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 :چکیده

شهرهای جهان  با توجه به گسترش روز افزون شهرها و افزایش جمعیت در سرتاسر جهان بافت سنتی و قدیمی اکثر

دین اسالم و تمدن اسالمی پر جمعیت ترین و  با توجه به این موضوع که.قرار گرفته است یدستخوش تغییرات محسوس

همچنین .بنابراین تاثیرات بسزایی در هنر و معماری از خود نشان داده است جامعه دینی را در سراسر دنیا داراست،بزرگترین 

المی در جهان امروزی موجب گردیده تا  آثار معماری و بناهای ساخته شده بعد از پیدایش افکار و عقاید اس فرهنگ، گسترش

 این مقاله تاثیر اسالم بر معماری و ساخت و ساز و الهام پذیری از .دین اسالم در طیف وسیعی از نقاط جهان پراکنده شود

ین مقاله سعی شده تا با مطالعه آثار نویسندگان و در ا.این دین را طی سالیان متمادی مورد بررسی قرار داده است  فرهنگ

محققین، معماری اسالمی از دیدگاه آنان و نتایج بدست آمده از تحقیقات صورت گرفته، ویژگی های مشترک گفته شده در 

رت نتایج مطالعات صو.معماری اسالمی  و همچنین مقایسه آن با معماری مدرن و تاریخچه ای از هر دو معماری بیان شود

برای نو آوری های  گرفته نشان می دهد که معماران و طراحان بزرگ دنیا به تلفیق معماری مدرن و اسالمی روی آورده و

 .بیشتر در  آثار خود معماری اسالمی را مد نظر قرار می دهند

 

 بافت سنتی،معماری اسالمی،دنیای غرب،معماری مدرنفرهنگ،:کلمات کلیدی

 

 

 

 



 

 :مقدمه

 در معماری و هنر سازگاری که گیرد بهره طوری خود، فن و دانش با بود توانسته سنتی معمار اسالمی گذشته معماری در

 معماری های شگفتی از زیبایی حال عین در و پایداری و ایستایی هماهنگی، .شود رعایت نحو بهترین به بنا های قسمت تمام

 معماران [1]. است شده حاصل معماری اثر کالبد در معنایی محتوای با همراه تعادل و ظرافت غایت به که است اسالمی سنتی

 های شاخصه این .اند نموده خلق را متفاوتی سیاق و سبک معماری، در کاربردی اصول با فلسفی اصول آمیختن با مسلمان

 سیاحان آگاهی مسلمان، سرزمینهای به اروپاییان سفر گیری اوج با .ساخت خود مجذوب نیز را اروپایی طراحان اسالمی معماری

 بدست سنتی تکنیک و هنر از بهتری شناخت که امروز مدرن دنیای در روند این و .یافت افزایش اسالمی هنر از هنرمندان و

 بیان کهن های زبان راه از صرفا تواند نمی معاصر، دنیای در تازه فضای یک خواست در حال این با .است یافته ،ادامه آوردهاند

 استفاده با است توانسته .است اروپا معاصر معمارن پذیری تاثیر در مهم محور که تزیین لذا. ]2[ است نیاز نو زبان بنابراین .شود

 جوامع فرهنگی هویت دادن قرار اولویت با غرب مدرن معماران .باشد موثر دیروز معماری تکامل و تداوم راه در نو های فناوری از

 سنتی معماری و فرهنگی تاریخی، های ارزش با همراه را معماری نوین های فناوری اقلیمی، متنوع شرایط از کامل بهرگیری و

 به عربی کشورهای که شود می دیده لذا .اند نموده اجرا هستند، سبکی چنین پذیرای که اسالمی های کشور در و آمیخته

معماری نیز مانند سایر هنرها،به بیان احساسات می  در. ]3[اند شده گام پیش راه، این در فارس خلیج حوزهی کشورهای خصوص

در گستره .است پردازند از ساختمان یک کلیسا و مسجد احساس ترحم و عدالت،و از ساختمان یک کاخ،تکبر اعیانیت،نمایان

ایی ایجاد فرهنگی پس از اسالم هنرمندان مسلمان برای نظم دادن به فضای خود از معماری بهره جستند و سعی نمودند مکان ه

