریخ معماری اسالمی در 
ایران )پیش از بازنگری اخیر(، حاکی از وجود سه هدف کلّی 

است که در نمودار تصویر 4 دیده می شود.
ظاهر امر این است که در نگاه آکادمیک و مطابق آنچه در 
نوعی  ایجاد  کاربردی شدن،  از  مراد  است،  آمده  سرفصل 
کاربردی«؛  نه »توانایی  و  است  دانش  یا  بینش  و  ذهنیت 
کّل  مورد  در  را  محّققین  تحلیلی  رویکردهای   1 جدول 
این  اّما  است؛  کرده  جمع بندی  اسالمی  دوران  معماری 
بکار  معماری  آموزش  در  مستقیم  صورت  به  رویکردها، 
را  تحلیلی  موازي  نگرش  سه  مقابل  در  نمی شود؛  گرفته 

کرد. پیگیري  اسالمی  معماری  آموزش  در  می توان 

جدول 2. رویکردها در مطالعة معماري اسالمي

نمونه موضع تئوریک 
در معماري

امکان 
تداوم 

معماري 
اسالمي 
در این 
دیدگاه

نگرش به زمان تدبیر اصلي نوع دیدگاه 
پژوهش راهبرد

پیرنیا- توسلي معماري پایدار خیر سیر تکاملي تاریخ آنالیز تکنولوژي ساخت و مسائل 
فیزیکي ساختمان ساخت گرا

تجزیه و 
هیلن براند- پوپتحلیل

مباني نظري 
معماري 
کالسیک

خیر سیر تکاملي تاریخ آنالیز الگوهاي فرمي فرم گرا

کالوس هردگ مباني نظري 
معماري مدرن تا حدي سیر خطي زمان و 

کهن الگوها انالیز الگوهاي چیدمان فضایي فضاگرا
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جرج میشل 
منشأ فرهنگي 
فضاي کالبدي 

)راپاپورت(
بله سیر خطي زمان و 

کهن الگوها
تحلیل الگوهاي ذهني جمعي در 

رابطه با فرم فرهنگ گرا

مطالعة 
زمینه اي

معماریان- 
پژوهشگران 

جوان در 
کشورهاي 

اسالمي

تئوري هاي نحو 
فضا )»هیلیر« و 

»هانسن«(
بله سیر خطي زمان و 

کهن الگوها
تحلیل الگوهاي رفتاري جمعي 

در رابطه با فرم جامعه گرا

گرابر- فالمکي
تحلیل 

قدرت- تحلیل 
مارکسیستي

خیر سیر جبري تاریخ
تطبیق الگوهاي فرمي با 
الگوهاي رفتاري نهادهاي 

اجتماعي

اجتماعي- 
سیاسي

مطالعة 
تطبیقي

سواژه- کرسول- 
گرابر- هوالد- 

بلوم و بلر
تاریخ نگاري علّي خیر سیر خطي تاریخ تطبیق الگوهاي فرمي با حوادث 

تاریخي تاریخ گرا

حکیم- هشام 
مرتضي رفتارشناسي بله تاریخ تناوبي تطبیق الگوهاي فرمي با 

الگوهاي قانوني اسالمي )شرع( حقوقي

بورکهارت- 
اردالن- حجت- 

نقره کار و ....

نمادشناسي 
کالبدي بله بي زماني تطبیق الگوهاي فرمي با 

الگوهاي عرفاني اسالمي
تمثیلي ـ 
عرفاني

تصویر 4. رویکردهای کلّی سرفصل درس معماری اسالمی )مأخذ: ایمانی و بیتی 1396(

1. نگرش صرفاً تاریخي: که با رویکردي باستان شناسانه 
به ریشه یابي فرم ها و الگوها در ارتباط با دوره هاي تاریخي 
مي پردازد )برخي کتاب هاي رایج درسي معماري اسالمي در 

ایران از انوع است؛ مانند آثار کیاني(؛
2. نگرش صرفاً تحلیلي: که آثار را بدون رجوع به بستر 
تاریخي به عنوان پدیده هایي بي زمان طرح و بحث مي کند )در 

میان منابع درسي معماري اسالمي، »کتاب معماري اسالمي 
ایران« مرحوم پیرنیا در اکثر فصول به این شیوه نزدیک شده 
یا   و  ایران« معماریان  است و دو کتاب »معماري مسکوني 
»بررسي اقلیمي ابنیة سّنتي ایران« قبادیان، نیز همین چارچوب 

را دنبال کرده است(؛
3. نگرش تحلیلي تاریخي:  که تداوم ها و گسست ها در 
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پدیده ها و کیفیات معماري را در بستر تغییر عوامل تاریخي تا 
امروز پیگیري مي کند و در این راستا مشخصاً با تمرکز بر یک 
یا چند وجه تحلیلي، روند آن را در بستر عوامل تاریخي معرفي 
مي کند )کتاب »حکیم« )که معادلي در مورد معماري ایران 
براي آن وجود ندارد( و کتاب هاي متمرکز بر »فن ساخت« نیز 
-نظیر نیارش سازه هاي طاقي )با عنوان جدید معماري ایراني 
نیارش، معماریان 1391( یا روش هاي ساخت و ساز با مصالح 
سّنتي )زمرشیدي 1373(- کمابیش چنین رویکردي را در مورد 
معماري دورة اسالمي در ایران داشته اند(؛ با توجه به اینکه )در 
میان دسته هاي سه گانة اهداف آموزشي، سیف 1386(، دستة 
یک در نهایت به شکل گیري »ارزش هاي عاطفي«، گروه دوم 
به »قابلیت هاي رفتاري و عملي« در طراحي و گروه سوم به 
جایگزیني »قابلیت هاي شناختي« در ذهن دانشجویان کمک 
مي کند؛ چشم پوشي از هر یک در روند آموزش، منجر به از 
دست رفتن برخي از قابلیت هاي مورد نیاز دانشجویان طّراحي 
معماري در رابطه با معماري دورة اسالمي خواهد شد. واضح 
است که نگرش نخست کمترین قابلیت کاربردپذیری برای 
دوران معاصر را داراست؛ اما در باب دو نگرش دیگر که بر وجه 

