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  چکیده
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 در فضایی -فرمی تنسیق برای بومی و محور زمینه الگوی به دستیابی جمله از مختلفی
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  مقدمه
 سبب به ؛ گو اینکهاست شده  بررسی مختلفی های پژوهش در اسالمی معماری چیستی

 تکنیک، سیاست، دین، هنر، جوانب از یکی به اسالمی معماری مفهوم ابعاد فروکاهش
 معماری. است بوده حکمفرما نها آ روح بر استعالیی نگرشی غالباً و... اقلیمی اقتضائات
 مانند اولیه نیازهای از، انسان مختلف نیازهای به پاسخ انسانی است در ای هبرساخت
 دریافت و آرامش تأمین مانند تر متعالی نیازهای تا سرپناه و حفاظ تأمین
 و فرهنگ مسیر تالقی دارد. قرار طبیعی امر مقابل رو معماری، در شناختی. ازاین زیبایی

 یامر عنوان به اسالم دین. دکن اتخاذ را مشخصی ۀتوسع و رشد جهت تواند می طبیعت،
 برای معلوم مقصدی به دستیابی امکان برای روشن جهتی مشخص، آفاق با الهی

 ۀحوز بر مستقیماً مقصد، این که داشت توجه باید می رچهگ. سازد می ترسیم معماری
 ۀحوز در یعنی سؤال، و مسأله ۀحوز در بلکه نیست، گذارتأثیرمعماری  فضاییـ  فرمی
 مبتنی طراحی معماری، یندافر گیرد. می قرار معماری روی پیش طراحی، ۀبرنام و نیازها

 فرمی پاسخی معماری اسالمی، حقیقت در گیرد. می شکل آنهاجهت رفع  در و نیازها بر
  .اند شده تدوین اسالمی جهتی تأثیر تحت که نیازهاییرفع ست برای  ا فضاییـ 

  
  بیان مسأله

  متکلمانه مجاهدتی جای به مهندسی کوششی در اسالمی معماری امر وجوی جست
اسالمی، سبب تقلیل  معماری از مفهوم حاضر تلقی در واقعیت بر ایده تقدم

تحقق پایدار معماری اسالمی را به  رهای معطوف ب کوشش و  ای از آن شده هتصویرانگاران
 ساز هویت صفتی عنوان به بودن است. اسالمی  سوی بازآفرینی صرف آن سوق داده

 مستشرقانه البته و مسلکی نگاهیشامل  معماری، برای خاصو  متفاوت یذات از کیاح
 رشد مبتنی بر زمینه، و ای توسعه یالگو تحقق خصوص در همه از بیش که نگاهی ؛ست ا

و  کاربردی یمدیوم تنها معماری جهان، سراسر در. دکن می ایفا رهزن و منفی نقشی
  .ها انسان کالبدی نیازهایرفع  برای یسیاق و ی استهنر

اسالمی و  معماری چیستیبه  اسالمی، معماری پیرامون موجود پژوهشی ادبیات در
  توجه شده است. ، از دو جنبه چگونگی تحقق آن

 های واره اندام و ها1 موتیف کاربرد به و بوده متأثر آن محصوالت و مصادیق از یا .1

                                                                                                                                        
1. Motif 
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نظر  هایی کیفی و مبهم مد در این حالت، برشمردن شاخص .است شده محدود مشخص
. استرغم صراحت، فاقد جامعیت و مانعیت و نیز تحدید موضوع  است که علی  قرارگرفته

 درون، معماری ،قاسمی ایران از نگاه حاجی اسالمی معماری های شاخصه ،به عنوان مثال
 معماری باز، نیم فضاهای معماری ها، حیاط معماری بسته، و باز فضاهای پیوند معماری

 و صراحت معماری اعتدال، و وقار معماری تمام، ای قصه با معماری آراستگی، و نظم
 ممتنع، و سهل معماری آهنگی، هم و تنوع معماری جهت، بی فضای معماری سالست،
 و کل شباهت معماری رنگ، و نقش معماری ظرافت، و نفاست معماری ها، سقف معماری

 معماری خط، راه هم معماری آب، با نشینی هم معماری نور، ۀپرورند معماری جز،
 ۀحوز در شده انجام های پژوهش .)9قاسمی، (حاجی است جان آرامش معماری شاعرانه،

 پذیرد، می شکل مجرد صورت به تخصصی هنر، ۀدر حوز که جا آن اسالمی، عماریم نقد
 فروکاهش گردد: می پژوهشی وسیع های خلط و معرفتی عمیق شکاف دارای چنین این
و این  آن مصادیق های وارگی اندام آمد بس شمارش به اسالمی، معماری مفهومی امر

کرد.  خواهد سلب آن بازتولیدکار  در را فعاالنه گری کنش هرگونه امکان بالطبع ویژگی،
 چگونگی توصیف پیرامون اغلب اسالمی، معماری باب در تخصصی های پژوهش
راه کوشش  در و شکل گرفته اسالمی، معماری بناهای فرمی گیری شکل و بندی صورت
 سرّ و کالم با ها آن ارتباط یافتن و آن طراحان ذهن پس در پنهان نظامات کشف برای
امکان  و است برده  خانه تاریک محاق به را اسالمی معماری که ه؛ کوششیبود الهی

 برای ای واسطه و رمز ،نهد: عدد از دست می اسالم را شمول جهان حقیقت با ارتباط
و  (طاهری است ایران اسالمی معماری هندسی های صورت مجرای از اسماء ظهور
  .)21، ندیمی
متکلمانه  کوششی یعنی ؛است شده تعریف اسالمی کالم با ارتباط و ارجاع در یا. 2
 و اسالمی تمدن و شهر از توصیفات از استفاده با اسالمی معماری بندی چارچوب برای
 معماری ،است توحیدی معماری همان اسالمی : معماریصورت گرفته روایات و آیات
  .)16، دی(آبا آن در خویش حقیقت دیدن فانی و) سالم خداوندگار( هللا بر شدن وارد

 و اشکال پر ناکارآمد، بسیار موضوع، تقلیل از فارغ کوشش، دو هر رسد می نظر به
 برساخت یعنی مهندسی کردن، جز ای چارهبنابر این،  و شد خواهد تلقی دستی دم

 ۀپای بر و محورفرایند نگاهی به معطوف و نیازها و زمان به باتوجه اسالمی معماری مفهوم
علوم  عرفی معنای مفهوم مهندسی، ازمراد  ،جا این در ماند. خواهدن ، باقیسؤال و مسأله
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پژوهش حاضر این است در پرسش اصلی  .)پسااسالمیسمچی، (دخاننیست  مهندسی 
  ست؟ ا مراد از مفهوم معماری اسالمی چیست و شرایط تحقق معماری اسالمی کدام

  
  ضرورت و هدف

 به معماری اسالمی دستیابیی برای معمار به نگرش بازتولید مهندسی،کوشش  این در
 و )(شریعتی کند می مراد را آن شریعتی که معنایی به ایدئولوژی جهت، یعنی ۀپای بر