بعد الطبیعی خود عروج  کنند که کالم خداوند در آن جاری شود و انسان با قرار گیری در آن فضا ها از بعد مادی به بعد ما

ای چون  بایست مقدمه ای است که می جهانی شدن پروسه. گردد تصور جهانی شدن لزوماً از استعداد جهانی بودن حاصل نمی.کند

اش بشناسند و  های فکری و فرهنگی و هنری گروهی که  سعی بر آن دارند که جهان را با تمامی جلوه.باشدشناسی داشته  جهان

های شگرف انسان اعتقاد  این جهانی شدن مطلوب تمامی کسانی است که به کرامت، عزت و استعدادها و قابلیت. خود را بشناسانند

حضور هشتصد ساله مسلمین در این . ط فرهنگ و هنر اسالم و غرب است، حلقه واس(یا همان اسپانیای امروزی)اندلس  .دارند

شاید اولین حاکم اسالمی که . سرزمین و به بار نشستن عمیق فرهنگ و هنر اسالمی، اسپانیا را پلی میان دو تمدن تبدیل نمود

هنر اسالمی با غرب قرار داد، اندلس و به ویژه قرطبه را به مرکزی فرهنگی تبدیل و آن را مهمترین نقطه اتصال فرهنگ و 

های فرهنگی، علمی، فنی و هنری شگرفی  در زمان وی اندلس به پیشرفت. باشد( م ۲۵2 –هجری  23۲متوفی )عبدالرحمان دوم 

دار فرهنگی متعالی در رویارویی با تمدنی گردید که آغازین قرون دوره تاریکی خود را پشت سر  دست یافت و طالیه

از فیل  است یعنوان دقیق  کتاب« ها، تاریخچه بناهای متأثر از معماری اسالمی در آمریکا ها و مناره ، طاقها گنبد».گذاشت می

پردازد و در آن از تأثیر معماری  ساله و توسعه معماری متأثر از معماری اسالمی در آمریکا می 222که به بررسی تاریخ  یینپاسکو

 .مورد بررسی قرار گرفته است 20تا بناهای معاصر در قرن  0022اسپانیایی در دهه  اسالمی در ساخت اولین بناها توسط مسمانان

قرن بر روند توسعه معماری در آمریکا تأثیر فراوان داشته و این مسئله یکی از  4خوانیم که جهان اسالم به مدت  این کتاب میدر

های باشکوهی که تنها برای عده معدودی  ، ساختمان0۲22در اوایل دهه  .های مغفول و کمتر پرداخته شده تاریخ آمریکا است جنبه

شدند و بسیاری از معماران حتی از تزئیناتی به خط عربی  از ثروتمندان قابل خریداری بود، با استفاده از الگوهای اسالمی ساخته می

حضور دانشمندان و ریاضیدانان  .کردند تفاده میبر روی بناها به عنوان سندی بر تأیید و اثبات اسالمی بودن معماری بناها اس



هایی برای خود و طی مسافتی،  اولین دانشمندی که در قرن نهم میالدی برنامه پرواز را با ساختن بال)فرناس،  مشهوری چون ابن

شاگرد )ریاب بن حبیب منجم، عبیداهلل شمس و عبدالواحدبن اسحاق ضبی و نیز موسیقیدانان بزرگی چون ز یحیی( طراحی نمود

الرشید که خود آغازی بر ورود هنر به نقطه اتصال دو تمدن اسالمی و  اسحاق موصلی و یکی از مشهورترین موسیقیدانان دربار هارون

 .افزود بر اهمیت و شکوه علمی اندلس می( غربی بود

 :معماری اسالمی محاسن و ویژگی های 

وان برجسته ترین ابداعات هنر اسالمی مورد استفاده قرار می گرفت که در هنر معماری اسالمی بیشتر از آیات قرآن به عن

از برجسته ترین و قدیمی . استفاده و به شکل خاص تزئین می شد  هایی از آیات قرآن بر روی سقفها، دیوارها و یا ستونها نوشته

ات قرآن با خط کوفی نوشته و با موزاییک قبه الصخره است که آی ترین خطوط زیبایی که با هنر معماری اسالمی تزئین شده داخل

