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چکیـــــده

اگــر مأموریــت اصلــی معمــاران را »ســاماندهی مــکان زندگــی انســان در بســتر محیــط« بدانیــم؛  آنــگاه شــناخت »انســان و 
محیــط و نســبت میــان ایــن دو« مبنــای تصمیمــات آنــان در طراحــی خواهــد بــود. ایــن شــناخت هــر دو ســاحت »هســت ها 
و بایدهــا« را شــامل می  شــود کــه اگــر مبتنــی بــر »عقــل و وحــی« باشــد؛ قاعدتــًا اصــول معمــاری منتــج از آن، را می  تــوان 
عقالنــی و اســالمی و آثــار معمــاری مبتنــی بــر آنــرا نیــز »معمــاری اســالمی« دانســت. تاکنــون دیدگاه هــای مختلفــی دربــاره 
ــا  ــان ب ــو اسالم شناس ــرد. از یک س ــته  بندی ک ــو دس ــا را از دو س ــتگاه آنه ــوان خاس ــه می  ت ــده ک ــاری اســالمی مطــرح ش معم
بهره  گیــری از منابــع اســالمی بــه ســمت مبانــی و اصــول معمــاری حرکــت کرده  انــد؛ و از دیگــر ســو معمــاران و شهرســازان از 
جایــگاه تخصصــی خــود بــا مراجعــه بــه ایــن منابــع در جســتجوی اصــول معمــاری اســالمی برآمده انــد. ایــن تحقیــق بــا هــدف 
پیشــنهاد یــک ســاختار »وحدت بخــش و کارآمــد« بــرای تبییــن رابطــۀ »معمــاری و اســالم« آغــاز شــده اســت؛ و در جســتجوی 
یــک مــدل جامــع بــرای ترکیــب و تألیــف مؤلفه هــای ایــن دو مقولــه می باشــد. پرســش مــا آن اســت کــه »چگونــه می  تــوان 
ــن  ــه ضم ــه اســت ک ــق اینگون ــیر تحقی ــره ُجســت؟« مس ــاری به ــردی در معم ــع و کارب ــور جام ــای اســالمی به ط از آموزه ه
تبییــن دو مقولــۀ »اســالم و معمــاری« بــا روش تحلیــل محتــوا و اســتدالل منطقــی تــالش می  شــود کــه بــا روش مدلســازی 
مفاهیــم بنیادیــن ایــن دو مقولــه تألیــف گــردد. یافتــه تحقیــق بیانگــر آن اســت کــه آموزه هــای اســالمی را می  تــوان در ســه 
ســاحت »حکمــت نظــری و عملــی و مضــاف« دســته بندی کــرد. معمــاری نیــز از ســه منظــر »سیســتمی، فلســفی، راهبــردی« 
قابــل تبییــن اســت )ســفر( کــه فصــل مشــترک آنهــا چهــار ُرکــن اصلــی در معمــاری اســت. ترکیــب ایــن دو مقولــه )ســه حــوزة 
حکمــت اســالمی و چهــار مؤلفــۀ معمــاری( ظرفیــت مناســبی بــرای ســاماندهی یــک »مکتــب معمــاری اســالمی« در اختیــار 
ــای حکمــت  ــوزه ه ــا آم ــوای آن ب ــه محت ــه ک ــا 40 خان ــه اســت ب ــاختار جدول  گون ــک س ــذارد. نتیجــه و حاصــل کار ی می  گ
اســالمی بایــد تکمیــل شــود و می  توانــد در »راهبــری پژوهش هــای معمــاری اســالمی« مفیــد باشــد. دســتاورد تحقیــق ارائــۀ 
الگویــی وحدت  بخــش بــه مجموعــه دیدگاه هــا در قالــب یــک ســاختار نســبتًا جامــع خواهــد بــود کــه یکــی از مقدمــات شــکل 

گیــری »مکتــب اســالمی-ایرانی معمــاری« در آســتانۀ گام دوم انقــالب اســت.  
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ــش«  ــدف و پرس ــوع، ه ــن »موض ــه و تبیی 1. مقدم
ــق  تحقی

پیش  فــرض مبنــای تحقیــق آن اســت کــه اســالم برنامــه جامــع 
ــی  ــکان زندگ ــوان م ــهر، به عن ــاری و ش ــت؛ و معم ــی اس زندگ
-یکــی از شــئون زندگــی بشــر کــه از ســبک زندگــی او اثرپذیــر و 
بــر آن اثرگــذار مــی باشــد-  قاعدتــًا بایــد بــر طبــق ایــن برنامــه 
ــازی  ــاری و شهرس ــر معم ــوند. اگ ــی ش ــاماندهی و جهت ده س
مبتنــی بــر حکمــت اســالمی باشــد؛ زمینــه شــکل گیری حیــات 
تحقیــق  هــدف  می کنــد.  فراهــم  را  انســان ها  در  طیبــه 
دســتیابی بــه یــک الگــوی مفهومــی بــرای تعامــل میان »اســالم 
ــن  ــرای تدوی ــاختاری ب ــه س ــی، ارائ ــت. به  عبارت ــاری« اس و معم
مانیفســت »الگــوی اســالمی-ایرانی معمــاری« کــه دســتمایه  ای 
باشــد بــرای »حکمــت مضــاف« در معمــاری از طریــق »تفقــه و 
اجتهــاد معمارانــه« و یافتــن مبانــی و اصــول معمــاری مبتنــی بــر 
حکمــت اســالمی، تــا آن نیــز مقدمــه ای بــر ســاماندهی »مکتــب 
معمــاری اســالمی« به عنــوان مبنــای نظــری »شــکل گیری 
الگــوی اســالمی- ایرانــی معمــاری« بشــود. منظــور از »مکتــب« 
معمــاری اســالمی، مبانــی، اصــول و قواعــد معمــاری و منظــور از 
ــار  »الگــوی اســالمی-ایرانی معمــاری« ویژگی هــای کالبــدی آث
ــۀ آن  ــه برپای ــت ک ــران« اس ــوع »ای ــای متن ــاری در بوم ه معم
اصــول شــکل گرفتــه و متناســب بــا شــرایط هــر منطقــه، قابــل 
ــق، آن  ــی تحقی ــاد و بومی  ســازی هســتند. چشــم انداز آرمان اجته
اســت کــه ایــن »مکتــب و الگــوی منتــج از آن« بتوانــد به عنــوان 
ــان  ــپس در کل جه ــالمی و س ــورهای اس ــه کش ــی در کلی مبنای
ــه ی  اثرگــذار باشــد و در آســتانه گام دوم انقــالب )دومیــن مرحل
ــی از  ــوان یک ــاز ی(1 به عن ــردازی و تمدن س ــازی، جامعه پ خودس

ــد.  ــای نقــش کن زمینه ســازهای معمــاری عصــر ظهــور ایف
پرســش تحقیــق: ایــن اســت کــه »چگونــه می  تــوان از 
ــوه  ــی وج ــرای تمام ــالمی ب ــت اس ــای حکم ــی ظرفیت ه تمام
معمــاری بهــره جســت؟« به عبارتــی نحــوه تأثیــر و میــزان 
ــت؟  ــه اس ــدر و چگون ــاری چق ــالم در معم ــای اس ــوذ آموزه ه نف
یافتــن پاســخ مســتلزم تبیینــی جامــع از هــر دو موضــوع »اســالم 
و معمــاری« اســت کــه دو فصــل اصلــی بحــث مــا را تشــکیل 

مــی دهــد. 
ــر  ــدی ب ــن بحــث، نق ــرورت ای ــت و ض ــن اهمی ــرای تبیی ب
ــود.  ــا خواهدب ــوزه راهگش ــن ح ــا در ای ــود پژوهش ه ــع موج وض
ــه  ــردی از اســالم ب ــک رویک ــک از ی ــد، هری اندیشــمندان متعه
ــک  ــد ی ــون نیازمن ــد و اکن ــاری پرداخته ان ــه ای از معم ــک جنب ی
»نگــرش جامــع« هســتیم کــه بمثابــه یــک نــخ تســبیح، مجمــوع 
تحقیقــات ارزشــمند انجــام شــده را وحــدت ببخشــد. مثــاًل نگرش 

فقهــی بــه صــورت و کالبــد معمــاری می پــردازد و نگــرش 
اخالقــی بــه خــود معمــار یــا بهره بــرداران از معمــاری و... . حــال 
ــه معنــای  ــرای شــکل گیری یــک معمــاری اســالمی -ب آنکــه ب
ــه  ــورت یکپارچ ــا به ص ــن نگرش ه ــوع ای ــد مجم ــع آن- بای جام
ــالمی را  ــاری اس ــول معم ــوند و اص ــن ش ــاری روش ــاره معم درب
ــدار  ــوان پرچم ــران به عن ــوری اســالمی ای ــد. جمه تشــکیل دهن
گفتمــان زندگــی بــر پایــۀ دیــن، پــس از چهــل ســال و در آســتانۀ 
ــالمی-ایرانی« را  ــاری اس ــب معم ــد »مکت ــالب، بای گام دوم انق
نیــز پایه گــذاری کنــد. مکتبــی کــه مبانــی و اصــول ســاماندهی 
بــه معمــاری و شــهر را در جهــت شــکل گیری »مســاکن طیبــه 
ــات  ــی آن »حی ــدف غای ــود و ه ــون می ش ــب« رهنم ــد طی و بل