 روشی عنوان به را اسالم که گیرد و آنچه می صورت معماری اعتالی و کمال مفهوم
 اباین مقاله، . کند می معرفی آن مندی غایت و جهان از فلسفی درک برای شمول جهان
 چارچوب گیری شکل جهت در پردازی نظریه برای زمینه ای ایجاد پی در انتقادی نگاهی

 راه یگانه عنوان به آن اسالمی ۀزمین و ایران فرهنگی ۀگستر در معماری مفهومی
 است. 1گرا زمینه محورانه و بوم نگاه بر مبتنی فضاییـ  فرمی نیازهای به گویی پاسخ
 بر مبتنی های پاسخ ضرورت درک و گرایی زمینه گفتمان ذیل ،مقاله این که است بدیهی
  است.  گرفته شکل زمینه، و بستر های ویژگی

 شناختی و معنا به ابییدست برای کاری و ساز به پرداختن اهمیت باب در سخن
 حاکم پژوهشی جهت شناخت است، با عنایت به اسالمی معماری اضافی ترکیب از اصیل

 و کارکرد میزان ،کار و ساز این در غایت و توسعه ابزار مثابه هب علم اگر علمی. ۀجامع بر
 ترین ای رویه در قالبتا  کوشد می که گردد تلقی توسعه سریع مسیر در ابزار این ۀتعبی
 چنین قطعاً ،گام بردارد کاربردی دانش سطحی گسترش در جهت مختلف امور به ها نگاه

 بر مبتنی مقاله، این در پژوهشگرۀ شیو رسید. نخواهد نظر به ضروری ییها پژوهش
 و ترجیح دارد کاربرد بر ساحت نظری ساحات در تعامل و تفکردر آن،  که است نگاهی
 آن نظری های بنیان استواری بر را جانبه همه و مدار انسان و اصیل پیشرفت هرگونه
 ،هایی پژوهش چنین های ضرورت از یکی که گفت توان می ،رو این از .کند می موکول

 از دستی دم درنتیجه و کاربردی سطحی های برداشت قوام و گیری شکل از جلوگیری
 بر بسیاری نیروی و است شکلی غالباً که هایی برداشت ؛است اسالمی معماری مفهوم
 ؛کند می وارد آن انحراف هدف با اسالمی، معماری مفهوم اصیل و اصلی محور

  .است تبدیل شده  ی3بودریار 2فراواقعیتی به واست  غالب که هایی برداشت

                                                                                                                                        
1. Contextual 
2. Hyperreality 
3. Baudrillard 
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 های نگاه از ناشی شدۀ هژمون غیراصیل حواشی گرد منظور زدودن مقاله، در این
 این برای توان می هم دیگری ضرورت است. اسالمی معماری مفهوم به  گرایانه مصرف
 عنوان به اسالمی مفهوم معماری مفرط شدن 1استعالیی از پرهیز گرفت: نظر در پژوهش

 را اسالمی مفهوم معماری نیافتنی، دست و قدسی های برداشت ساخت. انسان ابژۀ یک
 دهد جلوه می آن 2بازنمایی جهت در تنها را کوششی هرگونه و کند می قلمداد تکرارناپذیر 
پیش رو قرار  معماری نوع این ظهور و بروز برای را خاصی سیاسی شرایط و مکان و زمان و

 و دارد قدسی بروزی و ظهور که اما سبکی داند، می سبک را اسالمی دهد. معماری می
 رنگ معماری آن در که نگاه نوعی و است فیزیکی وحی نوعی و است الهی معماری نوعی
 معماری، که انگار انگار نه  شود. می پررنگ اسالمی اسکوالستیک و کالم و الهیات و بازد می

 باید منشأ می یابد، می قدسی ریظهو و بروز اگر و است انسانی نیاز رفع خدمت در هنری
  .کرد وجو جست معماری مخاطبان انسان و از قدسی نیازی در را آن

  
  روش
 معماری مفهوم تفسیری تبارشناسی ۀنوشتار، فلسفی و بر پای این در پژوهش روش

 معماری تکوین و رشد فرایند به معطوف شناختی، واژه اصالت از فارغ ،است اسالمی
 اسالمی معماری با واسطه بی ای مواجهه که پدیدارشناختی منطقی .لدتو ۀلحظ از اسالمی

و  است (گروتاستدالل منطقی  ۀپای بر شود می استنتاج نهایت در آنچه کند. می طلب را
 تکیه که ماهیتی ؛نگفت سخن فوق پژوهش تبیینی ماهیت از توان نمی چنین هم. وانگ)

 تئوریک بحران و موجود نظری خأل رتذک گذار ره از را خود ضرورت و دارد سلب بر
 این بنابر این، .کند می تأمین ایران معاصر ۀدور در معماری و هنر چیستی و هستی
 معماری های مخدوش از تلقی برشمردن ضمن و دارد انفسی سیری آغاز در پژوهش
  است. حرکت آن، در آفاق ترسیم و ایجاد سمت به اسالمی،
کوشش در د. یاب می ضرورت ،بست بن یا حرانای ب رهدو از پس از همواره فلسفی نگاه

 وضعیت و ماهیت تبیین در فلسفه چنینی این موضع از گیری بهره حاضر،تألیف مقالۀ 
کارکرد  بی نوستالژیک ۀدهند تقلیل منحط نگاه است. اسالمی معماری مفهوم حاضر

ین مقاله، در ا هدف ست.از معنا آنن شد تهی سبب حاضر به مفهوم معماری اسالمی،
آن برای امکان تحقق  در موجود های توانش رهاسازی نیز و قیود این از مفهوم ینرهایی ا

                                                                                                                                        
1. Transcendental 
2. Representation 
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  است. معماری اسالمی
 حد ۀارائ جای به آن، هیدگری صورت از تأسی با حاضر پژوهش ۀپدیدارشناسان روش

 تا رود می آن جوانب از مفصل های  توصیف سراغ اسالمی، معماری مفهوم از تعریف و
 شناسانه هستی امکاناتی خود، اصل به ترکیب این اجزای بازگرداندن مدد به آن، از بتواند
 را آن گشودگی ۀنحو و هستی با را اسالمی معماری نسبت هایدگر، ۀشیو به و دهد ارائه
 آرای توصیف به ،2شناسانه آسیب نگاهی با میان، این در. سازد آشکار ،1هستی به

 با آرا را، این نسبت نیز جا این در و پردازد می اسالمی معماری خصوص در شده سخت
  .سازد می نمایان کند، می سلب اسالمی معماری از که امکاناتی

  
  کاوانه شناسی روان پژوهش ـ آسیب ادبیات موضوع و پیشینۀ

 ۀگذار در خصوص مفهوم معماری اسالمی را در سه حوزتأثیرتوان آرای  طور کلی می به
  د:کربندی  زیر دسته