 .تزئین شده است

این وحدت عامل اساسی توسعه و تکوین هویت . باشد وحدت و تنوع در معماری اسالمی شاید از برجسته ترین ویژگیهای آن

کشورهای اسالمی به طوری که شیوه های معماری اسالمی در هر یک از . معماری اسالمی و تأسیسات دینی به شمار می رود

حتی در ساختمانهای دینی که در پاریس، لندن، مونیخ و دیگر . است، اما وحدت در آنها به خوبی مشاهده می شود متفاوت بوده

اروپا   که اسالم در نشان می دهد شهرهای اروپایی به شیوه معماری اسالمی ساخته می شد، هویت اسالمی کامال مشخص است و

 .نان به ویژه معماران اسالمی بیشترین نقش را در ارائه تمدن و هویت اسالمی داشتنداشاعه یافته و مسلما

اما نکته مهم و قابل توجه این است که دیگر تمدنها هنر و معماری اسالمی را به عاریت گرفته اند، اما اگر چه تالشهایی می 

المی اعم از معماری، خط و تزئینات اسالمی بر اقتدار و ابداع هنرهای اس کنند تا هنر معماری اسالمی را در نظام خود در آورند، اما

که ما نمونه ای از این تزئینات و هنرهای معماری را در اصفهان، بغداد، دمشق، قاهره، قیروان می بینیم که به  مسلمانان تکیه دارد

میراث معماری  .پذیر نیست تی امکانبه زمان تاریخ تمدن اسالم باز می گردد و انتساب آن به هیچ حاکم و دول قرن پیش 0۵

خاص خود را بر اساس نگاه و دید  ویژگیهای اسالمی ثروتی تمدنی به شمار می رود که با توجه به شرایط عصر و تحوالت تمدنی

به همراه ویژگیهای ابداعی و  هنر معماری نشانگر هویت فرهنگی و تمدنی از آنجایی که .معنوی و دینی خود حفظ کرده است

 .بایی به شمار می رود، باید به اصالت معماری اسالمی را در دین اسالم جستزی

معماری اسالمی تا حدی مورد توجه بود که با ظهور اسالم و عالقه مسلمانان به ساخت مسجد و استقبال آنها، تالش کردند تا 

بنابراین معماری  .ام و دیگر بناها از آن بهره برنداز این هنر نه تنها در بنای مساجد بلکه در کاخها، کوخها، ساختمانهای شهری، حم

ایجاد معماری مدرن غرب بازهم معماری اصیل  اسالمی طی زمان کمی توسعه و رشد چشمگیری یافت و اینک با گذشت قرنها و

حظه ای نمایان اسالمی جایگاه زیبایی و ابداعی خود را حفظ کرده و نشانه های تمدن و فرهنگ اسالمی در آن به صورت قابل مال

 .است

ای نبود که شریعت اسالم بر آن تأکید کند و شیوه ای مرسوم در راستای  کاربرد هنر اسالمی در ساختمانها و بناها، مسئله

تربیت دینی به شمار نمی رفت، بلکه هنرمندان مسلمان به منظور دفاع از عقاید خود و حقانیت کالم خدا به ارائه تصاویری از 

تصویرسازی در هنرهای اسالمی بویژه . و آیات قرآنی و سیره نبوی اقدام کردند که با هدف دینی انجام می شداحادیث دینی 



معماری اسالمی بر دیوارهای کاخها و یا در کناره صفحات دستنوشته ها به صورتهای مختلف در راستای به خدمت گیری ارزشهای 

 .مسلمانان و تاریخ و تمدن آنها بود

از همان آغاز به تزئین ساختمانها و کناره لباسها با استفاده از هنر تأکید کرد، اما هدف تمدن اسالم و هنرهای  اگر چه اسالم

مسلمانان در ورای این ابداعات فرصتی مغتنم برای ارتقاء فرهنگ دینی، تاریخی و اجتماعی آنها بوده است و فرصتی دیگر برای 

رسالت تمدن را با تأثیرگذاری اسالم بر فرهنگ ملتهایی که آن را محکوم می کردند،  معرفی واقعیتهای دین به شمار می رود تا