طیبــه« ســاکنان و شــهروندان اســت.
ــث،  ــدی بح ــدوده و مرزبن ــه، مح ــن دامن ــرای تبیی ــا ب و ام
می تــوان گفــت کــه منظــور از معمــاری اســالمی در ایــن تحقیق، 
چــه هســت و چــه نیســت!؟ منظــور، معمــاری مبتنــی بــر حکمــت 
اســالمی اســت؛ کــه بــا دو تعریــف دیگــر تفــاوت دارد. نــه آثــار 
ــای معمــاری تاریخی-ســنتی  ــه معن ــه ب معمــاری مســلمانان )ک
اســت( و نــه فضاهــای بــا کاربــری مذهبــی )همچــون مســجد، 
ــک  ــی ی ــن نگرشــی، حت ــن در چنی ــزار، حســینیه و ...(. بنابرای م
ســالن جشــن، یــا یــک مــوزة تاریخــی یــا هــر کاربــری دیگــر نیز 
ــف و طراحــی  ــر اســاس آموزه هــای اســالمی تعری ــد ب ــی توان م
شــود. بــرای نزدیــک شــدن بــه بحــث، اشــاره ای بــه تفــاوت 
»علــوم« بــا »مهندســی و فنــون« و نســبت میــان ایــن دو مفیــد 
ــای مهندســی ها هســتند  ــه و مبن ــوم، مقدمــه و پای ــد. عل می  نمای
ــوة آن  ــدو شــبیه درخــت و می ــام العمــل2( رابطــه ای ن ــم ام )العل
ــوم »تبییــن« انســان و جهــان  ــه ایــن صــورت کــه عل اســت؛ ب
ــا »هســت ها و  ــوب« ی ــود و مطل ــد؛ در دو ســاحت »موج می کنن
ــود را  ــه وضــع موج ــد ک ــالش می کنن ــی  ها ت ــا« و مهندس بایده
بــه ســمت مطلــوب »تغییــر« بدهنــد. یعنــی مأموریــت و ماهیــت 
ــوم، توصیفی-تبیینــی اســت، حــال آنکــه ماهیــت مهندســی،  عل
ــم اســت و  ــع عل ــری اســت3. پــس مهندســی، تاب تجویزی-تغیی
ــم در  ــرد عل ــز حکمــت می  باشــد )یعنــی کارب ــم نی نقطــه اوج عل
تغییــر عالـَـم(. منظــور از علــوم از »علــوم تجربــی تــا علوم انســانی 
و طبیعــی« را شــامل مــی شــود کــه معمــاران بــرای ایجــاد مکان 
زندگــی انســان در بســتر محیــط، نیازمنــد بهره گیــری از تمامــی 
طیــف ایــن علــوم -هرکــدام در جــای خــود- هســتند. به عبارتــی، 
ــه  ــع فلســفه اســت؛ چــه آگاهان ــوژی( تاب ــاوری )تکنول ــن و فن ف
ــک  ــاوری ایدئولوژی ــر فن ــان، ه ــودآگاه و پنه ــه ناخ ــن، چ و روش
ــاوری توســط  ــری مســیر فن اســت. چــون هدفگــذاری و جهتگی
ــود و  ــت می ش ــتیبان( هدای ــفۀ پش ــا )فلس ــوژی مبن ــک ایدئول ی
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ــه در  ــز ریش ــی و آن نی ــت جهان  بین ــوة درخ ــز می ــوژی نی ایدئول
ــناخت( دارد.   ــع ش ــی و مناب ــی )مبان معرفت شناس

ــار  ــدس معم ــون مهن ــت چ ــی اس ــته ای میان دانش ــاری رش معم
بایــد »انســان و طبیعــت« را بشناســد و رابطــۀ شایســتۀ ایــن دو 
ــوه  ــت بالق ــاحت »حقیق ــه س ــر س ــم در ه ــد؛ آن ه ــز بدان را نی
ــناخت  ــن ش ــن دو، ای ــوب« ای ــت مطل ــل + غای ــت بالفع + واقعی
ــری(  ــی و نظ ــم )آرمانگرای ــت و عل ــس حکم ــت، از جن و معرف
می باشــد. همچنیــن بایــد روش هــای رســاندن ایــن دو از موجــود 
ــد باشــد و  ــکان شایســته« بل ــک »م ــب ی ــوب را در قال ــه مطل ب
ــس  ــی از جن ــن توانای ــد؛ ای ــته باش ــز داش ــن کار را نی ــارت ای مه
مهنــدس  واقع بینــی( می باشــد.  و  )عملگرایــی  »مهندســی« 
معمــار مــدام میــان دو عرصــه »نظــر و عمــل« و البتــه در فضــای 
واســط خیــال و تصــور راه حل هــا در حرکتــی رشــد یابنــده اســت. 
ــل و  ــودی اش )عق ــاحت وج ــر 3 س ــون ه ــدیابنده؟ چ ــرا رش چ
خیــال و دســت( در ایــن رفــت و آمــد، شــکوفا می شــود و از قــوه 
بــه فعــل تربیــت می یابــد؛ البتــه بــه شــرط تربیــت درســت )ادب 
ــوه و الگــوی  ــود، اس ــه خ ــی، ک ــی اله ــت ول ــی( تحــت تربی اله
ــده  ــری نگارن ــی نظ ــا مبان ــا اینج ــت. ت ــدی( اس ــه )َمه راه یافت
مطــرح شــد و اکنــون بــرای تبییــن موضــوع، دیدگاه هــای 

ــود.  ــرح می  ش ــالمی« مط ــاری اس ــاره »معم ــف درب مختل

2. روش تحقیق 
ــری از  ــوا و بهره گی ــل محت ــا روش تحلی ــخ، ب ــن پاس ــرای یافت ب
تکنیــک مدلســازی مفهومــی -کــه در دانش هــای میان رشــته ای 
ــای  ــاس یافته ه ــدا براس ــرد دارد -ابت ــاری، کارب ــون معم همچ

ــاری و  ــوم »معم ــا دو مفه ــوای آنه ــل محت ــی و تحلی میان دانش
ــتجوی  ــپس در جس ــود و س ــتقل می ش ــازی مس ــالم« مدلس اس
ــرای  ــم. ب ــان آنهــا بر می آیی ــط سیســتمی-معنایی می کشــف رواب
تبییــن »معمــاری« از ســه حــوزة دانــش »سیســتمی- فلســفی- 
ــع  ــن جام ــک تبیی ــه ی ــن ب ــت یافت ــدف دس ــا ه ــردی« ب راهب
ــی  ــالم« ط ــن »اس ــرای تبیی ــم و ب ــره می گیری ــاری به از معم
ــری)ره( و  ــتاد مطه ــر اس ــالمی« از منظ ــوم اس ــر »عل ــروری ب م
ــه جــوادی آملــی و حضــرت امــام خمینــی)ره( می شــود تــا  آیت  ال
ــوان  ــت عن ــالمی تح ــوم اس ــه عل ــع از مجموع ــی جام ــه تبیین ب

ــم.   »حکمــت اســالمی« دســت یابی

2-1. پیشینه تحقیقات انجام شده 
تاکنــون دیدگاه هــای مختلفــی دربــاره معمــاری اســالمی مطــرح 
ــان  ــر متخصص ــا را از منظ ــتگاه آنه ــوان خاس ــه می ت ــده ک ش
بــه دو گــروه دســته بندی کــرد. از یک ســو اسالم شناســان 
ــول  ــی و اص ــمت مبان ــه س ــالمی ب ــع اس ــری از مناب ــا بهره گی ب
معمــاری حرکــت کرده انــد و از دیگــر ســو متخصصــان معمــاری 
ــن  ــه ای ــه ب ــا مراجع ــود ب ــی خ ــگاه تخصص ــازی از پای و شهرس
ــد. از  ــالمی برآمده ان ــاری اس ــول معم ــتجوی اص ــع در جس مناب
ــرد.  ــایی ک ــیر را شناس ــوان دو مس ــز می ت ــی نی ــر محتوای منظ
ــازی  ــاری و شهرس ــه معم ــالم ب ــتگاه اس ــیر از خاس ــک مس ی
می نگــرد و یــک مســیر از خاســتگاه معمــاری بــه اســالم 
می نگــرد. گاهــی خروجــی هــر دو مســیر متفــاوت و گاهــی هــم 
ــای  ــده ای از رویکرده ــد. ع ــده ای دارن ــترک های ارزن ــل مش فص
ــی  ــده اند و خروج ــاری ش ــی وارد معم ــیری و فقه ــی- تفس روای
ــد آن  ــا پیام ــاری ی ــود معم ــر خ ــر ب ــواًل ناظ ــان معم تحقیقش
اســت. مثــال آنجــا کــه پرپایــۀ »قاعــدة الضــرر«4 ســخن 
می گوینــد؛ منظــور پیامــد نهایــی معمــاری و تأثیــرش بــر 
ــیفیان  ــه س ــوان نمون ــت( اســت. به عن ــا طبیع ــه ی ــط )جامع محی
ــت  ــرر و رعای ــده الض ــوان »قاع ــت عن ــه ای تح )1377( در مقال
ــان  ــن بی ــالمی«، چنی ــازی اس ــاری و شهرس ــول معم آن در اص
مــی  دارد: »یکــی از کارهــای بســیار ضــروری و مهــم در رابطــه 
ــررات  ــق مق ــالمی تطبی ــازی اس ــاری و شهرس ــث معم ــا بح ب
ــرر  ــده الض ــا قاع ــازی ب ــاری و شهرس ــاری معم ــای ج و الگوه
می باشــد کــه از مشــهورترین قواعــد فقهــی اســالم می باشــد و 
یکــی از امتیــازات ایــن قاعــده ایــن اســت کــه بــر قاعــده تســلیط 
تقــّدم دارد. ...یعنــی در نظــام اســالمی بــه صــرف مالــک بــودن 
نمی تــوان هــر نــوع تصرفــی را شــخص در ملــک خــود اعمــال 
نمایــد و بــه موجــب قاعــده الضــرر تصرفــات در ملــک شــخصی 
بایســتی مبتنــی بــر اصــول و ضوابطــی باشــد کــه ســبب اضــرار 
ــا معنــوی باشــد  ــه دیگــران نگــردد حــال ایــن ضــرر مــادی ی ب

نمودار 1. رابطه ارگانیک معرفت شناسی با علوم، فناوری و در 
نهایت با معماری )مأخذ: نگارنده(



فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی/ شماره سی و سوم/ زمستان 1400/ سال نهم126