 به معماری مصادیق عینی و انضمامی های شاخص به اسالمی معماری مفهوم تقلیل. 1
  ایجاب) و (سلب باشد مانع و جامع که 4فرایند بر مبتنی معنایی ارائۀ جای ؛ به3جمعی صورت
که هرگونه ارتباط منطقی میان مصادیق معماری اسالمی و  پایبندی به نگرشی. 2

 نگاه عدم و نیازها به گویی پاسخ در معماری امکانات تقلیل کند. اسالم را رد می
کاربران  نیازهای فضایی مادی و معنوی رفع برای ماشینی عنوان به معماری به سیستمی

  در ساحت شخصی و عمومی.
به  اسالمی را بازتولید که معماری غیرقابل ۀگرایان سبک پسینی نگاه نوعی. 3

  داند. می 6و ملک 5اهگ وابسته به دست و ایدئولوژیک تشکیالتی
 و برند می رنج عارضه دو از اسالمی معماری خصوص در غالب و حاضر های گاهیدد

 یا اند شده جاری و ساری خاورشناسان ۀشناسان شرققلم  از یا که آن نخست :اند مخدوش
 سراسر و آسمانی و نمادین های اسطوره از برخاسته را معماری یا ،هستند آن به واکنشی
، چنان یعنی گردد. می محسوب عقالنی غیر سرانجام دیدگاهی چنین .بینند می معنویات

                                                                                                                                        
1. Dasein 
2. Pathologic 
3. Collective 
4. Process 
5. Apparatus 
6. State 
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 به بخشی هویت برای غرب ارمغان را خرافه ادوارد سعید، شناسی، شرق کتاب در که
 مقابل، در که است برگزیده شرق برای صفت یک عنوان به شرق، برابر در خویشتن

است دیدگاهی  به واکنش یا ،)ید(سعببیند  خود یعنی غرب مختص را مفهوم عقالنیت
 به پاسخی مثابه به صرف و کردی عمل عقالنیت به را اسالمی معماری که در آن،

  .شود می گرفته درنظر ای و ... اقلیمی، سازه نیازهای
 در موجود های دیدگاه بر اول مورد روند تکمیل در تواند می دیگری که منظر ماا

 دیگری ۀمسال به 1لکان ژاک ۀکاوان روان نگاه ت،دانس گذارتأثیر اسالمی معماری خصوص
 دیگری، یک به هر نیاز و ارباب و برده میان مناسبات در گلنظر را نخست هاست. این 

 ایرانی، ۀشد مدرن و متجدد انسان معنا که این به .بیان داشت  خود از تعریف داشتن برای
 دیگری، یک مثابه به خود نیتمدـ  تاریخی انسجام و خود به ای زمینه بخشی هویت برای

 تحت ،)(الکساندرزمانه  روح ۀکنند منعکس ۀابژ ترین مهم عنوان به را اسالمی معماری
 بنابر این، آنچه است. پیچیده الیه چند داستانی در را آن مفهوم و  داده قرار خود سوژگی
وهم  یعنو و دیگری توصیف از برخاسته ،است میان در اسالمی معماری تعریف از اکنون

 لکان که طور همان :دهد می رخ کودک رشد آیینگی ۀمرحل در آنچه مانند است. خیال و
 ۀنکت داند. می خیالی و ساختگی کاذب، موهوم، مرحله، این در را کودک سوژگی گویا
 این هگل روح پدیدارشناسی کتاب در بنده و ارباب موقعیت تفسیر از برگرفته توجه قابل
 نفی را خود بندگی بنده، دبای می بردگی و بندگی موقعیت از ندهب رهایی برای که است
 تعمیم این با برود. خود بردگی جنگبه  ارباب، با جنگبجای  ؛را ارباب نه اربابیت و کند
 مانده واپس و تأخر دارای و سطحی تعاریف از رهایی برای که گرفت نتیجه توان می نگاه
 خودآگاهی کسب با و دکن نفی و نقد را خود باید می ایرانی  شگرپژوه اسالمی، معماری از

 تعاریف به توجهی بی و نظریه فقدان به نسبت شناخت با توامان که نفی این از ناشی
 بازآفرینی در نو طرحی است، حاضر وضعیت در آنها کارکرد و اسالم و معماری از اصیل

  اندازد.در  اسالمی معماری از صحیحی
  

  اسالمی معماری توصیف - تعریف  مانعیت و جامعیت
 مانعیت و جامعیت پدیده، یا مفهوم یک از مشخص تعریف یک مهم های ویژگی از یکی

 وجود از دقیقی چارچوب ابتدا در بتواند که است مناسب تعریفی یعنی است. آن تعریف

                                                                                                                                        
1. Jacques Lacan 
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 و شبهات وروداز  سلبی، رویکردی با بتواند نیز و دهد به دست مفهوم یا پدیده کیفیت و
   .جلوگیری کند مفهوم و پدیده آن ۀحیط به اضافات و حشو و نیز اشتباه ایتقریره

ست پدیدارشناسانه  ا اسالمی، توصیفی معماری اضافی ترکیب به ، نگاهحاضر در مقالۀ
 که 1پیشینیهای  ها و نگاه داوری واسطه از متن، فارغ از پیش با هدف حصول ادراکی بی

 تسخیر فرهنگی ضرورت بر کیدأت با نگاه این د.پرداز به جوانب مختلف این مفهوم می
 ماهیتی به قائل آن، گرفتن نسج و اسالمی معماری یافتن جریان برای معماری
 عنوان تحت مستقل وجودی را، آن و است اسالمی معماری برای گرا کمال و گزین بهینه

 به ستهواب وجودی و هویت آن، است متصور آن بر وجودی اگر و داند نمی ظاهری یبکس
 بر جانبه همه ۀظفرمندان استیالی با مگر شود نمی حاصل و آن است مدار کیفیت غایتی
 است. آمده در متعالی غایتی خدمت به که معماری با مرتبط های دانش و فرم و تکنیک

نگرش  کشد. می خط بطالن گرایانه واپس فرمالیستی های کوشش ۀکلی برکه  رشینگ
وجو  جست گذشته مصرف  تاریخ فرمی های پاسخ در را اسالمی معماری های پیشین،

 تکرار که آن حال ؛کنند حل نیز را روز مسائل و شوند تکرار باز خواهد می که کند می
 .)کس(مارشوند  خلق مضحک و کمیک هایی صحنه که آن مگر، دهد نمی رخ تاریخ
 گروه نقد در نهات که دیگری ۀمنفعالن رویکرد با نگاه این تقابل و مواجهه از چنین هم

 وار تسلیم کنشی ،2دیگری معماری تکنیکی و فلسفی نفوذ با مواجهه در و زده قلم پیشین
 خود و 3الیناسیون رویکرد دو هر ثمرۀ دهد، سر برآورده است. می نشان تقلیدی و

 های چهکو آن را در اینکه نه شود باید ساخته می که هویتی است؛ 4هویت از فراموشی
  .اولی جهان و وارداتی گردد قلمداد کاالیی اینکه نه و کنیم وجو جست تاریخ تاریک
  