تحلیلی آموزش معماری اسالمی، صّحه می گذارد.
تداوم گرایی: پیدا کردن محمل هایی برای تداوم و اثبات 
عدم انقطاع روند سّنتی و تأکید بر آنها، رویکردی است که برخی 
صاحب نظران معاصر دنبال کرده اند. در حوزة معماري اسالمي و 
آموزش آن، این رویکرد با موفقیت نسبي، نه در درس معماري 
اسالمي، بلکه در درس مباني نظري معماري از سوي برخي 
مدرسان )نظیر دکتر مهدي حّجت(، پي گرفته شده است و در 
آن با فرض ثبات معنا و عوامل شکل دهنده به آن در دیدگاه 
اسالمي، نمونه هاي تاریخي معماري دورة اسالمي، بر مبناي 
نگاه عرفاني- تمثیلي مورد بررسي قرار مي گیرد. بجز این مورد، 
برخي گرایش ها مانند رویکرد گونه شناسي )معماریان 1384( 
محملي فلسفي را براي تلفیق و تداوم رویکردهاي تاریخي 
در دوران معاصر تدارک دیده است که منطبق با جهان بیني 
خاص طّراحان آن است و کاربرد آن در حوزة معماري اسالمي 
براي تلفیق آن با طّراحي، مي تواند انحرافي باشد )معماریان 
و دیگران 1391(؛ رویکرد عرفاني- تمثیلي در حوزة معماري 
اسالمي، با نظرگاهي خاص، سعي در ترسیم همین بستر کرده 

است و با طرح تعریفي فرازماني از معماري، آن »ضرورت« نفي 
گذشته را حذف مي کند )نگاه کنید به اکرمي 1382(؛ اما بدلیل 
عدم سازگاري شیوة نوین آموزش با بستر توصیفي »معمار 
صوفي« )اردالن 1379، بخش 1( و شیوة آموزش آن، این 
رویکرد نمی تواند همانند مورد قبل به یک »مدرسة معماري« 
تبدیل شود )مثال رابطة مرید و مرادی در آن حالت، در وضع 
کنونی ممکن است، نتیجة معکوس بدهد؛ نقي زاده 1378(. 
اگرچه در تقابل کلّي و سازش ناپذیري این دو نیز بحث شده 
است )حّجت 1381(. بهره گیري فّناورانه از معماري بومي ایران 
)که معماري دورة اسالمي، بخش مهمي از آن است( یکي 
از راهکارهاي مورد توصیه بوده است )مهدوي پور و جعفري 
1391(؛ وجود برخی منابع در ضمن منابع اصلی رشتة معماری 
)مانند »ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران« 
توّسلی یا »بررسی اقلیمی ابنیة سّنتی ایران« قبادیان( نشان از 
اقبال عمومی به این رویکرد در محافل آکادمیک ایران دارد. 
در مورد آموزش معماري پایدار، رجوع به شیوه هاي سّنتي به 
عنوان یک راهبرد مهم، توصیه شده است؛ و این، در ایران و 
بستر معماري اسالمي آن، داراي مزیتي ویژه دانسته شده است 
)نظیر ساختمان خورشیدي آزمایشي دانشگاه علم و صنعت، 
حسیني و همکاران 1387(. بجز موضوع یافتن بسترهای قابل 
تداوم و نیز اثبات تداوم پذیری آنها که معضلی اساسی در مقابل 
این رویکرد است؛ تعداد اندک محورهای قابل تداوم یا اهمّیت 
کم آنها در روند طّراحی، براحتی می تواند این رویکرد را عقیم 

بگذارد. 
انتقادي  بحثي  ضمن  در   )1382( نقي زاده  اصول گرایی: 
از آموزش معماري و دروس دورة کارشناسي، عدم توجه در 
طراحي درس معماري اسالمي را به »چگونگي بهره گیري از 
آثار معماري اسالمي در حال و آینده« معضلي اساسي مي داند 
و جدایي از نگرش موزه اي و نگاه اصولي را خواستار است. در 
مورد موضوع هویت و تداوم، تکیه بر راه حلي »اصول گرایانه« 
به انحاء مختلف مورد اشاره بوده است؛ بجز دسته بندي پنج گانة 
مشهور مرحوم پیرنیا، دیگران نیز سعي در این کار داشته اند 
)بحریني 1377، طاهباز 1383 و...(؛ مثاًل منصوري )1382( 
با ارایة یک دسته بندي سه گانه )تاریخي گري، پسامدرن گرایي 
اصول  آموزش  را  مناسب  حل  راه  زیباشناسي(،  رویکرد  و 
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زیبایي شناسانة معماري سّنتي و تداوم این اصول در آثار جدید 
مي داند. عدم قابلیت اثبات تجربی ابتنای مصادیق معماری  بر 
اصول مورد اّدعای امکان رسیدن به سیستم مستحکمی از 
اصول مورد بحث و قابلیت پذیرش آن را برای مخاطب کم 
می کند؛ بعالوه در مورد اصول اسالمی، این موضوع همچنان 
از لحاظ ضعف توجیه پذیری برخی اصول مورد بحث از دیدگاه 
اسالمی، کاماًل قابل خدشه است. گذشته از این، نحوة وارد 
کردن این اصول بدلیل اعراض بانیان آن از ایجاد رابطة نزدیک 
میان عینیات و اصول و تمایل به کلّی گویی، پیوند اصول را با 
طّراحی، بسیار سست، تأویل پذیر یا غیرضروری جلوه می دهد.