ــران )1398(  ــه   پورمحســن و دیگ ــا ک ــا آنج ــد«. ی ــرق نمی کن ف
ــاز بــر مبنــای همیــن قاعــده چنیــن بیــان می دارنــد: »محیــط  ب
ــر  ــر و تأث ــد و داراي تأثی ــه هم پیون زیســت و شهرســازي دو مقول
ــي  ــتاندارد و مطلوب ــت اس ــران وضعی ــه در ای ــوده ک ــل ب متقاب
نداشــته و نیازمنــد برنامه ریــزي بومــي اســت. بي شــک در 
ــي  ــوب داخل ــات بعضــًا مطل ــار ســازوکارهاي موجــود و تجربی کن
ــاري  ــت و معم ــط زیس ــت از محی ــه حفاظ ــي در زمین و بین الملل
و شهرســازي پایــدار بایســتي از قواعــد فقهــي و اســالمي بــراي 
ســامان بخشــیدن بــه ایــن حــوزه و طرح انــدازي اســتفاده کــرد؛ 
ــت و  ــط زیس ــت از محی ــث حفاظ ــه در بح ــن نکت ــا مهم تری ام
معمــاري و شهرســازي جلوگیــري از آســیب رســاندن بــه محیــط 
ــن  ــالمي نیــز ای ــت کــه در فقــه اس ــت و انســان ها اس زیس
مســئله در قالــب قاعــده کالن فقهــي الضــرر بیــان شــده اســت. 
...تخریــب محیــط زیســت و شهرســازي افسارگســیخته و متراکــم 
ــول  ــي معل ــت همگ ــط زیس ــان ها و محی ــم انس ــض حری و ناق
ــتند  ــي هس ــي و غیربوم ــازي غرب ــعه و شهرس ــاي توس مدل ه
ــان  ــه هم ــاره ب ــت دوب ــز در رجع ــا نی ــر آن ه ــه ب ــل غلب و راه ح
ــراي  ــالمي ب ــگ اس ــت. در فرهن ــي نیس ــعه غرب ــاي توس مدل ه
ــي ترین  ــن و اساس ــزرگ مهم تری ــکل ب ــن دو مش ــر ای ــه ب غلب
ــالق و  ــت اخ ــم ظرفی ــرا ه ــت؛ زی ــرر اس ــده الض ــده، قاع قاع
ــر ناقضــان محیــط زیســت  دیــن و هــم فقــه و قانــون را در براب
ــان هاي  ــوق انس ــا حق ــض ب ــتاندارد و متناق ــازي غیر اس و شهرس
و محیــط زیســت فعــال و کارآمدتــر مي کنــد.« )پورمحســن 
ــخن از  ــه س ــا ک ــی، آنج ــر فقه ــا از منظ ــران 1398(؛ ی و دیگ
ــد  ــه کالب ــوف ب ــد معط ــتی می گوین ــرویس بهداش ــری س جهتگی
ــت  اهلل  ــوم آی ــر مرح ــتفتاء از دفت ــن اس ــاًل ای ــت. مث ــاری اس معم
بهجــت)ره(: »در خانــه هــم توالــت رو بــه قبلــه و پشــت بــه قبلــه 
جایــز نیســت؛ ولــی انحــراف از قبلــه بــه مقــداری کــه انحــراف از 
قبلــه بــر آن صــدق کنــد و موقــع نشســتن رو بــه قبلــه و پشــت 
ــدارد.5«  ــکال ن ــت و اش ــی اس ــود؛ کاف ــوب نش ــه محس ــه قبل ب
نقــی  زاده در کتــاب »معمــاری و شهرســازی اســالمی« در تبییــن 
ــلمانان در  ــاری س ــهرها و معم ــد: ش ــالمی می گوی ــاری اس معم
ــت  ــن جه ــا از ای ــار، تنه ــیاری آث ــون بس ــالمی، همچ دوره اس
ــد؛  ــود آمده ان ــه وج ــلمنان ب ــط مس ــه توس ــتند ک ــالمی نیس اس
بلکــه بــه آن جهــت اســالمی نامیــده می شــوند کــه مثــل 
شــریعت و طریقــت، تــا حــّد زیــادی از تعالیــم عالیــه اســالم ملهم 
هســتند. بســیاری از ایــن اثــار )در حــّد تــوان خویــش( حقایــق و 
جــان اســالم را در عــاَل هســتی متجلــی می ســازند )ر.ک. نصــر، 
ــن  ــارة دکتری ــا و عص ــوان مبن ــدی به عن ــر توحی 1375(. ...تفک
ــایر  ــا س ــاس ب ــیدن، تم ــرای اندیش ــتری ب ــه و بس ــالم زمین اس

انســان ها و طبیعــت، و... بــرای خالقیــت، بــرای شــکل دادن بــه 
ــا و فضــای زیســت  ــرای ســاختن مجتمع ه ــره ب ــط و باألخ محی
بــا هویــت اســت )نقــی  زاده 1385، 616(. قربانــی در کتــاب 
ــت  ــه بازگش ــالمی« الزم ــوب اس ــازی مطل ــاری و شهرس »معم
ــن از  ــی یافت ــالمی را آگاه ــل اس ــاری اصی ــه های معم ــه ریش ب
ــالم و ذوب  ــی اس ــای عمل ــری و راهبرده ــی نظ ــول و مبان اص
ــاره  ــق دوب ــد و تحق ــی آن می دان ــوار ملکوت ــو ان ــتن در پرت گش
ــان  ــاد« متخصص ــی و اعتق ــه »آگاه ــوط ب ــالمی را من ــار اس آث
]معمــاران و شهرســازان[ بــه مبانــی نظــری و عملــی آموزه هــای 
ــدن اســالمی  ــکلگیری تم ــی ش ــاخت اصل ــه زیرس اســالمی -ک

ــه(.  ــل مقدم ــی 1393، فص ــد )قربان ــرح می کن ــد- مط بوده ان
ــانه وارد  ــگاه زیبایی شناس ــی از پای ــاران گاه ــر معم از ســوی دیگ
ــل  ــت )به دلی ــان اس ــه عرف ــا ب ــوع آنه ــده اند و رج ــوع ش موض
نزدیکــی ماهیــت »عرفــان بــه هنــر«( و گاهــی از جنبــه 
ــادر اردالن  ــه، ن ــوان نمون ــد. به عن ِحکمی-فلســفی ورود کــرده ان
)1970-1349( در کتــاب »حــس وحــدت« دربــاره معمــاری 
انســان  مقدمه چینــی  بــا  آن،  ریشــه های  و  ایرانــی  ســنتی 
ــه نقــش عقــل و  ســنتی در جامــه ی اســالمی شــروع کــرده و ب
ــل  ــتفاده از عق ــا اس ــردازد و ب ــش می پ ــان در آفرین ــگاه انس جای
بــه زبــان نمادهــا کــه مبیــن دانشــی اســت کــه همانــا معرفــت 
ــی آورد؛  ــد درم ــدن گنب ــود آم ــه وج ــی ب ــراز مبان ــد؛ س می نامن
ــر  ــاوی را دارد و ب ــا ح ــرف ی ــکل ظ ــد ش ــد: »گنب ــه می  گوی ک
اســاس قوانیــن عینــی ریاضیات وایســتایی ســاخته شــده اســت. ... 
کارکــرد بی همتــای گنبــد ایــن اســت کــه در عیــن راه بــردن بــه 
نقطــه ای مرکــزی، یــک فضــای کــروی را هــم در بــر می گیــرد. 
ــی  ــد در حکــم تجل ــد را بای ــات فطــری و دائمــی گنب ــن کیفی ای
ــمان، دانســت.  ــی آس ــالک، یعن ــر اف ــد کبی ــر گنب ــر صغی و مظه
ســپس بــه ســراغ انســان خــالق، همــان هنرمنــد ســنتی کــه بــا 
ــوه ای از حــق  ــی جل ــه بازنمای ــی از اطــراف خــود ب ــوم دریافت عل
ــت آن  ــه ها راه دریاف ــر و نقش ــتفاده از تصاوی ــه اس ــردازد؛ ک می پ
را آســان تر می ســازد؛ و بعــد از آن تحقــق از طریــق هنــر بــرای 
ــوع  ــای متن ــد.«6 رویکرده ــل می جوی ــه آن را راه ح ــتیابی ب دس
دیگــری هــم هســتند کــه در ایــن مقــال نمی  گنجنــد و هریــک 
ــزا  ــور هم اف ــدا به ط ــت ابت ــا الزم اس ــد. ام ــود مفیدن ــای خ در ج
و هماهنــگ، بــه یــک مفاهمــۀ مشــترک برســند و ســپس 
ــکل گیری  ــۀ ش ــا زمین ــد ت ــری برس ــدت نظ ــه وح ــج ب به تدری

ــد.  ــم آی ــاری اســالمی-ایرانی« فراه ــب معم ــک »مکت ی
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3. تبییــن معمــاری از ســه منظــر و ارائــه تعریفــی از 
آن بــا چهــار ُرکــن  

ــی  ــا تبیین ــف ی ــه تعری ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــش ب ــن بخ در ای
ــا روش میان دانشــی  ــی آن، ب ــوالت اصل ــاری و مق ــع از معم جام
ــۀ ســه دانــش  ــه دانش هــای گوناگــون از زاوی و طــی مراجعــه ب
ــم.  ــاری می نگری ــه معم ــردی« ب ــفی و راهب ــتمی، فلس »سیس

3-1. رویکرد سیستمی به معماری و پنج مؤلفة اصلی آن 
معمــاری یــک سیســتم اســت؛ یعنــی اجزایــی کــه بــا هماهنگــی 
ــار  ــتم چه ــر سیس ــازند. ه ــرآورده می س ــی را ب ــر، هدف یکدیگ
ُرکــن دارد و در یــک بســتر شــکل مــی گیــرد کــه در معمــاری 

بقــرار زیــر قابــل تعریفنــد: 
.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

3-2. رویکرد فلسفی به معماری و پنج علت شکل گیری آن 
ــرد  ــکل می گی ــت ش ــار عل ــۀ چه ــان برپای ــده ای در جه ــر پدی ه
ــد  ــکل نخواه ــده ش ــند؛ پدی ــا نباش ــن علت ه ــک از ای ــه هری ک
گرفــت. معمــاری نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. علت هــای 
چهارگانــه در معمــاری بــه قــرار زیرنــد. هرچنــد علت زمینــه ای در 
ــا علــت تامــه )مسّبب االســباب(  ــل ی مقــوالت واقعــی و علت العل

ــه آنهــا افــزوده می شــود.  از منظــر اســالمی نیــز ب
.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

3-3. رویکــرد راهبــردی بــه معمــاری و چهــار گام فراینــد 
ــاری  ــکل گیری معم ش

هــر معمــاری، طــی یــک فراینــد تصمیم گیــری راهبــردی 
ــروژه و  ــر پ ــر و راهَب ــوان مدی ــار به عن ــه معم ــرد ک شــکل می گی
ــرار می دهــد: ــه را مــورد نظــر ق ــر نهایــی، چهــار مقول  تصمیم گی

.1 

.2 

.3 

.4 

ــاکنان و در  ــاز س ــرآوردن نی ــی، ب ــت اصل ــدف و مأموری ه
ــان(. ــت )انس ــد آنهاس ــازی رش ــه س ــر، زمین ــطحی باالت س

ــوان  ــا به عن ــک فضاه ــا تک ت ــح ت ــواد و مصال ــزا، از م اج
ــند.  ــاری می باش ــکیل دهندة معم ــزای تش اج

ــط  ــزا توس ــاماندهی اج ــق س ــزا از طری ــان اج ــط می رواب
معمــار )ســامانگر( و طــی فراینــد طراحــی شــکل می گیــرد. 
ــر از  ــت مجموعــه، کیفیــت و شــخصیتی فرات ــِب کلّی ترکی
ــه  ــت ک ــاری اس ــای معم ــان بن ــزا دارد و هم ــک اج تک ت
ــکان  ــن م ــا از ای ــد درک م ــم و براین ــی می کنی در آن زندگ

ــام دارد.  »حــّس مــکان« ن
بســتر یــا زمینــۀ شــکل گیری معمــاری شــامل بســترهای 
»طبیعــی، فرهنگــی، تکنولــوژی و نظــام شهرســازی و 
معمــاری« می شــود کــه معمــاری به عنــوان یــک سیســتم 
بایــد تعاملــی ســازنده بــا آن برقــرار کنــد تــا بــه اهدافــش 
ــۀ هــدف فرعــی  ــه منزل ــط، ب ــا محی ــن تعامــل ب برســد. ای
ــزوه  ــت )ج ــدن آن اس ــده مان ــه زن ــتم و الزم ــر سیس ه

ــاری(. ــری معم ــی نظ ــرای درس مبان ــده ب نگارن

علــت غایــی: هــدف پــروژه اســت کــه بــرآوردن نیازهــای 
ســاکنان و چــه بســا زمینه ســازی رشــد آنهاســت )انســان(.