  ای توصیفی یا اضافی؟ معماری و اسالم ـ  رابطه
 اهمیت پر بسیار بحث ابتدای در اسالمی، معماری ترکیب از برداشت دو میان تمییز
 وجود از مستقلی معنای که اضافی ترکیب عنوان به اسالمی معماری اینکه اول نماید. می

 خود از حتی یا و غیره و ایران معماری چین، معماری هندی، معماری غربی، معماری
 متمایز اسالمی معماری وجود و ذات که معنا این به شود. استنتاج آن از معماری وجود
 خاص شرایط و امکانات نیازمند خود پیدایش برای اسالمی معماری جوهر و است
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ندارد. مشخصاً مراد از این  وجودی حیث از معماری واعان دیگر با ارتباطی و است یشخو
ویژه برای آن است که این  1هویتنوع نگاه به معماری اسالمی، در نظر گرفتن یک 

 به اسالمی معماری آنکه دوم هویت، گویی در ذات مفهوم معماری اسالمی نهفته است.
 و کیفیت از توصیفی ب،ترکی این الیه مضاف که معنا این است، به متباین مفهومی عنوان

 عام معنای یک تحت معماری اینجا در کند. می بیان خود مضاف خصوص در را چگونگی
 نگاه از معماری تسخیر از پس که است ماهیتی آن بودن اسالمی و شده  استخراج
   .گردد می ادمر 2شناختی معرفت
 عنوان تحت ای پدیده با ما یعنی است؟ معنادار اسالمی معماری اضافی ترکیب آیا

 و داده ماهوی تغییر اسالم، یعنی دیگر، مفهومی با مواجهه در که هستیم؟ رو روبه معماری
 معماری مفهوم از متفاوت را  آن پدیدارهای و اعراض توان است و می یافته جدید ترکیبی ذاتاً

 معنوی و متعالی اهداف توسط تسخیر شدن توانش که است ای پدیده خود معماری یا دید؟
 جمالت در توان می را پاسخ پذیرد؟ می اسالمی رنگ که است معماری ماهیت این و دارد را

  :کرد وجو جست اسالمی سینمای خصوص در آوینی مرتضی درخشان
 عالم حقیقت را اسالم من ندارد. وجود اسالمی سینمای" گوید: می آوینی قول از فراستی

 که جا آن از و دارد نسبتی عالم حقیقت با هناخوا خواه و بالذات هنر که معتقدم و دانم می
 الهی و معنوی تواند می که است امری سینما حقیقت پس دارد، نسبتی با هنر نیز سینما
  نیوز)(مشرق "اسالمی سینمای بگویید شما که نشده اسالمی سینما ذات باشد.

 روح و جوهره بایستی مسلمان هنرمند که بود معتقد آوینی گوید: می فراستی
 های اندیشه و ها ارزش نفع به را آن و شناخته را] امروز سینمای بر مسلط[ تکنولوژی

  .سینمایی حکمت نوع یک به ابییدست کند، تسخیر خود
 آن منصفانه تعمیم و معماری با آوینی بحث تناظر برای شکوش در توان می آنچه
 چه - عمل در چه و نظر ۀحوز در چه( معماری مفهوم درک که است این کرد مطرح
 شناخت و ابتدا از غرب معماری تغییرات خصوصاً و تاکنون ابتدا از معماری خودی تاریخ
 ۀالزم ایدئولوژیک، و پیشینی نگاه و ها فرض پیش بدون ،)تا حال گذشته از آن دقیق

 قربانی اسالمی معماری اضافی ترکیب به سریع رسیدن برای اغلب که است پراهمیتی
 نسبتی هنر، از مدیومی عنوان به سینما همچون نیز معماری کهیم بپذیر اگر گردد. می
 نسبت آن، متعالی وقوع و پردازش صورت در حقیقت این پس دارد، جهان حقیقت با

                                                                                                                                        
1. Ethnic 
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 خواهد برقرار است، اسالم همانا مسلمان هنرمند دیدگاه از که جهان حقیقت با مستقیم
 به دستیابیبنابراین،  شد. خواهد برآورده اسالمی معماری مفهوم از واقعی مراد و کرد

 بینانه، جهان داری جانب بدون ساخت و نظری های حوزه در آن فهم و معماری دانش
 کلیت بر جانبه همه تسلط بدون ،عبارتی به بود. خواهد نظر مد مفهوم تحقق اول شرط
 که تحت درخور، حقیقی معماری به دستیابی به توان نمی معماری، تاریخی ۀتجرب

   .باشیمامیدوار  است، شده منظور اسالمی معماری ۀاضاف ترکیب
ـ  یک معماری باشد، یعنی پاسخی فرمی باید می اول ۀمعماری اسالمی در درج

 ۀبرآمده از یک نیاز. اسالمی شدن معماری، به حضور اسالم در زمین سؤالفضایی به یک 
 ندارد. معماریگویی نقشی  این ارتباط (پرسش و پاسخ) است و در هستی این پاسخ

تواند جهت  می گویی است که طراح است. تنها پس از پاسخ اسالمی معماری همان خوب،
برخاسته از اعتالی معماری یا نیاز دینی جامعه را در معماری خود ، (ایدیولوژی) قدسی

کیفیت آن در در باب ست که  ا متجلی سازد. این امر البته، خود دارای مناسباتی
  .شدحث  خواهد های آتی ب پژوهش

  
  مندی معماری اسالمی ـ غایت

 خالل در اسالم اهداف به دستیابی برای معمار کوشش محصول را اسالمی معماری اگر
 اگر یعنی گردد؟ نمی حاصل مطلوب ببینیم، آیا معنای معماری اثر یک تحقق و طراحی

 مقدس، متون در وجو جست با اسالم دیدگاه از عمل یک مندی غایت های شاخص ابتدا
 چه یعنی خاص، اسم حوزۀ در چه و عام اسم حوزۀ در چه( معماری سپس و شود استخراج
 جامۀ کیفیات، آن با مطابق) معماری نهایی اثر چه و آن ساخت و معماری طراحی فرایند
  است؟ پذیر امکان اسالمی معماری واژۀ به نیل وضعیتی چنین در آیا بپوشاند، خود به عمل

 در اینکه با یعنی ؛دارد همراه فرم و محتوا میان تضادی خود در شپرس این به پاسخ
 پالوده آن از عبور با معماری گرفت که نظر در غربالی چون هم را اسالم توان می نظر مقام
 اثر نگاه، نوع این در ، امااست اسالم ییدأت مورد شود می مهیا مصرف برای آنچه و شده

 شد داده توضیح اول ۀمرحل در زیرا گردد. می یشعارگونگ و محتوازدگی دچار معماری
دارای  محتوا، تا گرفته تکنیک و فرم ۀحوز از آن، عام معنای به معماری بر تسلط که