در ضمن رویه های نظری و عملی موجود در جامعة علمی 
معماری ایران، دست کم سه استراتژی متفاوت برای کاربردی 
کردن مطالعة معماری اسالمی و آموزش آن، قابل تشخیص 

است.
تجربه گرایی: روش تطبیقي را در ارائه دروس تاریخ معماري، 
معماري  تاریخ  با  برخورد  شیوة  بهترین  کانوي،  و  رونیش 
دانسته اند که تجربة مستقیم با بناها را به عنوان بهترین ابزار 
آموزش معماري معرفي مي کند. در این شیوه، آثار معماري از 
باب تقدم وتأخر زماني، رجحاني بر یکدیگر نمي یابند و همه 
به موازات هم قابل مقایسه و این مقایسه، بستر تولید دانش 
طّراحانه براي اثر دیگر است؛ چرا که با این رویکرد، معماري 
بستري براي فهم زندگي و تحواّلت آن و تالش فکري و قلبي 
آدمي بدل مي شود )خوئي 1385(؛ این رویکرد گرایشی است 
که در برنامه ریزی رسمی درس معماری اسالمی، سعی شده 
است، پیگیری شود و برخی پژوهشگران نیز آن را بهترین راه 
انتقال کاربردی مفاهیم اسالمی در معماری دانسته اند )نقره کار و 
دیگران 1397(؛ البته این قابل بررسی است که آیا ابزار انتخاب 
شده برای این تجربه -یعنی رولوه و راندو- کارآیی کافی برای 
حصول این اهداف دارد یا خیر. برخی مدرسان نیز با این رویکرد 
سعی در تلفیق نظر و عمل در حوزة معماری اسالمی با تأکید 
بر مسایل ساختی و سازه ای نموده اند و در این درس یا دروس 
دیگر )نظیر مقّدمات معماری(، تمرین هایی مبتنی بر ساخت 
بزرگ مقیاس از نمونه های سّنتی را مطرح می کنند. این رویکرد 
را برخی مدرسین غربی در کشورهای اسالمی نیز در مورد 
نقوش هندسی، پی گرفته اند )ابل 1379(؛ و در دانشگاه های 

بکار  مقدمات  در دروس  رویکرد عمال  این  نمونة  نیز  ایران 
گرفته شده است )نظیر دانشگاه شهید بهشتی تهران- نوایی18 
2002(. گسسته شدن فرم های معماری اسالمی از محتوا و 
مبانی آن، خطری است که می تواند این رویکرد را با مشکل 
مواجه سازد؛ مانند نمونة کارهایی که در کارگاه های آموزشی 
مشترک دانشگاه تهران با مدرسة AA لندن )دارای پایة فکری 
پوچ گرایانه در دوران معاصر( در سال های اخیر ارایه شده است.

در تداوم گرایی، امکان ابتنای نظام معماری جدید، بر نظام معماری سّنتی 
مّتکی است بر محورهایی که ثبات و تداوم آن از سطح فلسفی یا زندگی 
مفروض است و مصادیق آن در معماری سّنتی معرفی و تحلیل می شود. 
معناگرا(  گرایش  )در  فلسفی  از سطح  این محورها  آموزش، سیر  محتوای 
اقلیم گرا و مانند آن( به سطح کالبدی سّنتی است.  یا زندگی )در گرایش 
بواسطة یکسان انگاری و مثبت نگری نسبت به کّل بدنة سه نظام سّنتی، 
»تحلیل تاریخی« تقریبًا ناممکن است و لذا کاربرد این دیدگاه دردروسی 

بجز تاریخ معماری اسالمی است.

در اصول گرایی، امکان ابتنای مستقیم نظام معماری جدید، بر نظام فلسفی 
سّنتی یا نظام فلسفی )یا شبه فلسفی( برآمده از تحلیل مستقیم معماری سّنتی 
)بصورت ساختارگرایانه یا پدیدارشناسانه(، فرض اصلی است. محتوای آموزش 
نیز در صورت اّول )اتّکا به نظام فلسفی سّنتی(، اصول مربوطه و سپس معّرفی 
مصادیق  از معماری قدیم و جدید است. در صورت دوم، تحلیل مورد بحث، 
خود یک بخش از تدریس و تطبیق مصادیق بخش دیگر آن خواهد بود. در این 
دیدگاه نیز ماهیت بی زمان و غیرانتقادی رویکرد به نظام سّنتی، مانع از امکان 

ارایة سیرتاریخی و کاربرد مؤثّر آن در درس معماری اسالمی می گردد.
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معماري  ویژة  قابلیت  اسالمی:  انتقادی  نگرش   .6
معماري تاریخ  آموزش  در  اسالمي 

فرهنگی،  عمق  افزایش  برای  مطالبه  اخیر،  سالیان  در 
در  معماری  تاریخ  آموزش  در  ایدئولوژیک  و  زمینه ای 
و  داخل  در  معماری  تاریخ  آموزش  با  مرتبط  پژوهش های 
خارج دیده می شود؛ مثاًل در مورد آموزش تاریخ دوهزارساله 
معماری در چین، بحث شده است که رویکرد گردشگری 
در اقتصاد کشور، می طلبد که دانشجویان، هم در مورد خود 
پس زمینه  هم  و  باشند  داشته  عمقی تری  اطالعات  بناها 
فرهنگی، اجتماعی آن ها را بهتر بدانند )وانگ و لی 2016(. 
رویکردی  در  را  معماری  تاریخ  مؤثر  آموزش   )2018( لی 
که  برمی شمرد  عامل  پنج  تلفیق  بر  متکی  ساختارگرایانه، 
ارزشی  و  فرهنگی  پس زمینه  حاوی  آن،  چهارم  عامل 
رفتار  به   که  است  نبایدهایی  و  باید  و  جامعه  در  معماری 
تاریخ  آموزش  برای  را  اینها  و  می دهند  شکل  اجتماعی 