ــارت اســت از »هندســه«  ــت صــوری: در معمــاری عب عل

ورودی: عبــارت اســت از ســه واقعیــت موجــود »خواســته  ها 
ــن  ــای زمی ــا و تهدیده ــا + فرصت ه ــته  های کارفرم و داش
و زمینــۀ پــروژه + ضوابــط فنــی و مهندســی کــه بایــد تابــع 
ــود را در  ــع موج ــن دو وض ــد ای ــار بای ــه معم ــود« ک آن ب

جهــت مطلــوب راهبــری کنــد. 
فراینــد: عبــارت اســت از مســیری کــه معمــار بــرای تبدیل 
ورودی موجــود بــه خروجــی مطلــوب طــی می کنــد. البتــه 
در مقیــاس فــردی، معمــار تصمیم گیــر اســت؛ امــا در 
ــود  ــی می ش ــا ط ــه ای از فراینده ــر، مجموع ــاس بزرگت مقی
تــا یــک اثــر معمــاری شــکل گیــرد. در تحقیقــات دیگــری 

ــم.  ــام نهاده ای ــاری« ن ــپهر معم ــل را »س ــن عوام ای
ــده  ــاخته ش ــای س ــا بن ــاری ی ــر معم ــان اث ــی: هم خروج
اســت. مکانــی کــه طــی فراینــد مرحلــه قبــل شــکل گرفتــه 

ــد.  ــی می کنن ــاکنانش در آن زندگ و س
ــاکنان  ــی س ــر زندگ ــکان ب ــه م ــت ک ــری اس ــد: تأثی پیام
ــه  ــی ک ــع مطلوب ــان وض ــع هم ــط( دارد. درواق ــر محی )و ب
ــی  ــل قبل ــت و مراح ــاد آن اس ــی ایج ــار در پ ــدا معم از ابت
مقدمــه رســیدن بــه آنســت. منظــور »حــال« ســاکنان یــک 
بنــا و کیفیــت زندگــی آنهاســت. به عبارتــی، بــه میزانــی کــه 

کــه نتیجــۀ آن پوســته ای مــی شــود کــه »فضــای درون و 
فــرم بیــرون« را ســامان می دهــد )شــکل و فــرم معمــاری(.

ــط  ــه توس ــاختمانی )ک ــواد س ــح و م ــادی: مصال ــت م عل
هندســه، ترکیــب می شــوند( 

ــت اندرکاران  ــد دس ــت. هرچن ــار اس ــی: معم ــت فاعل عل
ــتند  ــی هس ــای گوناگون ــراد و نهاده ــروژه اف ــکل گیری پ ش
ــی نقــش »علــت  ــه میزان )ســپهر معمــاری( کــه هریــک ب
فاعلــی« را ایفــا می کننــد؛ امــا بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش 
ــا، او را  ــی در پروژه ه ــری نهای ــوان تصمیم گی ــار به عن معم

ــم.  ــر می گیری ــی در نظ ــت فاعل ــوان عل بعن
بســتر یــا علــت زمینــه ای: کــه عوامــل بیرونــی معمــاری 
ــد.  ــش دارن ــاری نق ــر معم ــکیل و تغیی ــه در تش ــتند ک هس
اتفــاق نمی افتــد و علــل  معمــاری هیچــگاه در خــأ 
ــش  ــکل گیری آن نق ــت ش ــا کمی ــت ی ــه ای در کیفی زمین
دارنــد؛ امــا می تــوان آنــرا جــزء چهــار علــت اصلــی ندانســت 

ــاری(.   ــی نظــری معم ــرای درس مبان ــده ب ــزوه نگارن )ج
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3-4. جمع بنــدی 3 نگــرش و فصــل مشــترک آنهــا: 
ــل  4 ُرکــن معمــاری کــه در طراحــی و نقــد معمــاری قاب

ــد مالحظه ان
ــرش  ــار نگ ــه اختص ــاری را ب ــه معم ــده ب ــرش یادش ــه نگ س
»ســفر« می نامیــم )س: سیســتمی + ف: فلســفی + ر: راهبــردی( 
ــوان  ــا، می ت ــدی آنه ــازی های و جمع بن ــاس مدل س ــر اس ــه ب ک
4 مقولــه اصلــی در معمــاری را در نظــر گرفــت کــه اگــر مکتبــی 
ــاره  ــاره معمــاری حرفــی داشــته باشــد؛ بایــد درب قــرار شــود درب

همــۀ آنهــا نظــر داشــته باشــد: 
.1 

.2 

.3 

.4 

ــۀ »انســان،  ــار مؤلف ــدی چه ــک جمع بن ــا اینجــا در ی ــن ت بنابرای
مــکان )بنــا(، محیــط و معمــار« را می تــوان چهــار ُرکــن اصلــی 
ــکل گیری  ــی در ش ــت اله ــو ربوبی ــه در پرت ــت ک ــاری دانس معم
ــف  ــاس، تعری ــن اس ــد. برای ــی کنن ــش م ــای نق ــاری ایف معم
اجمالــی معمــاری را می تــوان »ســاماندهی مــکان زندگــی 
ــت.  ــار(« دانس ــط معم ــط )توس ــتر محی ــان در بس ــد( انس )و رش
ــا هــر مکتــب دیگــر(  ــن آموزه هــای حکمــت اســالمی )ی بنابرای
ــاران  ــرای معم ــخنی ب ــوق س ــۀ ف ــار مقول ــر چه ــاره ه ــد درب بای

ــند. ــته باش داش

4. تبیینی از اسالم و 3 مؤلفه اصلی علوم اسالمی
ــای  ــاری چیســت؟ ترکیب ه ــا معم ــت »اســالمی« ب نســبت صف
مشــابه واژگانــی همچــون »اقتصــاد اســالمی، فرهنــگ اســالمی، 
ــار  ــت اســالمی و...« هــم وجــود دارد کــه الزم اســت یک ب تربی
ــه  ــا مقول ــر ب ــی بش ــئون زندگ ــن ش ــف ای ــدی تکلی ــور ج به ط
»اســالم« روشــن شــود. در ایــن بخــش بــا هــدف دســتیابی بــه 
ــوم  ــی از »عل ــالم تبیین ــای اس ــع از آموزه ه ــوی جام ــک الگ ی
ــا  ــبت آن ب ــه نس ــود ک ــه ای ش ــا مقدم ــردد ت ــالمی« می گ اس
معمــاری و شهرســازی را دریابیــم. اســالم، یــک برنامــه زندگــی 
ــال و  ــه کم ــه او را ب ــی اســت ک ــه مدع ــرای انســان اســت ک ب
ســعادت دنیــا و آخــرت می رســاند. موضــوع آن »انســان« و 
غایــت آن »خــدا« اســت )خســروپناه 1397(. توصیــه اســالم بــه 
انســان عبــارت از زندگــی بــر اســاس »عقــل مبتنــی بــر وحــی« 
ــد قــوة عقــل را به عنــوان پیامبــر  ــا کــه خداون اســت. بدیــن معن

معمــار در بــرآوردن نیــاز ســاکنان موفــق باشــد؛ می گوییــم 
پــروژه، پیامــد خوبــی داشــته اســت )جــزوه نگارنــده بــرای 

ــی نظــری معمــاری(.  درس مبان

خــوِد بنــای معمــاری و ترکیــب نهایــی آن )اثــر معمــاری( 
ــان  ــود؛ هم ــتفاده می ش ــی اس ــکان زندگ ــوان م ــه به عن ک
ــی  ــتمی و خروج ــرش سیس ــت در نگ ــزا و کلّی ــب اج ترکی
در نگــرش راهبــردی و ترکیــب علــل صــوری و مــادی در 

نگــرش فلســفی اســت. 
ــار و  ــود معم ــه خ ــرداران )و بلک ــر بهره ب ــا ب ــر بن تأثی
محیــط( کــه عبــارت از ســبک زندگــی ســاکنان یــا »حــال« 
ــی در  ــت غای ــان عل ــان اســت؛ هم ــوش آن ــا ناخ ــوش ی خ
ــد  ــتمی و پیام ــرش سیس ــدف در نگ ــفی و ه ــرش فلس نگ
خواســته های  می تــوان  اســت.  راهبــردی  نگــرش  در 
ــرش  ــان »ورودی« در نگ ــز هم ــا( را نی ــردار )کارفرم بهره ب
راهبــردی و وجــه بالقــوه علــت غایــی در نگــرش فلســفی و 

ــدف در نگــرش سیســتمی دانســت.   ه
ــه  ــوة مواجه ــاری و نح ــکل گیری معم ــه ش ــتر و زمین بس
ــاره،  ــار در این ب ــری معم ــوه تصمیم گی ــز نح ــا آن، نی ــا ب بن
در همــه نگرش هــا به عنــوان زمینــه قابــل پذیــرش اســت. 
ــی در  ــد. گاه ــاق نمی افت ــأ اتف ــی در خ ــچ بنای ــه هی چراک
ــل  ــا »عل ــم ی ــت پنج ــوان عل ــرا به عن ــفی آن ــرش فلس نگ
ــرش  ــی در نگ ــن گاه ــد. همچنی ــز می نامن ــه ای« نی زمین
ــوان بخشــی از  ــه به عن ــن و زمین ــات زمی ــردی، اطالع راهب
»ورودی« مســألۀ معمــار لحــاظ می شــود. چراکــه معمــاران 
در ابتــدای کار هــر پــروژه بــا دو عامــل »خواســت کارفرمــا 
ــن دو  ــاس ای ــر اس ــد ب ــوند و بای ــه می ش ــن« مواج + زمی

ــد.  ــامان بدهن ــاری را س ــادالت معم »ورودی«، مع
معمــار )فراینــد طراحــی او + اهلیــت وی + حســن فاعلــی 
و فعلــی او( همــان ســامانگر در نگــرش سیســتمی و مدیــر 
ــی در  ــت فاعل ــردی و عل ــرش راهب ــروژه در نگ ــر پ و راهَب

نگــرش فلســفی اســت.   