 حکمت این و شده حکمت به تبدیل آن اعمال صورت در تسلط این واست  اصلی اصالت
  کرد. خواهد برقرار باشد اسالم همانا که جهان حقیقت با بدیل بی و مستقیم نسبتی
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 از مضمون، سپس و دانست می تکنیک نخست را سینما آوینی که گونه همان
 از تنها و رود می انتظار فرم صحیح مطلوب و عملکرد تأمین اول ۀوهل در نیز معماری
 معماری حکمت به توان می که است حوزه دو این در معماری متنوع های پاسخ تعالی
، عرف ۀذائق تغییر در دین نهادهای و منانؤم و انعارف نقش نظر، ۀحوز در یافت. دست

 نیز مؤثر است. شود مخاطب در معماری جنس از نیازهایی ایجاد سبب که صورتی به
  است.  اسالمی ظواهر به معمار مستقیم دستیازی نیازمند نیازها این پاسخ
 و دارد اصالت آن دهی سازمان و فضاـ  فرم معماری، در که پذیرفت باید نهایت در
 تسلط و آگاهی بدون مفاهیم، در صورتی که این تر متعالی تحقق برای کوشش هرگونه

 رسید. بنابراین، نخواهد ابتذال جز ای نتیجهبه  ،گیرد صورت معماری دانش و تکنیک بر
 معماران مدنظرباید  می همواره تکامل، و تکوین و صیرورت در ست تکنیک که امری

 انواع از گیری بهره اعتالی برایکوشش در باید  می سالمیا معماری و گیرد قرار مسلمان
 در معنایی تنها تکنیک، مفهوم از مراد در اینجا باشد. خالقانه و عالی سطحی در ها دانش
 در ساخت و طراحی و هنر و دانش و نیست علمی های پیشرفت و تکنولوژی ۀحوز

  منظور است. کل مقیاس
 ظاهری با ییبناها در تنها اسالمی معماری ،ریشعا سمبلیک معماری بر اصراراگر با 

 مهجور رنگی، شیشه های پنجره و مساجد های موتیف یا ایرانی تاریخی های  قوس یا آجری
 اسالمی معماری مستقل وجود بر که بود خواهندکسانی  مسبب قطعاً گردد، نخواستنی و
 نمایش و تمسخر به تنها که جریان این منتقدان البته .ورزیدند اصرار آن خاص هویت و

 ،نیز تهی بوده است پژوهشی نقد ازدست ایشان  و اند پرداخته مذکور جریان واپسگرایی
  .داشت خواهند تقصیر اندازه همان به

در ابتدا  نیز معماری باشد، جذاب اول ۀمرحل در باید سینما آوینی قول به اگر
 این از کدام هر به دستیابی برای .)(ویتروویوساشد ب 1مستحکم و زیبا بایستی صحیح،

 برای شناخت کوشش است. نیاز مستمری و خالقانه هنری و علمی و روندهای اصول،
 ی2 فروکاهنده چنگال تعابیر از آنها از یک هر وارهانی و درنظر اصول معماری

 در روشن مسیری و... سازانه انبوه ایدئولوژیک، غیراصیل، مدگرایانه، ساالرانه، سرمایه
 ستا ای برنامه بود. اگر اسالم خواهد اسالمی معماری و متعالی معماری تحقق راستای
 و متعالی نیازهای سمت به انسان مادی نیازهای کشیدن فراز بر و انسان تعالی برای

                                                                                                                                        
1.Venustas, Utilitas and Firmitas 
2. Reductional 
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 در ،  معماری نیز)، مجموعه آثار(مطهریاش  عالی ساحت به دانی او ساحت تبدیل
  بود. خواهد اسالمی معماری اضافی مفهوم گر تجلی خود، متعالی حدود

 است. پذیر امکان خوب معماری یک گیری شکل از پس تنها معماری بودن اسالمی
 اساساً  معماری، فضایـ  فرم خلق و تکنیک بر تسلط و شناخت یندافر در یعنی
 به پاسخی عنوان به معماری وقوع از پس را اسالم بایست می بلکه بود،  اسالمی توان نمی

به آن  شریعتی که دیدی ۀنقط ازبه کار برد؛  ایدئولوژی عنوان به جامعه بدیکال نیازهای
 بدو در د: تجویز. معماریکن می مشخص را کالبدی ۀتوسع مسیر که جهتی نگرد: می

  .است طراحی های تکنیک از ای مجموعه زیرا ندارد، قدسیت و اسالم با ارتباطی وجود
  

  سالمیا معماری به دستیابی برای توصیف معماری
 برای کوشش کهبه این نتیجه رسید  توان می درآمد، تحریر ۀرشت به کنونتا آنچه از

 را مفهوم این و شده غرض نقض سبب اسالمی، معماری برای مستقل هویتی استیفای
 و غایی حقیقت به که آنجا معماری، زیرا سازد. می تهی معنا از دیگر، نیتی با اگرچه
 معنویات بر تکیه با را انسانی متنوع نیازهای که اجنآ و شود می نزدیک خود نهایی
 ۀجامع در یا ،نکرده بنا را آن مسلمانی هرچند ،است اسالمی واقع به گوست، پاسخ

 از ای منظومه جز چیزی را اسالم دین، و عرفان بزرگان باشد. اساساًواقع نشده  اسالمی
 و الهی مقوالت در خود تاریخ در ربش که آنچه هر از ای مجموعه؛ اند ندانسته ها نیکی تمام

است و تجلی  الزمان و المکان و است داشته مفروض ثواب و صحیح انسانی، و اخالقی
 کامل انسان :شده از انسان کامل از نگاه اسالم دید توان در توصیفات بیان  را می نهایی آن

ت، عشق، عقل، جمله از او انسانی های ویژگی و ها ارزش ۀهم که استشخصیتی   محبّ
 کامل انسانبنابر این،  کنند، رشد آهنگ هم و باهم... و آزادی عبادت، خدمت، عدالت،
  انسان .)انسان کامل(مطهری،  باشد انسانی های ارزش ۀهم قهرمان که است انسانی
 ، عالم  بقای و ایجاد  سبب ، خلقت  غایی  علت ، الهی  اخالق  به  متخلق  است  انسانی  کامل

  به او  علم  که خدا  بالمنازع ۀخلیف ، خلق و  حق  میان ۀواسط ، هللا  جامع  اسم  هب  متحقق
  اخالق و  نیک  افعال ، نیک  اقوال  ،تعبیری  به و  یافته  قطعیت  حقیقت و  طریقت ، شریعت

  هب و  است  آدمیان و  خالیق  راهنمای  باطن و ظاهر  به او.  است  رسیده  کمال  به او در  نیک
 اما خدا،  مخلوق.  استهآن ۀشفادهند  هم و آشنا  آنان  روحی و  نفسانی  آفات و  امراض

  است  ربوبی  ذات  نیابت  به ، آمده  فراهم او در  الهی ِ اخالق و  صفات از  آنچه.  است  خداگونه
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  به ، دهکر پیدا  ذاتی  وحدت  الهی  متعالی  هویت با و  برخاسته او از  دوگانگی  چون  که
   .)(خوارزمی  است  شده  نائل  ای مرتبه  چنین