می داند.  ضروری  معماری، 
در مطالعة غریب پور )1395، 1398(، فقر نگرش فرهنگی 

در دروس معماری بویژه دروس پایه، مورد تأکید قرار گرفته 
است و درس معماری اسالمی، از معدود فرصت هایی است 
سمت  به  ِصرف،  فرم  و  بنا  سطح  از  می توان  آن  در  که 
ایدئولوژی سیر نمود.  نقره کار و دیگران  عمق فرهنگ و 
)1397( نیز برای کاربردی کردن آموزش معماری اسالمی، 
پرداختن به مبانی و علّت غایی را در کنار تغییر روش های 
آموزش، مهم دانسته اند؛ تأکید بر اسالمیت، و بحث کالسی 
در مورد آن، می تواند از عوامل انگیزه بخش به دانشجویان 
معماری به ویژه در سطوح باالتر تحصیلی باشد )هاشم پور 

.)1396
فلسفه  و  بحث حکمت  بر  متمرکز  توصیه ها،  این  مجموع 
به عنوان محور اسالمیت در بررسی تاریخی است. اما در 
موضوع رفتار و قالب زندگی و نیز خود کالبد، طرح موضوع 
اسالمیت به دلیل پیش فرض ابتدایی بودن وضعیت مدینه 
پیامبر)صلّی اله علیه و آله( و ائمه)علیهم السالم( و به طریق 
با  و  نمی شود  دانسته  ممکن  آنها،  ساخت و سازهای  اولی، 
سیره   به  معماری  تاریخ  ارجاع  دوم،  و  اول  قرون  از  گذر 
پیامبر)صلّی اله علیه و آله(، ناممکن می نماید؛ مگر در وجه 
حکمی و فلسفی که هم خاص اسالم و هم بی زمان تلقی 
می گردد )پورجعفر و دیگران 1395(. در حالی که چنانکه 
راپوپورت )1990، 5( نیز مّدعي آن است؛ تنها موضوعات 
تاریخي  بناها نیست که تداوم  نمایان در ظاهر  »معنایي« 
آن مسّجل است؛ بلکه این امر را به حوزة مسائل پیچیده تر 
مدرن  جوامع  فرهنگ  اگر  داد.  بسط  مي توان  نیز  رفتاري 
به لحاظ ارزشي و هنجاري، موانع متعّدد نظري در مقابل 
این دیدگاه مطرح کند، فرهنگ اسالمي- به عکس- داراي 
معماري  به  زاویه  این  از  رویکردي  براي  باالیي  پتانسیل 
مي تواند  اسالمي  معماري  آموزش سودمندتر  در  که  است 
راهگشا باشد؛ به نحوي که هم موضوعات مرتبط با مسایل 
هم  و  شوند  طرح  آموزش  این  در  حاضر  جامعة  طّراحي 

آموزش، از روند تاریخي جدا نشود. 
کلید راه حّل در نگرش انتقادی مّتکی بر »الگوهای رفتار« 
اسالمی نهفته است؛ در این روش پیشنهادی، بجای آنکه 
به  سّنتی  معماری  و  زندگی  فلسفی،  نظام  سه  از  هریک 
صورت یک کّل به هم پیوسته مطرح شود و مبنای کار قرار 

تجارب  تحلیل  از  بینش  یا  دانش  استخراج  بر  تأکید  تجربه گرایی،  در 
آن  از  شده  شبیه سازی  نمونه های  یا  بومی  معماری  مصادیق  با  مستقیم 
)مثاًل ماکت های سازه اِی آزمایشی( است. این دانش بنا نیست که همانند 
اصول گرایی، منتج به اصول کلّی شود؛ بلکه بررای ذهنیت دادن به صورت 
دانش ضمنی کاربرد دارد. این تجربه بجز مصادیق معماری می تواند مبتنی 
در  شده  انجام  کار  نمونة  باشد:  سّنتی  زندگی  شرایط  از  بازسازی  یک  بر 
کارگاه های مقدمات معماری دانشگاه تهران از سال 1381 به بعد که در آن 
دانشجویان، دروس کارگاهی چندین ترم را همراه گروه ثابتی از اساتید طی 
می کنند؛ نمونة تقلیل یافته ای از سیستم استاد و شاگردی سّنتی است. این 
شیوه قوّیًا متکی بر »بی زمانی« تجارب است و لذا برای درس »معماری 

اسالمی« قابل کاربرد نیست.