نمودار 2. ارکان اصلی چهارگانه در تعریف معماری در پرتو 
ربوبیت الهی معماری )مأخذ: نگارنده(
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درون بــه وی اعطاکــرده و »وحــی« را نیــز به عنــوان مکمــل آن 
و پیــام آور بــرون، بــه بشــر هدیــه کــرده تــا راه درســت زندگــی را 
بیابــد )صــراط مســتقیم یــا زندگــی مبتنــی بــر بندگــی رّب(. منبــع 
اصلــی ایــن برنامــه قــرآن کــه »وحــی الهــی« اســت و مفســر، 
مجــری و اســوة آن نیــز چهــارده معصــوم کــه »انســان کامــل« 
ــن  ــرات ای ــالمی، ثم ــوم اس ــی(. عل ــاب اهلل و عترت ــتند )کت هس
شــجره طیبه  انــد کــه معمــواًل ســرنخ و امهــات آن توســط خــود 
اهــل بیــت کاشــته و آبیــاری شــده و بتدریــج توســط اندیشــمندان 
ــعه و  ــکان، توس ــان و م ــات زم ــا مقتضی ــب ب ــلمان، متناس مس
تکامــل یافتــه اســت )امــام رضــا علیــه الســالم فرمودنــد: علَینــا 
إلْقــاُء ااُلصــول إلَیُکــم، و علیکــُم التَّْفریــُع. بــر ماســت کــه اصــول 
را بــرای شــما بیــان کنیــم و بــر شماســت کــه فــروع را اســتخراج 
کنیــد.(7 ایــن علــوم شــامل دو جنبــۀ شــناخت انســان و جهــان، 
ــان  ــاخت جه ــت ها( و س ــت )جهان بینی-هس ــه هس ــه ک آنگون
ــا(  ــد )ایدئولوژی-بایده ــد باش ــه بای ــه ک ــان، آنگون ــت انس و تربی
می شــود کــه اســتاد جــوادی آملــی در کتــاب »مفاتیــح الحیــات« 
دو تعبیــر زیبــای »جهــان دانــی و جهــان داری« را بــرای ایــن دو 
ــوم  ــن عل ــوع ای ــی 1397(. مجم ــوادی آمل ــد )ج ــه کار می برن ب
ــد. در  ــام گرفته ان ــی«  ن ــوان »حکمــت نظــری و عمل تحــت عن
ــی در  ــور تخصص ــالم به ط ــای اس ــر آموزه ه ــدی، اگ ــه بع مرتب
ــه شــود؛  ــه کار گرفت عرصه هــای گوناگــون زندگــی شــناخته و ب
زمینــه شــکل گیری جهانــی نورانــی و زندگــی معنــادار و معنــوی، 
یــا حیــات معقــول و حیــات طیبــه بــرای آدمــی فراهــم می  گــردد 
کــه ایشــان از آن بــه »جهان آرایــی« تعبیــر نموده انــد. وی 
»جهــان دانــی، جهــان داری و جهــان آرایــی« را ســه اصــل در 
وظایــف انســان می داننــد کــه انســان موظــف اســت ایــن ســه را 
در رابطــه بــا حقیقــت تبییــن کنــد8. وی بــا اشــاره بــه دو بخــش 
انگیــزه و اندیشــه در وجــود انســان، »جهــان آرایــی« را رســالت 
ــعودیان 1393(؛ و  ــی و مس ــوده )خادم ــی نم ــی معرف ــر دین هن
مهمتریــن رســالت هنــر دینــی را »جهــان آرایــی« و محســوس 
ــا  ــی تنه ــر دین ــر غی ــد: هن ــته و فرموده ان ــول دانس ــردن معق ک
ــر دینــی معقــول  ــی کــه هن ــال را محســوس می کنــد در حال خی

ــت.  ــی اس ــار علم ــد و دارای ب ــوس می کن را محس
تعریــف حکمــت عبــارت اســت از »درک ویــژه ای کــه انســان بــا 
ــی کار و از کار  ــد و از تباه ــت را دریاب ــق و حقیق ــد ح آن می توان
ــدرت تشــخیص حــق  ــوان آن را ق ــد«. می ت ــری نمای ــاه جلوگی تب
ــمندان آن  ــا و دانش ــت. حکم ــه دانس ــم عادالن ــل و تصمی و باط
ــت  ــد: »حکم ــیم کرده ان ــی تقس ــری و عمل ــش نظ ــه دو بخ را ب
نظــری« عبــارت اســت از »شناســایی و علــم بــه احــوال اشــیا و 
موجــودات، آن چنــان کــه هســتند« و »حکمــت عملــی« عبــارت 

اســت از »علــم بــه این کــه رفتــار و کــردار آدمــی، یعنــی افعــال 
اختیــاری وی چگونــه بایــد باشــد«. بنابرایــن حکمــت نظــری از 
ــا و  ــی از »باید«ه ــد و حکمــت عمل »هســت«ها ســخن می گوی
ــت نظــری  ــر، حکم ــی دیگ ــه بیان ــد. ب ــا بحــث می کن »نباید«ه
دربــاره ی هســتی های نامقــدور ]بشــر[، کاوش نظــری بــه 
ــدور و در  ــتی های مق ــی از هس ــت عمل ــی آورد و حکم ــل م عم
ــان  ــر وجودش ــودات، اگ ــد. موج ــو می کن ــان گفت و گ ــار انس اختی
ــه آنهــا حکمــت  ــوط ب ــم مرب ــار مــا نباشــد؛ عل در قــدرت و اختی
نظــری نامیــده می شــود و اگــر وجودشــان در قــدرت و اختیــار مــا 
باشــد؛ علــم مربــوط بــه آنهــا حکمــت عملــی نامیــده می شــود9. 
ــت را  ــه، حکم ــه اثیری ــرح هدای ــی 1050( در ش ــدرا )متوف مالص
ــت  ــد اس ــوده و معتق ــیم نم ــری تقس ــی و نظ ــم عمل ــه دو قس ب
در حکمــت نظــری خــود معرفــت مقصــود اســت؛ و در حکمــت 
ــود،  ــم در وج ــع آن عل ــا من ــود ی ــم در وج ــال آن عل ــی ادخ عمل
مقصــود اســت. از نظــر او حکمــت نظــری اشــرف اســت. زیــرا در 
حکمــت عملــی، علــم وســیله و عمــل مقصــود اســت. بــه عــالوه 
ــد و  ــتکمال می یاب ــس اس ــری نف ــوه نظ ــری ق ــت نظ در حکم
ــد  ــی فری ــت )کیان ــس اس ــه ی نف ــه ی عالی ــری جنب ــوه ی نظ ق
1390(. امــام خمینــی)ره( در بــاب اقســام علــم روایتــی از حضــرت 
ــد  ــم آورده ان ــر حکی ــول پیامب ــالم( از ق ــن جعفر)علیه  الس ــی اب موس
کــه فرمودنــد: ... همانــا علــم منحصــر اســت بــه ســه چیــز:  »  آیــه 
ــا ســّنت قائمــه. )نشــانه اســتوار  ــه، ی ــا فریضــه عادل محکمــه، ی
ــادت  ــا زی ــر از این ه ــا( و غی ــّنت پابرج ــا س ــب راســت ی ــا واج ی
ــه ...  ــدان ک ــد: » ب ــن می فرماین ــرح آن چنی ــه در ش ــت.«  ک اس
ــب  ــئه و صاح ــه نش ــی دارای س ــال و کل ــور اجم ــه ط ــان ب انس
ــب و  ــم غی ــرت و عال ــئه آخ ــم اســت: اّول، نش ــام و عال ــه مق س
مقــام روحانیــت و عقــل. دوم، نشــئه بــرزخ و عالــم متوســط بیــن 
العالمیــن و مقــام خیــال. ســوم، نشــئه دنیــا و مقــام ملــک و عالــم 
ــی و  ــال خاص ــا[     کم ــن ]ه ــک از ای ــر ی ــرای ه ــهادت. و از ب ش
ــا نشــئه و  ــی اســت مناســب ب تربیــت مخصوصــی اســت و عمل
مقــام خــود، و انبیــاء، علیهــم الســالم، متکفــل دســتور آن اعمــال 
ــن ســه  ــه ای ــه منقســم شــود ب ــوم نافع ــه عل ــس کلی هســتند. پ
ــه و  ــاالت عقلی ــه کم ــت ب ــع اس ــه راج ــی ک ــی، علم ــم، یعن عل
وظایــف روحیــه، و علمــی کــه راجــع بــه اعمــال قلبیــه و وظایــف 
آن اســت، و علمــی کــه راجــع بــه اعمــال قالبیــه و وظایــف نشــئه 
ــم  ظاهــره نفــس اســت.   امــا علومــی کــه تقویــت و تربیــت عال
و روحانیــت و عقــل مجــرد را کنــد؛ علــم بــه ذات مقــدس حــق 
ــه  ــم غیبی ــه عوال ــم ب ــال و جــالل، و عل ــت اوصــاف جم و معرف
تجردیــه، از قبیــل مالئکــه و اصنــاف آن، از اعلــی مراتــب جبروت 
ــه  ــفل و مالئک ــوت اس ــره ملک ــا اخی ــی ت ــوت اعل ــی و ملک اعل
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ــا و  ــا و اولی ــه انبی ــم ب ــال، و عل ــّل و ع ــق ج ــود ح ــه و جن ارضی
مقامــات و مــدارج آنهــا، و علــم بــه کتــب منزلــه و کیفیــت نــزول 
وحــی و تنــزل مالئکــه و روح، و علــم بــه نشــئه آخــرت و کیفیــت 
رجــوع موجــودات بــه عالــم غیــب و حقیقــت عالــم بــرزخ و قیامت 
و تفاصیــل آنهــا، و بالجملــه، علــم بــه مبــدأ وجــود و حقیقــت و 
مراتــب آن و بســط و قبــض و ظهــور و رجــوع آن. و متکفــل ایــن 
ــا، علیهــم الســالم، فالســفه و اعاظــم  ــا و اولی ــم پــس از انبی عل
ــان هســتند.    و علومــی کــه  از حکمــا و اصحــاب معرفــت و عرف
ــه اســت،  ــال قلبی ــاض آن و اعم ــب و ارتی ــت قل ــه تربی ــع ب راج
ــه  ــم ب ــی، عل ــه اســت؛ یعن ــکات خلقی ــات و مهل ــه منجی ــم ب عل
محاســن اخــالق، مثــل صبــر و شــکر و حیــا و تواضــع و رضــا و 
شــجاعت و ســخاوت و زهــد و ورع و تقــوی، و دیگــر از محاســن 
ــباب حصــول  ــا و اس ــل آنه ــت تحصی ــه کیفی ــم ب ــالق، و عل اخ
ــالق، از  ــح اخ ــه قبای ــم ب ــا، و عل ــرایط آنه ــادی و ش ــا و مب آنه
قبیــل حســد و کبــر و ریــا و حقــد و غــّش و حــّب ریاســت و جــاه 
و حــّب دنیــا و نفــس و غیــر آن، و علــم بــه مبــادی وجــود آنهــا و 
علــم بــه کیفیــت تنــزه از آنهــا. و متکفــل ایــن نیــز پــس از انبیــا 
و اوصیــا علیهــم الســالم، علمــای اخــالق و اصحــاب ریاضــات و 
معــارف انــد.    و علومــی کــه راجــع بــه تربیــت ظاهــر و ارتیــاض 
آن اســت؛ علــم فقــه و مبــادی آن، و علــم آداب معاشــرت و تدبیــر 
منــزل و سیاســت مــدن، کــه متکفــل آن علمــای ظاهــر و فقهــا 
ــالم.    و  ــم الس ــا، علیه ــا و اوصی ــس از انبی ــتند پ ــن هس و محدثی
بایــد دانســت کــه هــر یــک از ایــن مراتــب ثالثــه انســانیه کــه 
ذکــر شــد بــه طــوری بــه هــم مرتبــط اســت کــه آثــار هــر یــک 
ــا طــرف  ــه دیگــری ســرایت می کنــد؛ چــه در جانــب کمــال ی ب