 نگاه مقابل در درست اسالمی، معماری از  تلقی و نگاه این شود، می چنانکه مالحظه
 با تاریخی ای تلقی خواهد می که ای است مستشرقانه 1الجمال علم ۀپای بر ۀگرایان سبک

به  اسالمی هنر و معماری از خاص زمانی ۀباز در مشترک ظاهری های ویژگی برشمردن
 که امر این بر معماری پژوهشگران های به عنوان مثال، یافته آنکه حال. دهد دست
اند و  گرفته شکلاست  کارکردی نیازهای به پاسخ برای ایرانی معماری های وارگی اندام

و  (پیرنیا،اصل پرهیز از بیهودگی مرحوم پیرنیا، مبین این صفت از معماری ایرانی است 
 ترکیب هنر غایت راستای در گرچه معماری این رویکرد در صورت و فرم لذا )معماریان

 عنوان به فرمی های شاخص استخراج و مقطعی بررسی امکان گشته، تنسیق انسجام و
 ندارد. وجود 2سبک یک عنوان به مشترک آن ظاهری های ویژگی ثبت و نهایی غایت
 نشده جمع) مناسک سایر و گرفتن روزه زگزاری،نما( آن صورت در اسالم که گونه همان

 معماری است، مسلمانی تعریف است، بهترین آنچه هر و عالم های خوبی تمام غایت و
 خود از پیش مسلمان معماران موفق تجربیات در کاررفته به ظواهر هاننیز، ت اسالمی
 گذار در دیعملکر و تکنیکی فرمی، معنایی، تعالی سمت به که  معماری هرآن و نیست
  شود. می محسوب نیز اسالمی دارد، معماری اصالت با نسبتی و است

 کاربران فرمی نیاز به پاسخی ،ق مهیازد قرن اصفهان در هللا لطف شیخ بنای مسجد
 که ست ا اسالمی معماری مصداق جهت آن از بود. این بنا خود ۀزمان کارفرمایان و

ی نیاز از برخواسته ست ا بنایی نیز و است خوب معماری دارای یعنی خوب یمسجد
 معماری کیفیت درباید  نمی را دینی های آموزه تأثیر. کالبدی ۀحوز در قدسی و متعالی
  کرد. وجو جست کاری آن کاشی و زنی تاق و دیوارگری فنون حتی و آن فضاهای

  

  امکان تجلی معماری اسالمی ـ معماری اسالمی، امکانی برای تجلی هستی
 اسالمی معماری ما رو این از و نیست اسالمی های ارزش تحقق برای ریابزا معماری
 را خود کاربران نیازهای بتواند که شود دهی سامان به نحوی تواند می اما ،معماری نداریم.

 نیازهای نیز و) نهاد دیناز طریق تبلیغ فرهنگی  طریق از( اسالمی جهت به توجه با
 مفهوم در معماری که داشت توجه باید اینجا در د.کن تأمین را خود کاربران دینی

                                                                                                                                        
1. Aesthetic 
2. Style 



 1400 پاییز و زمستان، دوم، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   436

 رسیدن راستای در آنکه جز بود، نخواهد اسالم از ای ویژه های پیوست حائز اسالمی، معماری
 رویکرد، این در حقیقت در و سازد برآورده نیز را اسالم قدسی متعالی اهداف بتواند کمال به

 و بشری بسیار چه ای، نیچه وصفی در شود، می برشمرده اسالمی معماری مصادیق که آنچه
 انتظار نباید و توان نمی اسالمی معماری از عبارتی، به. (نیچه)معماری] است  [و انسانی
 بلکه سازد، برآورده اسالم بر مبتنی معماری برچسب تحت را خود کاربران نیازهای که داشت
 در فرهنگی کنش طریق از اسالم از برخاسته نیازهای تولید راستای در باید می دین نهاد

 و مستقل برساختی عنوان به معماری آن از پس کند. آفرینی نقش کاربران زندگی سبک
 چنین در برآید. شده گفته نیازهای به فرمی ـ فضایی پاسخگویی مقام در فرهنگی امری 

  بندد. پذیرد و صورت می می شکل واقعی روندی در اسالمی معماری که است وضعیتی
  

  حل (سؤال و پاسخ ـ  نیاز و فضا) می، حاصل دیالکتیک مسأله و راهمعماری اسال
 ساحت در نباید اسالمی، معماری تحقق یابیم که خاستگاه شد، درمی از آنچه گفته

 ظرف تأمین و تألیف ۀوظیف تنها معماری زیرا شود، وجو جست هنر و معماری طراحی
 راه و پاسخ جنس از و دارد عهده بر ار او نیازهای به توجه با را (الکساندر) انسان زندگی

 نداشته وجود قدسی امر و دین جنس از )سؤالای ( مسأله تا که است بدیهی است. حل
   شود. خلق شعار یا کمدی آنکه مگر ،گردد نمی ارائه متناظر حل (پاسخ) راه ،باشد
ود اسالمی (بناهای موج معماری مصادیق از آنچه ،آمد پیشتر آنچه بنابر ،حقیقت در

 در که است معماری خود کمال و اعتال واقع در شود، می واقع تحسین محل پیشین)
 نوعی سبب به وحاصل کرده  چشمگیر موفقیتی به خود کاربران نیازهای به گویی پاسخ
 مطابق ،هم باز و است یافته ترانسندنتال و قدسی ۀجنب و شده درونی ،1گرایانه فایده نگاه
 این موفقیت دیگر مهم ۀسوی که کرد استنباط توان می شده، گفته درآمدهای پیش

 و دینی زندگی سبک استیالی ۀواسط به که است نیازهایی از دسته آنرفع مصادیق، در 
 افراد، های فعالیت دهی شکل در مذهبیون توفیق و اسالمی زندگی فرهنگ شدن هژمون

  .بودند شده استخراج امر مقدس و دین از
 آنکه بی شود، قلمداد اسالمی تواند می ماهوی صورت به آمده، جودو به فضای اینکه، نکته
 فعالیت گوی پاسخ عملکردی که تأمین در آن موفقیت میزان به و باشد ویژه نشانگانی محمل
  کند. می جهان برقرار حقیقت و کمال با دیگر نسبتی کاربر است، نیاز از حاصل

                                                                                                                                        
1. Utilitarianism 
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  رامر معنوی، در جهان معاص امکان معماری اسالمی/
سرمنشأ و  که است نیازهایی و مسائل و سؤاالت نیازمند ظهور و بروز برای اسالمی معماری
 زندگی از ای شیوه با مگر گردد، نمی حاصل امر این و باشند داشته معنوی و قدسی خاستگاه

 استیالی به توجه با که است این طرح قابل پرسش باشد. دین از متأثر میزانی، به که
انسان  زندگی در معنوی امر حضور فقدان و جهان بر مدرنیته یسمنهیل متافیزیکی

 پاسخ کرد؟ وجو جست تاریخ های موزه در را اسالمی معماری باید می ، آیا(عبدالکریمی)
 که امکانی است، امکان یک اسالمی معماری که باشد گونه این تواند می پرسش این به بدوی