معماری  دانش  ساختن  کاربردی  در  اصلی  رویکرد  سه  مدل   .5 تصویر 
اسالمی )مأخذ: نگارنده(ایمانی و بیتی 1396(
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گیرد؛ نقاط دوران اصیل اسالمی در هر سه سطح فلسفی، 
تحلیل  و  تأکید  مورد  برجسته  بطور  معماری،  و  زندگی 
هر  اصلی  هستة  و  جوهر  عنوان  به  و  می شود  داده  قرار 
نمونه های  از سه عرصه، طرح می گردد. سپس همة  یک 
تاریخی، در قبال این هسته ها بصورت انتقادی طرح و بحث 
رفتاری  )کالبدی،  پدیده  هر  که  ترتیب  این  به  می-شود؛ 
اصیل«،  پرورش»هستة  جهت  در  می تواند  معنایی(  یا 
و  یا در جهت تخریب  و  آن  اقتضائات  لحاظ کردن  بدون 
شرایط  به  بستگی  این،  که  باشد  شده  ایجاد  آن  تحریف 
دارد.  پدیده  آن  فرهنگی  و  اجتماعی-تاریخی-سیاسی 
یا  فلسفه  نه  تداوم،  قابل  پدیدار  اصیل ترین  میان  این  در 
کالبد، بلکه الگوهای اصیل رفتار اسالمی خواهد بود )برای 

بعالوه در نگرش اسالمی، اگر در اصالت مفاهیم فلسفی یا 
پدیدارهای کالبدی تردید زیادی باشد، در مورد اخالق و رفتار، 
کمترین داعیة انحراف وجود دارد و ثبات الگوها یک فرض 

ضمنی در تعالیم اسالمی است. 
7. بحث در مورد یافته ها

در اینجا با نگاه به رویکردهای آموزش امر تاریخی در معماری 
در درجة نخست و سپس موضوع معماری منتسب به اسالم، 
بحث نحوة ایجاد پیوند با کاربرد )یعنی نسبت نظر و عمل 
در این حوزه( موکول شد به نوع استخراج دانش کاربردی 
از  پیشینه ها. در حیطة معماری اسالمی، سه رویکرد رایجی 

بحث تفصیلی در مبانی نظری این موضوع رجوع شود به 
ناری قمی 1392و 1389(. چرا که ادبیات اصیل و آغازین 
مولّد رفتار اسالمی )اخالق اسالمی( آنقدر وسعت دارد که 
بتوان معیارهایی نسبتًا کامل برای سنجش انتقادی از آنها 
حاصل کرد و ادبیات قرون متمادی دوران اسالمی در این 
یا  )تناقض  است  فوق العاده  محتوایی  وحدت  دارای  زمینه 
انتقادی،  رویکرد  این  است(.  نداشته  چندانی  تغییر  حّتی 
هم امکان بحث کالسی را به عنوان یک چالش آموزنده 
)هین19 و دورن20 2019( باز می کند و هم قابلیت کاربرد در 
عمل طراحانه را به واسطه اهمیت تفکر انتقادی در این امر 

می دهد. افزایش   )2018 ایمانی22  و  )آصفی21 

کلی سازی های  در  را  دانش  این  عمدتاً  شد،   شناسایی  که 
تلقی  )اصول گرایی(  تاریخی  جزئیات  از  فلسفی  ـ  عقلی 
یا همانند گرایش های ساختارگرا )در تداوم گرایی(  کرده اند؛ 
تداوم ساختارهای اصلی را که تشخیص آن هم از نوع عقلی 
ـ فلسفی خواهد بود، دانش کاربردی دانسته-اند و یا اینکه 
اما  دانسته اند؛  ارزش  واجد  را  جزئی  امور  تجربه گرایی،  در 
فیلتری برای مسایل فقهی ـ شرعی ـ اخالقی دین قائلند 
که موضوعات خارج از اینها )همانند اقلیم( را مجاز به دخالت 
در تجربه روزمره می شمرند و مابقی را مشمول گذر زمان 
برای  مقاله  پیشنهادی  رویکرد  ترتیب،  این  به  می دانند. 
آموزش معماری اسالمی، دارای مزایایی بشرح ذیل نسبت 

تصویر 6. مدل نظری محتوای آموزشی در رویکرد پیشنهادی »نگرش انتقادی اسالمی«

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
ia

.iu
st

.a
c.

ir 
at

 1
9:

10
 IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
M

ay
 2

9t
h 

20
21

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1257-fa.html


107فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست وپنجم / زمستان 1398 / سال هفتم

به سه رویکرد پیشین خواهد بود:
- برخالف مسألة مطرح در »تداوم گرایی«، مسایل رفتاری، 
جزیی از سبک زندگی اسالمی است که ثبات الگوهای آن 
یک پیش فرض دینی است )آداب اسالمی رفتار موضوعات 
چون  موضوعاتی  برخالف  که  معنی  این  به  است(؛  ثابتی 
پایداری یا حّتی معناگرایی، یک موضوع متکی به فرهنگ 
مدرنیته یا تقابل با آن نیست که نیاز به اثبات قابلیت تداوم 
آن باشد )معضلی که راپوپورت در مقابل پوپر از آن در قالب 
بر  قابلیت، مبتنی  این  بلکه  پوزیتیویسم، دفاع کرده است(، 
پذیرش فرهنگی اسالم به عنوان چارچوب کلّی اجتماع است. 
تاریخی  زندگی در دوران  به  ابتنای صرف  بعالوه، موضوع 
بیان  به  کند؛  ایجاد  تطبیق پذیری  باب  از  نگرانی  که  ندارد 
واضح تر، مشکلی نظیر اثبات امکان تداوم الگوی ذهنی گنبد 
در معناگرایی، وجود ندارد؛ زیرا اینجا صحبت از »باید«های 

اخالقی است و نه »ممکنات« فرهنگی.
- اصولی مبنای کار قرار می گیرد که بر خالف »اصول گرایی« 
مورد اشاره در باال، مبتنی بر عینیات زندگی و تجارب جزیی تر 
و قابل کاربرد مستقیم در طّراحی است و نیز بسهولت از متون 
اسالمی )بدون نیاز به تأویل های پیچیده و بدون ابهام زیاد( 

قابل حصول است.
- این رویکرد ضمن دارا بودن قابلیت تجربة مستقیم همانند 

»تجربه گرایی« )بواسطة وجود مصادیق عینی آن در رفتار 
مردم جامعة امروز و نه قرون گذشته(، ضعف گرایش فوق را 

در عدم اتّکا به محتوای فرهنگی، ندارد.
دارای  کامال  رویکرد  این  قبل،  رویکرد  سه  برخالف   -
صورت-بندی تاریخی است، اما در عین حال تحلیل تاریخِی 
آن دارای قابلّیت کاربرد مستقیم در طراحی امروز خواهد بود؛ 
لذا می-تواند گزینه ای مناسب برای کالس درس »معماری 
اسالمی« -به مثابه تاریخ و نیز الگو برای طّراحی ـ باشد.