ــی)ره( 1394(.   نقــص.«10 )امــام خمین
بــر ایــن اســاس ریشــه و منبــع اصلــی علــوم اســالمی، عبــارت 
از »قــرآن و ســنت و عتــرت« اســت. یعنــی کالم خداونــد، ســنت 
پیــام آور و ســیرة اهــل بیت)علیهم  الســالم( کــه خــود شــامل گفتــار 
ــه در  ــاری ک ــد آث ــۀ بع ــار ایشــان می شــود. در مرتب ــار و آث و رفت
دوران ایشــان بــوده مــورد تأییــد و امضــای ایشــان قــرار گرفتــه 
ــای  ــد مبن ــز؛ می توان ــد نی ــاره آن نفرموده ان ــی درب ــه منف ــا نکت ی
تحقیقــات قــرار گیــرد. علــوم اســالمی ثمــرة ایــن شــجرة طیبــه 
ــالمی و  ــوم اس ــر را عل ــی11 زی ــوم اصل ــن عل ــتند. بنابرای هس

ــم12:  ــالمی« می نامی ــت اس ــا را »حکم ــوع آنه مجم
.1 

.2 

ــع  ــق دو منب ــرت« از طری ــنت و عت ــرآن و س ــیر »ق تفس
»عقــل و نقــل« معتبــر )اســتنباط، اســتدالل و اســتناد 

ــی(  علم
عرفــان و شــهود باطنــی، بــا  روش تزکیــه  نفــس و 

ریاضــات شــرعی 

برهان )فلسفه و کالم(، با روش استدالل و عقالنیت 

ــردازد و  ــات درونــی انســان می پ ــالق کــه بــه ُخلقی اخ
اولیــن شــاخۀ حکمــت عملــی در خودشناســی و خودســازی 

ــردی اســت.  ف
ــا  ــان ب ــی انس ــط اجتماع ــه رواب ــوق )ک ــه و حق ــکام، فق اح
ــه رفتارهــای  مــردم و محیــط زیســت را مــّد نظــر دارد و ب
ــی  ــه م ــدا و جامع ــود، خ ــا خ ــه او ب ــی و رابط ــی آدم بیرون
ــی  ــت عمل ــوم از حکم ــاخه های دوم و س ــه ش ــردازد( ک پ
ــه نام هــای »تدبیــر منــزل و سیاســت مــدن« کــه  اســت ب

ــردازد.  ــه می پ ــت جامع ــواده و مدیری ــر خان ــه تدبی ب

.3 
ــناخت  ــت و ش ــف حقیق ــا، کش ــا اینج ــوم ت ــن عل ــت ای مأموری
انســان و جهــان اســت؛ آنطــور کــه هســتند. )اللهــم ارنی االشــیاء 
کماهــی( یعنــی »حکمــت نظــری«؛ امــا از ایــن ببعــد علــوم بــر 
ــرای  ــای شــناخت فــوق هســتند و مأموریتشــان راهنمایــی ب مبن

ــی:  ــی حکمــت عمل »عمــل« اســت. یعن
.4 

.5 

در مرحلــۀ بعــد علــوم تخصصــی در هریــک از رشــته های عملــی 
ــازی  ــاری اســالمی، شهرس ــاًل معم ــتند )مث ــتیابی هس ــل دس قاب
اســالمی، اقتصــاد اســالمی و...( کــه موضــوع تحقیــق مــا، 
الگویــی بــرای دســتیابی بــه »ســاختار و محتــوای« ایــن علــوم 
ــت. در  ــالمی« اس ــوم اس ــا از عل ــری آنه ــازوکار بهره گی و »س
ــک  ــی در ی ــوم تخصص ــته از عل ــن دس ــه از ای ــای علمی حوزه ه
ــا نــام »فقــه مضــاف یــا فلســفه مضــاف« نــام  رشــته خــاص، ب

می برنــد. 
ــوم  ــن عل ــه ای ــۀ هم ــارت از مجموع ــالمی عب ــت اس حکم
می باشــد و معمــار حکیــم فــردی اســت کــه »قــدرت تشــخیص 
ــت  ــا از حکم ــوع یافته ه ــاس مجم ــر اس ــه« ب ــم معماران و تصمی
ــه  ــوق( را دارد ک ــع ف ــج منب ــر پن ــالمی )ه ــی اس ــری و عمل نظ

ــت.  ــه« اس ــاد معماران ــه و اجته ــد »تفّق نیازمن

5. مدل سازی ترکیب »معماری با حکمت اسالمی« 
گانــه   15 »اصــول  مقالــه  در  آملــی  جــوادی  آیت الــه 
کــه:  می فرماینــد  این گونــه  را  یکــم  اصــل  تمدن ســازی« 
»تمــدن جامعــه انســانی در آیینــه تدّیــن او ظهــور دارد و ظهــور 
هرگونــه برازندگــی او در گــرو اســتقرار در مقطــع چهــارم از اســفار 
ــه ســالکان الهــی اســت. چهارمیــن میــدان مهاجــرت از  چهارگان
اســفار اربعــه، »ســفر از خلــق بــه ســوی خلــق بــا حــق« اســت. 
چنیــن مســافری همــاره بــا حــق همــراه بــوده و از منظــر حــق، 
جهــان »جمــاد و نبــات و حیــوان و انســان و فرشــته« را می  نگــرد 
و در قلمــرو هــر یــک حکــم مناســب دارد. جامعــه حق  مــدار هیــچ 
ــه  ــت ک ــی حقیق ــر آن، یعن ــم ب ــا ک ــدون روح ح ــودی را ب موج
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قــرآن )تفســیر و داللــت( که بــا روش تدبـّـر فــردی معمارانه 
ــوان  ــناس -به عن ــران قرآن ش ــه مفس ــه ب ــپس مراجع و س
میــزان و محکــی بــرای صحــت یافته هــا و بافته هــای 
مــا از قــرآن- بــرای معمــار قابــل دســتیابی اســت. خداونــد 
حکیــم عــادل در کالم خــود بــرای ســبک زندگــی انســان 
)حیــات طیبــه(، دربــاره معمــاری و شهرســازی، هــم نــکات 
ــرف  ــان ها )ظ ــی انس ــکان زندگ ــاره م ــتقیمی دارد درب مس
زندگــی( از صفــات شــهر شایســته )بلــد طیــب( تــا معمــاری 
ــتری  ــکات بیش ــم ن ــه( و... و ه ــاکن طیب ــکن )مس و مس
دربــاره ســبک زندگــی مســلمانانه دارد کــه معمــار مســلمان 
ــاد  ــق اجته ــب آن را از طری ــرف مناس ــای ظ ــد ویژگی ه بای

معمارانــه تشــخیص بدهــد. 
عتــرت )حدیــث و روایــت( مســتند و معتبــر، البتــه در 
ــار و  ــار و رفت ــوع »گفت ــا مجم ــر م ــور دقیق ت ــا منظ اینج
ــه در دوران  ــت ک ــاری اس ــی آث ــا حت ــن ی ــار« معصومی آث
ــد  ــخن گفته ان ــا س ــاره آنه ــن، درب ــادی معصومی ــی م زندگ
ــطح(.  ــد )4 س ــا پرداخته ان ــاره آنه ــر درب ــد و نظ ــه نق و ب
ــه و  ــان جامع ــان در می ــور ایش ــه حض ــه ب ــن باتوج بنابرای
ــه ظــرف  ــر ب ــًا دقیق ت ــا واقعیــات زندگــی، قاعدت مواجهــه ب
زندگــی )معمــاری و شــهر( پرداختــه باشــند و شــاخص های 

ظهــور حــق مطلــق اســت؛ بررســی نمی کنــد و هنــگام »تدویــن« 
قانــون، »اجــرای« قانــون و »تطبیــق عملکــرد مجریــان« برابــر 
ــا  ــزی را ب ــر چی ــب ه ــا و داوری، قال ــی قض ــدون، یعن ــون م قان
ــد«  ــه می  کن ــده، مالحظ ــت یادش ــی حقیق ــده آن، یعن ــب تپن قل
ــۀ  ــی، دغدغ ــن نگرش ــای چنی ــر مبن ــی 1394(. ب ــوادی آمل )ج
معمــار مســلمان جســتجوی ســخن دیــن در تمامــی عرصه هــای 
ــف  ــو کش ــی از یکس ــت. یعن ــی اس ــد طراح ــری فراین تصمیم گی
آموزه هــای حکمــت اســالمی در پنــج عرصــه علــوم اســالمی و 
از دیگرســو کاربــرد آن در چهــار عرصــۀ اصلــی شــکل گیری اثــر 
معمــاری، نمــودار ذیــل ضمــن معرفــی رابطــۀ حکمــت اســالمی 
ــالمی  ــای اس ــر آموزه ه ــه تأثی ــی دارد ک ــان م ــاری بی ــا معم ب
گاهــی غیرمســتقیم اســت )یعنــی مبانــی نظــری معمــار را شــکل 
می دهــد( و گاهــی مســتقیم می باشــد. همچنیــن هنــگام تبدیــل 
ــری  ــن تصمیم گی ــار رک ــک از چه ــاری، در هری ــول معم ــه اص ب
معمارانــه اثرگــذار اســت. گاهــی بــر هدف گــذاری پــروژه، گاهــی 
ــوب خــوِد  ــاره ویژگی هــای مطل ــد طراحــی، گاهــی درب ــر فراین ب
ــط  ــا محی ــا ب ــل بن ــی در نحــوة تعام ــال مســکن( و گاه ــا )مث بن

ــذارد. ــاران می گ ــار معم ــی در اختی ــش راهبردهای پیرامون

1-5. خالصــه ای از فراینــد تأثیــر هریــک از علــوم 
حکمــت اســالمی در معمــاری و شهرســازی

ــالمی،  ــوم اس ــا عل ــه ب ــاز در مواجه ــار و شهرس ــان معم  مهندس
اواًل بایــد به طــور اجمالــی بــا مقصــد و مســیر آنهــا آشــنا باشــند 
)بایــد در دروس رشــته معمــاری و شهرســازی لحــاظ شــود(. ثانیــًا 
ســرفصل های آنهــا را بداننــد؛ و ثالثــًا بــا مراجعــه بــه کارشــناس 
ــور از  ــد. منظ ــه« کنن ــاد معماران ــه »اجته ــدام ب ــی، اق ــر بخش ه
ایــن اصطــالح ان اســت کــه اصــول معمــاری برگرفتــه از 
حکمــت اســالمی را بــه زبــان معمــاری ترجمــه و تبدیــل کننــد. 