  .است خویش متناظر جنس از ؤاالتیس به دهی پاسخ برای شرایطی پیدایش مترصد
 یا مشخص 1مصالح کاربرد یا خاص زنی تاق های تکنیک در توان نمی را اسالمی معماری

 که باشد شده  متولد متعالی، نیازی که آنجا فضایی بخصوص یافت؛ دهی سازمان های سیستم
 ها، آن فعالیت یافته برای انجام اختصاص فضای باشیم، هایی فعالیت نیازمند ، آن رفع برای

 با و احسن نحو به فضا این تأمین راه در معماری بود. خواهد اسالمی معماری مصداق
   سازد. می تر نزدیک کمال خود، و جهان حقیقت به را خود و کند می عمل کمال درجات

ـ  فرمی دهی سازمان های شیوه مصالح، طراحی، های تکنیک معماری، مصادیق
 ،باشند معنوی و متعالی و قدسی امر محمل توانند نمی کدام هیچ و... تزیینات فضایی،

 و قلب و عقل و انفس عالم در و است سوبژکتیو و انتزاعی و واال امری قدسی، امر زیرا
 این آنکه مگر جست، آجر و چوب و سنگ در توان نمی را آن گردد. می متجلی انسان

 شکل فضا آن در فعالیتی تا دباشن  شده آمیخته  درهم فضایی پیدایش سبب به عینیت،
 در آیا اینکه و چیست انسان متعالی نیازهای اما. دکن رفع را متعالی نیازهای و بگیرد

 انسان جهانی این زندگی به توان می یا است مطرود بشری دانی نیازهای کل نص و کالم،
 معنا از متأثر نیازهای تولید قالب در آن از سپس و داد نیز معنوی و متعالی های سویه
  .گنجد نمی پژوهش این حد در که است جست، بحثی بهره

 مطرح هنر حوزه در را مفهومی حقایقی اعتقادی و فکری مکتبی عنوان به اسالم
و منان کار(نقره است یافته انعکاس معماران و هنرمندان های آل ایده در که کرده

 )(فراستیهنرمند  خودآگاهنا در جایی در قدسی، های آرمان و اسالم واقع . دررییسی)
 و مفاهیم حاصل که فرمی ؛شود می زاییده آن از فرم که آنجا دارد، قرار معمار

  .است شده نهادینه های ارزش و ها ایده از مستخرج های کانسپت

                                                                                                                                        
1. Materials 
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اسالمی در کاربرد نظریه ـ کوششی در راه انکشاف حقیقت/ رهگیری معماری 
  کاوی وادی روان

 هویدا برای کوشش و آن ۀچهر از حجاب زدن کنار و حقیقت یریگره های روش از یکی
 بسط پیچیده، ذهنی مفهوم و امر یک خصوص در نشده توجه و مانده پنهان ابعاد نکرد

 نظریات ابزارهای با آن شرایط توصیف و تبیین و مفهوم آن ۀحوز به انسانی علوم نظریات
 همراه ذهنی، برساخت یک و هنر 1مدیوم یک عنوان به اسالمی معماری است. موجود
 فلسفی و روانشناختی نظریات کاربرد با .است تاریخ دارای آن انضمامی مصادیق و الگوها
 بر مبتنی آن، از جدیدی فهم اسالمی، معماری تاریخ و تبار بررسی حین توان می

 ،مقاله این در داد. دست به کاوانه روان و فلسفی های میانجی برخورد از حاصل های یافته
 های نظریه برخی اصلی های هسته و اسالمی معماری اصلی مفاهیم میان قیاس و تنازل
 تعریفی به دستیابی و اسالمی معماری ۀمسال از جدیدی توضیح برای انسانی علوم
  .است شده برقرار آن از تر دقیق

 مفهوم این خصوص در اسالمی معماری غالیان تاکنون آنچه که گفت بتوان شاید
 و خیالی ۀمرحل از برساخته ایگوی از متأثر لکانی، زبان به حقیقت در ند،ا داده شرح

 دریافت و خود هویتی ۀساختوار کردن گم از پس که است ایرانیان ناخودآگاه آیینگی
 مصادیق ۀآیین در خود دیدن باکوشد  می پیشین، درخشان هنر و زمانه روح از متکثر

 سوژگی بتواند آن ۀواسط به تا یابد دست یشخو از منسجم تصویری به اسالمی، معماری
 بدون و کرده پیگیری نمادین امر ساحت در را سوژگی لکان، آنکه حال یابد. باز را خود

 با و زحمت به آیینگی، ۀمرحل از برخاسته ایگوی [نیاز]، نشانه و فرهنگ زبان، دخالت
  .)(احمدی تاس کاذب و خیالی و موهوم امری و گردد تلقی سوژه تواند می مسامحه

  
  غایی معماری اسالمی ـ  علت

 آنها ۀجمل از که داند می چهارگانه حداقل علل با مرتبط را چیز هر پیدایش ارسطو
  .(ارسطو)چیز چیست  آن وجود از اصلی هدف یعنی ؛است چیز آن مندی غایت

 با نیاز مفهوم با رابطه در مقاله این در اسالمی معماری تعریف در افتراق قطۀن
   و 3میل ،2نیاز ۀواژ سه میان تفاوت به ارسطویی، غایی علت از مستخرج مندی هدف

                                                                                                                                        
1. Medium 
2. Demand 
3. Desire 
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 است اسالم ای نه  نشا و نمادین نظام از برخاسته اینجا در بحث مورد نیاز. دارد اشاره 1رانه
 که ای سوژگی سازد. می متحقق را مسلمان انسان سوژگی که است میل نوعی واقع در و

 و گردد میل این ۀآبژ اسالم، به رجوع با باید می معماری و تاس فقدان ای گونه از حاکی
 مطابق البته و آورد وجود به میل، این شدن برآورده ای را برای زمینه خود، تحقق با

 به شوپنهاور ۀگفت به هکآن مگر گردد، نمی محقق خود اصالت این میل، در لکانی، ادبیات
ق تحقق از پس یعنی ؛برسد مالل  عامل فقدان ست، ا معماری اینجا در هک میل، متعلَّ
 و است تکرار حال در پیوسته میل، ۀران مدد به این و گردد می هویدا دوباره ورزی میل
 یک عنوان به معماری با را خود ۀفاصل جهان حقیقت عنوان به اسالم که است گونه این

  .کند می حفظ فرهنگی برساخت
 و ها موتیف به عام، تقاضای مورد شناسیِ زیبایی از سطحی یا حسی تمایل اما
 ادوار در روز مسائل به معماری از حاصل پیشینِ های پاسخ از برخاسته آشنای های المان

 برساخت یک مثابه به معماری اگر یعنی داد؟ توضیح توان می گونه چه را گذشته
 چرا است، کردن عمل حال در سرزمینی ۀورزان میل ۀابژ و نیازها رفع خدمت در فرهنگی،

 فرایند مندی غایت و فرایند و معماری وجودی کنه (ذات) به اهمیت جای به مخاطبانش
 عنوان تحت فروید از ای استعاره در توان می را پاسخ دارند؟دلبستگی  محصوالتش به آن،