نمونه ای از اجرای عملی این روش در کالس نظری درس 
معماری اسالمی1، در جدول 2 در مورد سیر تحول فضای باز 

معماری- شهری در دوران اسالمی، جمع بندی شده است.
موضوعات این جدول در هرجلسه، محور یک بحث جمعی 
کالبد  مورد  در  اسالمی  مبانی  تدقیق  و  در کالس  انتقادی 
است؛ در تجربه عملی، این موارد منجر به امتداد بحث در 
کالس های دیگر و نیز کالس های معارفی نیز می تواند بشود 
که وجه مثبت موضوع است. نمونه کاربرد این رویه در درس 
معماری اسالمی و درس مقدمات معماری موازی آن از سوی 
نگارنده )که به دلیل اطالة بحث، قابل ارائه نیست(، خود حاکی 
از تأثیر رویکرد انتقادی در انگیزه بخشی به دانشجویان برای 

عمیق تر شدن در مباحث دینی است.

جدول 2. نمونه اجرای روش مورد نظر در کالس

مأخذ تحلیل تحلیل نمونه سؤال انتقادی موضوع اصلی دورة تاریخی

ناری قمی 1389

اصل الگو دارای زمینه های 
متفاوتی از اقلیمی، اجتماعی، 

دفاعی، کیهان شناختی و... در پیش 
از اسالم بوده است. بازسازی الگوی خانه های 

اور )بحرینی 1377(

آیا الگوی 
درونگرای 

متکی بر حیاط 
مرکزی، اصالت 

اسالمی دارد؟

مروری 
بر مفهوم 
درونگرایی

کّل دوران 
ماقبل مدرن 1

درس گفتارهای 
معماری اسالمی 

1  براساس 
منابع سّنت، 

تاریخ اسالم و 
معماری اسالمی 

)1391-92(

الگوهای مفهومی پیشین در ایران را 
می توان در سه دسته خالصه کرد: 
1. پیشخوان فضای اصلی )ارسن 

کوه خواجه(
2. حایل فضای اصلی )معبد آناهیتا 

در کنگاور و معبد چغازنبیل(
3. مقدمه برای فضای اصلی 

)آتشکدة فیروزاباد(

چغازنبیل )پیرنیا 1384(

وجوه شاخص 
فضاهای باز 
طّراحی شده 
متعلق به 

مذاهب اصلی 
در دوران پیش 
از اسالم چه 
بوده است؟

نسبت فضای 
باز طراحی 

شده و 
مذاهب دیگر

پیش از 
اسالم 2
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من الیحضره 
الفقیه، ج1، باب 
مسجد، ناری 
قمی 1391

الگوهای مفهومی مسجد 
الّنبی)صلّی اهلل علیه و آله(

1. حیاط به عنوان فضای اصلی
2. یکسانی در همة جهات
3. بی محور و بی طبقه بودن بازسازی مسجد 

النبی)صلّی اهلل علیه و 
آله( )پیرنیا 1384(

اصالت اسالمی 
فضای باز در 

مسجد در شکل 
اصیل آن و 

وجه ممّیزة آن 
با دیگر مذاهب 

در چیست؟

مسجد، و 
نسبت آن با 
حضور جمعی 
در فضای باز 

و بسته

دوران 
پیامبر)صلّی 
اهلل علیه و 

آله(

3

درس گفتارهای 
معماری اسالمی 

1 براساس 
منابع سّنت، 

تاریخ اسالم و 
معماری اسالمی 

)1391-92(

ایجاد محور قوی عمود بر محل 
حضور خلیفه در دوران اموی؛ 
پایایی نسبی فضای بی طبقة 
مسجد در نمونه های سبک 

خراسانی ایران مسجد فهرج )پیرنیا 
)1378

آیا همگنی 
مؤمنان 
و تعریف 

فضای حضور 
مؤمنانه، در 

تطّورات شکلی 
حیاط های 
اموی، ثابت 

ماند؟

تغییرات 
مفاهیم 

اجتماعی- 
رفتاری در 
فضای باز 
اصلی در 
آثار دوران 

خلفای اموی 
و عباسی

دوران اولیة 
اسالمی 
)امویان(

4

درس گفتارهای 
معماری اسالمی 

1 بر اساس 
منابع سّنت، 

تاریخ اسالم و 
معماری اسالمی 

)1391-92(

حضور الگوی چهارایوانی کاخ های 
ایرانی در فضاهای باز خصوصی 
حّکام عباسی و حاکمان مناطق 

نظیر غزنویان و عدم استفاده از آن 
در مساجد، نشان از ثبات ذهنی 

الگوی آیینی دارد.