نمودار 3. نمودار رابطه حکمت اسالمی با معماری )مأخذ: نگارنده(

نمودار 4. فرآیند تأثیر هریک از علوم حکمت اسالمی در معماری و 
شهرسازی )مأخذ: نگارنده( 

ــا قصــد و  ــه حقیقت ــد، آن اســت ک ــن فراین ــاز ای ــش نی ــه پی البت
ــر  ــر ب نّیــت مــا ایــن باشــد کــه اســالم را برنامــه زندگــی و مؤث

ــم. ــرار بدهی ظــرف زندگــی خویــش و مــردم ق

ــزان  ــر و می ــوة تأثی ــی از نح ــه نمونه  های ــور خالص ــون به ط اکن
ــود. ــرح می  ش ــاری مط ــالمی در معم ــوم اس ــک از عل ــوذ هری نف
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روشــنتری بــه معمــاران بدهنــد. البتــه همچــون قــرآن، بــه 
ــه  ــد ک ــتر پرداخته ان ــه بیش ــی مؤمنان ــبک زندگ ــول س اص
ــاز، وظیفــۀ معمــاران مســلمان، اجتهــاد فــروع تخصصــی  ب
معمــاری از اصــول برخاســته از قــرآن و روایــات اســت. یعنی 
معمــار مســلمان بایــد اصــول طراحــی ظــرف مناســب بــرای 
ــه  ــه کشــف و متعهدان ــی مســلمانانه را خالقان ســبک زندگ
ــه از  ــت ک ــی اس ــان فعالیت ــن هم ــد. ای ــل کن ــه آن عم ب
ــان  ــه زب ــم. ب ــر می کنی ــه« تعبی ــاد معماران ــه »اجته آن ب
ــدا  ــد در جســتجوی حــرف خ ــار مســلمان بای ــاده تر معم س

ــد.  ــاری باش در معم
عرفــان و شــهود باطنــی، بــا روش تزکیــه نفــس و ریاضــات 
ــه در  ــا ک ــت. از آنج ــتیابی اس ــل دس ــار قاب ــرعی معم ش
عرفــان اســالمی همــه عالــم از خــدا و بــه ســوی اوســت؛ 
همــه چیــز تجلــی صفــات ُحســن پــروردگار اســت، اســماء 
ــا »اســمائک التــی ملئــت ارکان کل شــیء«13  اهلل اســت ی
ــتاد  ــه اس ــات« ک ــاری صف ــۀ »معم اســت؛ در نتیجــه نظری
در  زیبایــی  تبییــن  )در  نقــره  کار  عبدالحمیــد  مهنــدس 
معمــاری( فرموده انــد )خورســند و نقــره  کار 1397( می توانــد 
ــازان  ــاران و شهرس ــرای معم ــدی ب ــیار مفی ــای بس راهگش
ــات  ــد صف ــاری شایســته واج ــن نگــرش، معم ــد. در ای باش
ُحســن الهــی اســت )در حــد ظرفیــت وجــودی جمــادات( و 
ــد به طــور نســبی زمینه ســاز »حــال  ــی می توان ــن مکان چنی
ــرداران خــود شــود. یعنــی تجلــی همــان  خــوب« در بهره ب
صفــات در وجــود بهره بــرداران )مثــاًل ســرزندگی و نشــاط، 
ــع و  ــکونت، تواض ــش و س ــّی، آرام ــت ح ــی صف ــا تجل ب
متانــت، حیــا و عفــت و...(. همچنیــن در ســطحی لطیف تــر 
معمارانــی کــه اهلیــت دارنــد می تواننــد صورت هــای 
ــال  ــوة خی ــا در ق ــق آنه ــش از خل ــود را پی ــار خ ــی آث باطن

ــد14. ــش تصــّور کنن ــی خوی روحان
ــان(  ــت )بره ــتدالل و عقالنی ــا روش اس ــفه و کالم، ب فلس
ــون  ــی همچ ــت. مقوالت ــتیابی اس ــل دس ــار قاب ــرای معم ب
هستی شناســی،  جامعه شناســی،  »انسان شناســی، 
ــدی و  ــر توحی ــخ و...« از منظ ــفۀ تاری ــی، فلس طبیعت شناس
اســالمی، راهگشــای معمــاران و شهرســازان اســت. از آنجــا 
ــی  ــکان زندگ ــاماندهی م ــازی، س ــاری و شهرس ــه معم ک
ــل  ــن عوام ــناخت ای ــت؛ ش ــط اس ــتر محی ــان در بس انس
ــش  ــن نق ــوص تعیی ــر و به خص ــا یکدیگ ــا ب ــه آنه و رابط
مــکان )معمــاری( در ایــن میــان مســألۀ مهمــی اســت کــه 
معمــاران بایــد پاســخش را بیابنــد و اینجــا مقصود آن اســت 
ــالمی  ــفۀ اس ــای فلس ــخ، آموزه ه ــن پاس ــع یافت ــه منب ک

.3 

.4 

باشــد. یعنــی معمــار مســلممان بایــد مکانــی طراحــی کنــد 
کــه نیازهــای انســان را -آن گونــه کــه انسان شناســی 
ــی  ــاًل مکان ــرآورده ســازد )مث ــد- ب ــف می کن اســالمی تعری
کــه برآورده کننــده نیازهــای مراتــب چهارگانــه نفــس 
انســان باشــد، کــه چنیــن مکانــی بســیار غنی تــر از مکانــی 
اســت کــه معمــارش فقــط وظیفــه تأمیــن نیازهــای مــادی 

ــد(.  ــود می دان ــده خ را برعه
اخــالق کــه بــه ُخلقیــات درونــی انســان می پــردازد. 
راه دســتیابی معمــار بــه اخــالق نیــک، اواًل شــناختن 
ــس اســت. از  ــه نف ــه تزکی ــدام ب ــد، اق ــش و بع ــس خوی نف
ــی  ــه اصل ــی دو مرحل ــی و ط ــای اخالق ــق مراقبه ه طری
»پیراســتن« خویــش از اخــالق ذمیمــه و رذایــل اخالقــی، 
ســپس »آراســتن« خــود بــه اخــالق حســنه و فضیلت هــای 
اخالقــی. چراکــه میــان »ُخلــق« مــا بــا اثــری کــه »َخلــق« 
ــه  ــۀ ریش ــس رابط ــود دارد از جن ــه ای وج ــم؛ رابط می کنی
و ســاقه درخــت بــا میوه هــای آن. به قــول شــاعر »از 
ــن  ــت«. همچنی ــه در اوس ــراود ک ــرون ت ــان ب ــوزه هم ک
علــم اخــالق ناظــر بــر شــناخت نفــس )علم النفــس( 
ــری،  ــی بش ــوم تجرب ــان عل ــروزه در می ــه ام ــد ک می باش
دانــش روان شناســی متکفــل آن اســت. امــا شــناخت انســان 
ــات  ــر مخلوق ــناختش از منظ ــا و ش ــق او کج ــر خال از منظ
کجــا!؟ قاعدتــًا هرچــه شــناخت وســیع تر و عمیق تــر 
ــود؛  ــی می ش ــی او طراح ــرای زندگ ــه ب ــی ک ــد؛ مکان باش

ــود.  ــد ب ــر خواه غنی ت
احــکام و فقــه )کــه بــه رفتارهــای بیرونــی آدمــی و رابطــه 
ــا  ــردازد( اینجــا معمــار ی ــا خــودش و خــدا می پ فــردی او ب
بایــد فقیــه باشــد یــا بــر مبنــای فتــوای یــک فقیــه عمــل 
کنــد )مراجعــه بــه دین  شــناس( و البتــه در مــورد شهرســازی 
بایــد مراجعــه بــه »ولــی فقیــه« باشــد کــه ایشــان متولــی 
ــوی  ــمت و س ــه س ــر آن ب ــردم و راهَب ــی م ــور اجتماع ام
اســالمی اســت. امــا خروجــی ایــن بخــش، احکامــی اســت 
ــاری و  ــود معم ــاره خ ــتقیم درب ــا مس ــطح: ی ــاز در دو س ب
ــاره  ــا درب ــالمی( ی ــکن اس ــکام مس ــال اح ــازی )مث شهرس
ســبک زندگــی اســالمی مطابــق فقــه، کــه بــاز معمــار بایــد 
ــی  ــب زندگ ــکان مناس ــی م ــد. یعن ــی کن ــاد تخصص اجته
ــر  ــاًل اگ ــم آورد. مث ــه- را فراه ــق فق ــر طب ــلمانانه -ب مس
ــر  ــر ب ــب تأثی ــا... موج ــارت ی ــا آداب زی ــارت ی ــکام طه اح
مــکان طهــارت یــا زیــارت مــی شــود، بایــد آنــرا به عنــوان 
ــی  ــکام طراح ــوان اح ــد و به عن ــا کن ــی احص ــول طراح اص

ــد.  ــه آن عمــل کن ب
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ــا مــردم و محیــط  ــط اجتماعــی انســان ب حقــوق )کــه رواب
ــه  ــاران مراجع ــز کار معم زیســت را مدّ نظــر دارد(، اینجــا نی
بــه متخصصیــن حقــوق اســالمی اســت )یــا اینکه خودشــان 
متخصــص ایــن عرصــه بشــوند(. ســپس اجتهــاد معمارانــه 
ــه  ــه ای ک ــب، به گون ــی مناس ــات مکان ــن کیفی ــرای یافت ب
ــت شــود. اعــم از  ــوق و حــدود الهــی در آن فضــا رعای حق
حقــوق مســتقیم الهــی )حــق اهلل( یــا حق النــاس، یــا حقــوق 
ــه  ــم ب ــی داری ــدة کل ــک قاع ــال، ی ــوان مث ــت. به عن طبیع
نــام »الضــرر و ال ضــرار فــی االســالم« یعنــی در اســالم 
ــه ضــرر رســاندن، هیچکــدام مقبــول  ــه ضــرر دیــدن و ن ن
ــادی اصــول  ــداد زی ــی، تع ــن قاعــده کل نیســت. از درون ای
معمــاری و شهرســازی و احــکام طراحــی به دســت می آیــد 

کــه نیازمنــد اجتهــاد معمــار مســلمان اســت. 

.7 

6. جمع بنــدی و نتیجه گیــری: چهــل گام تــا تدویــن 
»مکتــب معماری اســالمی«

همانگونــه کــه مالحظــه می شــود؛ از منظــر هریــک از شــاخه های 
ــی  ــت و اصول ــاری نگریس ــه معم ــوان ب ــالمی می ت ــوم اس عل
بــرای هریــک از عرصه هــای »ســپهر معمــاری« و به طــور 
ــا  ــت آورد. کم ــاری به دس ــی معم ــرای طراح ــی ب ــاص، اصول خ
ــان  ــمت اسالم شناس ــر دو س ــوز -از ه ــمندان دلس ــه اندیش اینک
ــی، و... از  ــی، روای ــی، عرفان ــای فقه ــا گرایش ه ــاران- ب و معم
اســالم بــه معمــاری نزدیــک شــده اند و ره آوردهــای ارزشــمندی 
ــزا  ــد به طــور مکمــل و هم اف ــز داشــته اند. ایــن دســتاوردها بای نی
ــی  ــا نگرش ــد ت ــه یاب ــه ای یکپارچ ــجم و هندس ــاکله ای منس ش
»جامــع« از منظــر اســالمی بــه معمــاری و شهرســازی را ســامان 
دهــد. اگرچــه هریــک از ایــن علــوم دســتاوردی بــرای معمــاران 
دارد و می توانــد بخشــی از پــازل »معمــاری اســالمی« را تکمیــل 
کنــد؛ امــا مجمــوع آنهــا، یــک کلیــت واحــد و هماهنــگ اســت 
ــم.  ــة حکمــت اســالمی« می نامی )سیســتم( کــه آن را »منظوم
ــدان  ــی درک و وج ــی، ط ــه ادب اله ــؤدب ب ــن و م ــار مؤم معم
ــان(  ــا )ایم ــه آنه ــدی ب ــوم و باورمن ــن عل ــوع ای ــی مجم درون
ــار  ــی جامــع می شــود کــه در اعمــال و آث ــج دارای حکمت به تدری
وی متجلــی خواهــد شــد )عمــل صالــح(، بحــول اهلل. طــی ایــن 
طریــق از یک ســو بــا تــالش و مجاهــده معمــار و از دیگــر ســو 