 میل متعلق ۀابژ وجوی جست در ورز میل ۀسوژ که نجا آ. کرد وجو جست "a کوچک ۀابژ"
 در که ای سابقه و آشناییت نوعی به تمایل آن، یافتن نه و است آن یبازیاب دنبال خود، به

 نمادین ساحت در طراحی نه بازنمایی، و بازتولید نوعی دارد، وجود آن از ما خاطر و روان
 و بازبینی این امکان و است شده گم همیشه، برای ابژه این کهآن از غافل. نیاز رفع برای

 .)(احمدی گیرد قرار پرسش و مجاهدت مورد بارها که هرچند ندارد، وجود بازیابی
 عوامانه، لذت از فراتر گفتمانی در آن ۀدامن شود، می افزون کوشش این که هنگامی
 اختیار در طبعاً که گردد می 2ژوئیسانسی کنشی به بدل لکان، به قول گردد. می گسترده
 واقعی، ساحت به ننمادی ساحت از گذار در که فقدان و 3فالوس جنس از و است دیگری
   گردد. می تجربه

  

                                                                                                                                        
1. Drive 
2. Jouissance 
3. Phallus 
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   نتیجه
 بر شده محقق عمل ۀپیشین بر تأملی با ، امارسند می نظر به بدیهی گاه منطقی های گزاره

 ـ منطقی های گزاره ـ آنها فقدان از برخاسته ۀنتیج به توان می موجود، نظریات ۀپای
 نیز "است سیدهر کمال به معماری حقیقت در اسالمی معماری" ۀگزار. یافت دست
 فقدان از طریق، دو از توان می ، اماآید نظر به) بدیهی( گونه این ابتدا در است ممکن

  :کرد حاصل اطمینان عمل، ۀحیط در کاربست آن
 محصوالت محتوایی و فرمی ارزیابی غرض،: است پیوسته وقوع به تاکنون نچه آ اوالً
 و موجود های کوشش توان یم قاطع ضرس به ،است اسالمی معماری ۀحوز در موجود
 خورده شکست را عمل و طراحی های حوزه در اسالمی معماری بازتولید در جاری

 از نشانگانی حتی بدوناست حتی  ییها ساختمان تولید رواج آن، سبب و داشت مفروض
 عمومی ۀسلیق و میل افزونی برای دیگر حجتی است. شده تعریف اسالمی معماری آنچه

 عناوینی تحت مغلوط، و منحط و سطحی های سبک شبه به سازندگان و کنندگان مصرف
 منطقی جریانی وجود عدم بر گواه همه که است و... ویکتوریایی مدرن، رومی، چون:

  . است معماری محصوالت کاربران متنوع نیازهای دهی به برای پاسخ
دل در گروی  که فرهنگ متصدی های جریان عمیق شعارزدگی و افراط ثانیاً

 توانایی تنها شانای  تولیدات االسف، مع و دارند اسالمی - ایرانی های ارزش بازآفرینی
 ایرانی هنری های ارزش احیای هدف با یافته اختصاص های بودجه ردیف کرد خرج تأمین

 تنها و عاجزند پاسخگو، و تازانه پیش سازی جریان از واضح طور به و داشته را اسالمیـ 
 اثر یک گیری شکل روند به توجه بدون سنتی های موتیف و ها دامان و عناصر تکرار به

 وجودی دیاگرام و) نیاز شدن برطرف یندافر( جواب به سؤال از سیر بنا بر ،معماری
 و معماری نظری مبانی بازبینی که گرفت نتیجه توان می. پردازند می معماری فضای
 های حوزه در کمال حصول به ایلق که طراحانه، یفرایند به دستیابی برای آن بر ۀاحاط

اسالمی جهتی  القای و دریافت آن از پس و است ساخت تا آموزش از معماری مختلف
  .است اسالمی معماری اضافی ترکیب معنای مطلوب ،)(شریعتی

 انکشاف سبب که کالبدی ظهور و خود استعالیی بروز صورت در تواند می معماری
 سبک از برگرفته نیازهای رفع راستای در یا شدبا اسالمی گردد، انسانی های توانش
 حاضر، پژوهش نظر مورد اسالمی معماری در تلقی از مفهوم. یابد تحقق اسالمی زندگی

 گفتهزیرا چنان که  گیرد، خود به اسالمی رنگ باید که نیست معماری های ویژگی این
 جایگاه این. دنکر نقاشی و کردن قیچی مانند هاست، تکنیک از برساختی معماری شد، 
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 انتظار توان نمی. گردد جانمایی و جایابی اسالمی جهتی درد بای می که ست ا معماری
 رساند، انجام به راۀ خویش وظیف اسالمی طرق به نقاش، یک یا آرایشگر یک که داشت

 ،است  شده تألیف اسالمی جهتی با که نیازی ،صحیح نیاز یک طراحی با توان می اما
 نه و مهندسی یکوشش( درآورد دینی متعالی مفهوم خدمت در را ایشان محصول
 و کیفیت ارزیابی، معیار تنها محصول، آن گیری شکل یندافر در آنکه شرط به ،)متکلمانه

  ).غیرپیشینی و ولوژیکئغیراید تکنیکی نگاه( باشد بودن خوب
 و معماری مفهوم دو از سخن واقع در رود، می اسالمی معماری از سخن وقتی

 و )عربی(ابنتناکح  از و گردند می رفع دیالکتیکی روندی در که اجآن است، سالمیا
 ابرمفهوم ۀآورند گردهم ۀکلیدواژ شود. می زاده اسالمی معماری آنها، محصول امتزاج

 دو ها، ایده عالم در اسالمی غایی کمال و معماری در کمال است. کمال اسالمی، معماری
واقع و  عالم در که است بدیهی گردند. هم جانشین توانند می که هستند مفهومی
 نخواهد را جانشینی ملحوظ قابلیت مفهوم، دو این از یک هر عینی ترجمان ابژکتیو،
 و ورزی اندیشه ساحت دراما  بود. خواهد توجه مورد آنها استقالل و در آن حوزه، داشت

 استنتاج قابل نکته این د،ده می تشکیل نیز را مقاله این تأثیر چارچوب که سوبژکتیویته
 بر کهشوند  می شناختهمستقل  نیروی دو همچون اسالم و معماری عین، عالم در .است
 با که است تکنیک اینجا، در .)فرهیختگانچی، (دخان تأثیر مستقیم دارند محتوا و فرم

ـ  دیالکتیکی امتزاج ،)اسالمی های غایت( محتوا و) معماری محصول( فرم میانجیگری
 ارتباط یعنی ،مفهوم دو این ارتباط نوع. شود می سبب را) نظریـ  عملی( اکسیسیپر

 دراست و  مفهوم دو این ۀاولی پیکربندی در تضاد نوعی وجود مبین دیالکتیکی،
  . شود می تبدیل کل یک و سیستم یک به و رفع و شده بدل گرفته، شکل دیالکتیک
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