کاخ سلطان مسعود در 
لشکری بازار 

)اتینگهاوزن و گرابار 
)1381

مخالفت اسالم 
با الگوهای 

بیگانه و تشبه 
به کفار و نفی 

عناصر نشانه ای 
ادیان دیگر،  
در تحواّلت 

دوران عباسی 
مورد توجه قرار 
گرفت یا خیر؟

تغییرات 
مفاهیم 

اجتماعی- 
رفتاری در 
فضای باز 
اصلی در 
آثار دوران 

خلفای اموی 
و عباسی

دوران اولیة 
اسالمی 

)نیمة اول 
عباسیان(

5

ناری قمی 1392 
الف

خارجی بودن سالجقه نسبت به 
اسالم و عدم استفاده از الگوهای 
آنان در دوران های قبل، برغم 
وجود نمونه های ماقبل اسالم، 
اصالت اسالمی تصمیمات مهم 
فرمی آنان را زیر سؤال می برد.

مسجد جامع اصفهان 
)هیلن براند 1377(

آیا پیدایش 
الگوی 

چهارایوانی 
و حضور 

گنبد و مناره 
در مساجد، 
هدفی مبنی 

بر »اسالمی تر 
کردن کیفیت 
حضور« در 

مسجد دنبال 
می کرد؟

تغییرات 
مفاهیم 
ادراکی- 
رفتاری 

فضای باز 
اصلی و تغییر 
مفهوم حضور 
فرهنگی در 
فضای باز 

جمعی

سلجوقیان، 
خوارزمشاهیان 

و...
6
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ناری قمی 1385
تناقض موضوع با احادیث و سّنت 

نفی شهرت، اشراف و ریا در 
اسالم، جای تأّمل بیشتری دارد.

مسجد جامع یزد )پیرنیا 
)1384

نسبت 
عظمت گرایی 
در مقیاس به 
عنوان شاخصة 

ایلخانان و 
ایجاد فضای 

باز کانونی شده 
با آموزه های 
اسالمی و 

غیراسالمی چه 
بوده است؟

تغییرات 
مفاهیم 

ادراکی در 
فضای باز 

اصلی

ایلخانان 7

ناری قمی 1385

میدان طّراحی شده، در قالب 
پیشخوان بیرونی فضاهای مذهبی 
)مزار بسطام یا شیخ احمد جام( 
و سپس میدان-  مدرسه های 
تیموری - شیبانی )در بخارا و 
سمرقند(، نخست وجه مذهبی 

داشته و تداومی از حیاط مسجد یا 
شبیه به آن تلقی شده است.

میدان ریگستان )پیرنیا 
)1384

پیدایش فضای 
باز طّراحی شده 
در بیرون بناها 

)برونگرایی 
خاص( چه 
نسبتی با 

سّنت متکی بر 
خانه- مسجد 
در دوران اولیة 
اسالمی دارد؟

تقابل 
درونگرایی و 
برونگرایی- 
یشه ها و آثار

ایلخانان و 
تیموریان 8

ناری قمی 1385

برخی تفسیرهای محتمل براساس 
شواهد تاریخی عبارتند از: تداوم 
فاصله گرفتن برخی الگوهای 
معماری از فضاهای خالص 

مذهبی، نقش آشنایی با اروپا و 
میادین آن، تثبیت حضور حکومت 
جدید در فضایی با مهر و نشان 

خاص آن و... حسینیه زواره )مالزاده 
)1381

پیدایش 
میدان های 
تفرجی و 

حسینیه های باز 
جدا از مساجد، 
چه مقدار متکی 

بر آیین های 
مذهبی و 

چه مقدار وامدار 
رویکردهای 

غیرمذهبی بوده 
است؟

تعاریف 
آیینی جدید 
از فضای 

باز و حضور 
آیین های 
غیرمذهبی 

و آثار آنها بر 
طّراحی

صفویان تا 
قاجاریان 9

نتیجه گیری
درس معماری اسالمی، بنابر ماهیت خود، دارای وجه تاریخی 
قوی است و همین امر )عدم تعلق به اکنون( آن را مستعّد 
خروج از حوزة فعالیت های طّراحانة دانشجویان معماری قرار 
معماری  دروس  تمامی  که  است  حالی  در  این  است.  داده 

باید  در سرفصل،  رشته  برای  شده  تعریف  اهداف  براساس 
دانشجو را برای تبدیل شدن به یک »طّراح معماری« پیش 
ببرد؛ ضمن آنکه دغدغه های فرهنگی معماری اسالمی در 
برای  شده  انجام  تالش های  می طلبد؛  را  همین  نیز  کشور 
عملیاتی کردن آموزه های معماری اسالمی در عمل طّراحانه 
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در ذیل این درس، عمدتاً با تاریخ زدایی از بحث و تکیه بر 
اموری بتوان آنها را فارغ از حصار زمان دانست، همراه بوده 
و  است  این درس  اصلی  ماهیت  برخالف  امر  این  و  است 
اگر بخشی از هدف آن را تأمین کند، بخش دیگری از آن 
نوشتار،  این  در  پیشنهادی  حّل  راه  داد.  خواهد  دست  از  را 
ذیل عنوان »نگرش انتقادی اسالمی«، راهکاری را مبتنی 
بر تداوم ساختارمند ارزش های اسالمی به عنوان محور بحث 
کالسی پیشنهاد می کند که پایة آن، مبانی رفتار و اخالق 
اسالمی به عنوان »محتوا« و »مظروف« بالتغییر معماری 
است که ظرف آن در طی تاریخ دچار تغییر شده است؛ محور 
درس نظری، بررسی تطّورات تاریخی در ارتباط با این محور 

به  اصالت  آن،  در ضمن  که  است  نّقادانه  نگرشی  با  ثابت 
کالبد تاریخی داده نمی شود، بلکه در »مظروف« اسالمی قرار 
داده می شود و کالبد در قبال این مظروف بصورت انتقادی 
محیط  داشتن  که  صورتی  در  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد 
کالبدی اسالمی، یک هدف در دروس طّراحی معماری باشد، 
ذهنیت ها و دانش های تولیدی از این مباحث، مستقیماً قابلیت 
کاربرد در آن کارگاه ها را خواهد داشت. این امر مستلزم تدوین 
محتواهای جدید تحلیلی برای این درس و استفاده از بحث 
آزاد کالسی است که نگارنده تجربیات مدونی در این حوزه را 
آغاز کرده است و در آینده می تواند موضوع پژوهشی تفصیلی 