ــردد.  ــوار می گ ــی هم ــق اله ــا توفی ب
در ایــن مرحلــه پایانــی، بر اســاس مــدل پیشــنهادی نحــوه کاربرد 
ــرح  ــالمی مط ــت اس ــاری از حکم ــول معم ــف اص ــرا در کش آن
می کنیــم. اگــر معمــاری را، ظــرف زندگــی انســان بدانیــم؛ آنــگاه 
مظــروف معمــاری، ســبک زندگــی ســاکنان اســت. جــدول زیــر 

بیانگــر 40 ســرفصل موضوعــی بــرای تحقیــق دربــاره »معمــاری 
ــب  ــی از ترکی ــا روش مدلســازی مفهوم ــه ب اســالمی« اســت ک
چهــار ُرکــن معمــاری بــا هفــت عرصــه حکمــت اســالمی )کــه 
ــوزه  ــدا 28 ح ــت. ابت ــده اس ــکیل ش ــد( تش ــن ش ــر تبیی پیش  ت
ارتباطــی مســتقل و ســپس در هریــک از بخش هــا بــا احتســاب 
ــرفصل  ــه 11 س ــط، ب ــوم مرتب ــازی عل ــدی و یکپارچه س جمع بن
ــی وحدت  بخــش  ــدی نهای ــک جمع بن ــت در ی ــی و در نهای ترکیب
ــا  ــالمی« ب ــت اس ــای »حکم ــد آموزه ه ــه پیون ــن مرحل چهلمی
ــه در  ــورت مطالع ــد در ص ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــاری« اس »معم
ــت  ــق »مدیری ــای آن از طری ــب فراورده ه ــش و ترکی ــر بخ ه
دانــش« بتــوان »مکتــب معمــاری اســالمی« را بنیــان نهــاد. طبعًا 
ممکــن اســت در هــر بخشــی قرائت هــای مختلفــی وجــود داشــته 
ــه از قرائت هاســت  ــی کار، مجموع ــه در گام اول، خروج ــد ک باش
کــه حداقــل، بــه همــه مقــوالت »معمــاری و اســالم« پرداخته انــد 
ــو  ــر فصــل گفتگ ــاره ه ــوان درب ــد، می  ت ــاختار واح ــل س و به دلی
ــا،  ــن قرائت ه ــه ای ــواردی ک ــی در م ــا حت ــود ی ــری نم و همفک
ــدگاه  ــاوت دی ــل نقطــۀ تف ــه نقطــۀ مشــترک نمی رســند؛ حداق ب
معلــوم می شــود )مثــاًل در ردیــف شــماره 14 کــه حقــوق دربــاره 
خــود بنــای معمــاری اســت؛ اختالفــی وجــود دارد(. از ایــن منظــر 
حداقــل کارکــرد ایــن جــدول )جــدول 1(، شفاف ســازی مکاتــب 

معمــاری اســت.
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جدول 1. فهم جامع از »معماری، در منظومۀ حکمت اسالمی«
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ایــن منظومــه )پــازل( می توانــد به عنــوان الگــو و میزانــی بــرای 
ارزیابــی اندیشــه ها و مکاتــب گوناگــون دربــاره معمــاری اســالمی 
بــه کارآیــد. مثــاًل دیدگاهــی کــه معمــاری را از منظــر عرفــان و 
ــه از  ــا دیدگاهــی ک تصــوف اســالمی می نگــرد )ســنت گرایان( ب
ــا و  ــی فقه ــرد )برخ ــاری می نگ ــه معم ــی ب ــر فقهی-حقوق منظ
ــا دیدگاهــی کــه از منظــر فلســفی )انسان شناســی  ــون( ی روحانی
می نگــرد  معمــاری  بــه  زیبایی شناســی(  و  هستی شناســی  و 
)قطــب علمــی معمــاری اســالمی( قابــل تشــخیص هســتند. یــا 
ــرم(  ــاری )ف ــد معم ــاره کالب ــط درب ــی فق ــا مکاتب ــراد ی ــه اف اینک

ــر انســان )کارکــرد( را  ــاره اثربخشــی آن ب ســخن گفته انــد و درب
ــد. ــوش کرده ان فرام

6-1. کاربــرد ایــن پژوهــش: نقشــه راهــی بــرای 
تحقیقــات هدفمنــد و تمدن ســاز )پیشــنهاد یــک برنامــة 

ــاله(  ــار س چه
ــه  ای  ــی منظوم ــۀ الگوی ــق، ارائ ــن تحقی ــای ای ــی از کاربرده یک
ــالمی«  ــاری اس ــات »معم ــاماندهی تحقیق ــرای س ــتمی( ب )سیس
اســت کــه بــرای راهبــری پژوهش هــای این حــوزه، راه  گشاســت. 
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ــازل(  ــه )پ ــاس منظوم ــر اس ــد ب ــری می  توانن ــگران دکت پژوهش
ــی  ــای خال ــل خانه ه ــه تکمی ــدام ب ــق، اق ــن تحقی پیشــنهادی ای
آن کننــد و در آســتانه چهــل ســال دوم انقــالب بایــد چهــل گام 
تــا تدویــن مکتــب معمــاری اســالمی بردارنــد. شــرط آن تشــکیل 
ــاری« در  ــای معم ــری پژوهش ه ــترک راهب ــتاد مش ــک »س ی
وزارت »عتــف« یــا یــک بخــش خصوصــی بــا رویکــرد جهــادی 
ــات  ــن موضوع ــود ای ــنهاد می ش ــت. پیش ــی اس ــه انقالب و دغدغ
ــکده ها،  ــری دانش ــات دکت ــوع تحقیق ــوان موض ــه به عن چهل گان
ــا  ــرد. ب ــرار گی ــاری ق ــکده های معم ــا اندیش ــی ی ــز پژوهش مراک
توجــه بــه زمــان تقریبــی 4 ســال بــرای هــر تحقیــق دکتــرا، در 
صورتیکــه ایــن تدبیــر انجــام شــود؛ بــا همــت جهادگــران ســنگر 
تولیــد علــم، ظــرف 4 ســال آینــده شــاهد یــک بهــار علمــی در 
ــا شــکوفه هایی از مکتــب معمــاری  دهــۀ اول گام دوم انقــالب ب

ــرای  ــروعی ب ــۀ ش ــد نقط ــه می  توان ــود ک ــم ب ــالمی خواهی اس
ــاری و  ــوزة معم ــوری اســالمی در ح ــان جمه شــکل  گیری گفتم
ــت  ــاخه های درخ ــی از ش ــه یک ــی ک ــد. گفتمان ــازی باش شهرس
تنومنــد »تمــدن نویــن اســالمی-ایرانی« اســت و آن نیــز 
ــه  ــور، ک ــازی در عصــر ظه ــاری و شهرس ــرای معم ــه ای ب مقدم

ــودات و روزگاران اســت 15. ــۀ موج ــار هم عصــر به

قدردانی 
ایــن تحقیــق، حاصــل شــاگردی نگارنــده از اســاتیدی اســت کــه 
ــدا را  ــه خ ــد ک ــالش کرده ان ــالمی« ت ــاری اس ــوزة »معم در ح
ــود  ــر خ ــی از ایشــان را ب ــکرگزارم و قدردان ــان ش ــت وجودش باب

ــرا... ــدهلل اوال و آخ ــم. والحم الزم می دان
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بیشــتر دارد. شــاید موضوعاتــی باشــد کــه بــا معمــاری و شهرســازی ارتبــاط نزدیکتــری داشــته باشــد و به صــورت کاربردی  تــر در معمــاری 
بتــوان از آنهــا بهــره جســت. 

12. استاد عالمه جوادی آملی در یک دسته بندی لطیف، از سه واژه »قرآن و عرفان و برهان« نام می برند.
13. فرازی از دعای شریف »کمیل« 

14. درس گفتارهای استاد مهندس عبدالحمید نقره کار 
ــام« یعنــی ســالم  َیّ ــَرِة اأْلَ ــاِم َو نَْض نَ ــِع اأْلَ ــی َربِی ــاَلُم َعلَ 15. یکــی از القــاب امــام زمــان: در زیارتنامــه امــام زمان)عــج( می خوانیــم: »الَسّ

بــر بهــار مردمــان و خرمــی روزگاران.
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Forty steps to compile the «School of Islamic Architecture»
(In search of a model for the comprehensive benefit of the teachings 
«Islamic Wisdom» in «Architecture»)

Salman Noghrekar*
Faculty member, Assistant Professor, Shahid Rajaee Teacher Training University, 

Faculty of Architecture and Urban Planning.

If we consider the main mission of architects to be «organizing the place of human life in the context of 
the environment», then understanding «man and the environment and the relationship between the two» 
will be the basis of their design decisions. This knowledge includes both areas of «beings and musts» that 
if it is based on «intellect and revelation», the resulting architectural principles can be rational and Islamic, 
and the architectural works based on it can also be called «Islamic architecture». So far, various views on 
Islamic architecture have been proposed, the origins of which can be categorized from two sides. On the 
one hand, Islamologists have moved towards the principles and principles of architecture by using Islamic 
sources, and on the other hand, architects and urban planners have left their specialized position in search of 
Islamic architectural principles by referring to these sources. This research begins with the aim of proposing 
a «unifying and efficient» structure to explain the relationship between «architecture and Islam» and seeks a 
comprehensive model for combining and composing the components of the two categories. Our question is, 
«How can Islamic teachings be used comprehensively and practically in architecture?» The direction of the 
research is that while explaining the two categories of «Islam and architecture» with the method of content 
analysis and logical reasoning, an attempt is made to compile the basic concepts of these two categories by 
modeling. The research findings indicate that Islamic teachings can be classified into three areas: «theoretical 
and practical wisdom and Additional wisdom». Architecture can also be explained from three perspectives: 
«systemic, philosophical, strategic», the common chapter of which is the four main pillars in architecture. 
The combination of these two categories (three fields of Islamic wisdom and four components of architecture) 
provides a good capacity to organize a «school of Islamic architecture». The result is a tabular structure with 
40 cells, the content of which must be supplemented by the teachings of Islamic wisdom, and can be useful 
in «guiding Islamic architectural research.» The result of the research will be to present a unifying model to 
the set of views in the form of a relatively comprehensive structure, which is one of the preconditions for 
the formation of the «Islamic-Iranian school of architecture» on the eve of the second step of the revolution.
 

Keywords:Islamic architecture, Islam, systemic attitude, philosophical attitude, strategic attitude, Islamic 
wisdom, the second step of the revolution
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