قرار داده شود.
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در  معماری؛ چیستی. چرایی و چگونگی:  دانایی نیا. 1397. خواندن  احمد  و  زارعی حاجی آبادی، محمد گنجی،  فاطمه  نقره کار، سلمان،   .51
جستجوی مدلی برای آشنایی با تاریخ معماری ایران و نقش آن در سپهر معماری. فرهنگ معماری و شهرسازی اسالمی 1 )4(: 69- 83. 
52. نقي زاده، محمد. 1382. مباني حکمي وجه مغفول در سامانه آموزش مهندسي معماري. فصلنامة آموزش مهندسي ایران 5 )20(: 51- 86.

53. هاشم پور، پریسا. 1396. ارزیابی وضعیت و ارائة راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان ارشد رشتة معماری اسالمی دانشگاه هنر اسالمی 
تبریز. فرهنگ معماری و شهرسازی اسالمی 2 )3(: 33- 46.

54. هیلن برند، رابرت. 1377. معماری اسالمی: فرم. عملکرد و معنی. ترجمه ایرج اعتصام. تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری )وابسته 
به شهرداری تهران(.
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“Islamic Critical View”: an approach toward 
applicable course of History of Islamic Architecture

Masoud Nari Ghomi *

Abstract

Islamic Architecture is a main course in undergraduate Architectural program of Iran which 
is essentially a historical as well as theoretical one that makes its applicability so rare in 
design studios while Islamization has been a main goal of recent architectural policies 
of Iran. It has been a main concern of scholars in the field of architectural education and 
in this article some proposed approaches to make theoretical and historical data about 
architecture applicable for design studio are reviewed. 
Two main routes are taken for such an application: 1. Architectural institutional approaches 
are those plans that try to explore structuralistic components of historical building. For 
example defining their formal order, spatial arrangement and or analyzing its language 
of motifs in such a way that could not easily accused to copying from old building; these 
approaches do not widely enter into cultural debates or religion-based issues unless rare 
subjects as anti-illustrational view in Islam or bold symbols such as Ka’beh . 2. Ex- 
Architectural institutional approaches are those that concentrate on the human life of the 
historical buildings. Behavioral researches and vernacular researches are common studies 
of this kind. These approaches are somehow based on the hypothesis of continuity of at least 
a few human characteristics during the history. These approaches suffer from theoretical 
support as well as social acceptability even between scholars of architecture or humanities.
After a review of role of historical precedents in design studies, various approaches taken 
towards applicability of the course of Islamic architecture (along with some other historical 
courses in architectural education program of Iranian schools) for design activities in two 
recent decades are studied. They are formulized within three main branches: 1. Conceptual 
continuity: scholars of this vision try to find or construct a context for continuing 
traditional patterns in current time. For such an application their strategy is to emphasize 
on symbols instead of architectural pure forms so that they could bond it to social long-life 
norms. Another strategy of them is to identify timeless combinations of form and idea or 
architectural concept. Courtyard is one of these concepts which is seen as crystallization 
of spiritual presence at the heat of the building. Although this approach has not yet been 
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successfully used for the course of Islamic architecture it is routinely used for the other course 
(theoretical basics of architecture). A main barrier for its applicability for design studio is the 
lack of aspects that could be continued.
2. principal-based approach refers to those ways that believe in existence of some “abstract” 
humane basics that are fixed throughout time and space. Although its continuity varies through 
scholar views. Some as Pirnia define five or seven parameters that are specified to Iran not all 
Islamic regions. But some others proposed global principals for Islamic architecture. Nader 
Ardalan or Khalil Pirani are two of such scholars. While these principals have not yet empirically 
approved at least from users point of view it is a main conflict for their educational apply in 
design studio. From instructor point of view, they have secondary problem of claims of students. 
Because an abstract principal could be widely interpreted in such a way that any architectural 
form would be claimed to be based on such principals. 3. Empiricism refers to comparing 
physical and practical aspects of buildings detached from their historical context. Climatic 
characters as well as spatial orders are usual themes of this approach. But it is questionable 
that if mapping or sketching from buildings are useful ways for understanding life of a building 
to apply its understandings into new designs. Some schools of architecture encourage their 
students to use formal patterns of historical buildings for free form inspiration. In this way 
cultural heritage is considered as a consuming source a low-rated thing. Moral problems of this 
approach for cultural basics of the society should be taken into account. 
The main problem with these approaches as anti-historicism or anti-Islamisism. Here the 
problem of Islam is taken into account as the main subject of the debate. So a new proposal is 
offered that can be called as “Islamic Critical View” that criticizes works of architecture from 
the view of its compatibility with Islamic norms. Main feature of this proposed approach is 
that it takes stability of moral and values of Islamic Tradition of Holy Prophet and Imam’s as 
its criteria for evaluating historical changes in architectural form. These changes then are put 
in critical debate in class sessions without any pre-assumption to consider whether they can be 
supposed as Islamic solutions or not.  So any historical building is an object that has valuable 
aspects but not made sacred for its history. Since the measure of criticism is put within Islam 
itself it is less morally harmful for valued heritage. Here high cultural bases are saved and minor 
cultural themes are weighed against it. 

Keywords: Islamic Architecture, Architectural Precedents, Critical View, Islamic Tradition, Behavioral 
Patterns, Islamic Ethics.
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