در سایه خود (قرب الی اهلل)در حقیقت معماری اسالمی با تکیه بر هدف متعالی مذاهب توحیدی مبنی بر خداگونه شدن.نشان دهند

زمینه ساز حرکت در )و آسمان ( خود آگاهی بستر)شناسی و سیر انفس ،همواره کوشیده است با پیوندی منطقی میان زمین

 ]4[.دا را فراهم آوردگذار از خود و رسیدن به خ( ملکوت

از اهداف آرمانی شهر اسالمی دادن تذکر مدام و ذکر آدمی در جهت ستایش و عبودیت بندگان در همه ابعاد فضایی شهر به 

که برگرفته از صفات الهی است به عنوان یکی دیگر از جنبه های میانه روی و عدالت در شهر و ومعماری اسالمی نیز .چشم میخورد

عمیق در معماری اسالمی خود نمایان ساخته  به نحوی که ضابطه مندی به نسبت رابطه مندی جلوه گر است  در محله ها و نقاط 

تمامی افراد جامعه در تمامی دور و نزدیک هیچگونه تمایزی از نظر نژاد ورنگ پوست و گویش های مختلف وجود ندارد و تقریبا 

 ]۵[.استقع یکپارچگی معماری به وضوح مشخص در وا.نقاط شهر بدون هیچ گونه تبیعضی زندگی می نمایند

 

 شکل نمایی قدیمی از بافت معماری و شهرسازی اسالمی

 :ویژگیهای معماری مدرن

 افکار و مدرنیته بر مبتنی و مدرنیسم از منتج که عملی مدرنیزاسیون و است نوسازی و نوگرایی معنای به مدرنیسم واژه

 تجسم که را جدیدی های جنبش تا بودند یافته قوام ها اندیشه مجموعهی آن در که بود رویدادی مدرن عصر آغاز .است مدرن

 گسترش ویژه به و فلسفه توسعهی ,علوم توسعهی ,خردگرایی مانند متعددی عوامل .دهند شکل بودند، صنعتی جامعه روح بخش

 در سپس و سازی پل در ابتدا که فلز کاربرد جمله از ,تکنولوژی مظاهر از استفاده .شد مدرنیسم تکوین موجب تکنولوژی

 و معماری که بود مهم مدرنیستی تفکر برای عقیده این ] 6[.بود موثر مدرن معماری گیری شکل در شد، شروع سازی ساختمان



 بیستم قرن های ارزش حقیقی شاهد سیلوها و سدها ها، پل :مانند صرف مهندسی ساختارهای و شوند تلفیق باهم باید آوری فن

 زیاد تعداد به که بناهایی برای سازی یکنواخت و سازی پیش های شیوه و فوالدی قالت بتنی، قالب ای، آرامه بتن ساخت .بود

متعددی مانند خرد گرایی وتوسعه علم وتوسعه فلسفه عوامل ]0[.دش می محسوب دوره این در بلندی های گام شده، می ساخته

کاربرد فلز در ساختمان سازی شروع  استفاده از مظاهر تکنولوژی از جمله.گسترش تکنولوژی موجب تکوین مدرنیسم شد  وبه ویژه

 و ساخت برج 0۲00کاربرد شیشه در ساختمان های شیکاگو و تکوین مکتب شیکاگو در نیاز به استفاده از سازه های فلزی و. شد

جهانی نیاز به احداث ساختمان هایی با استفاده از  از جنگ بعد. ایفل زمینه ای مناسب را برای استفاده از مصالح جدید فراهم کرد

پنجگانه ای مانند  لوکوربوزیه اصول. وندرو ولوکوربوزیه از معماران مشهور دوران متعالی بودند معماری مدرن شکل گرفت میس

ونمای ازاد واستفاده از سقف کنسول را از اصول معماری مدرن می  ی وباغ روی بام وپالن ازاد وکاربرد پنجره کشیدهمرتفع ساز

لوکوربوزیه و رایت موجب تنوع یافتن  تدریج توجه به طبیعت در اثار معماری ونیز توجه به تندیس گرایی در کارهای به. دانست

مدرن وعده  پدید آمد وعده ای به سادگی بسیاری از اثار معماری مدرن در مورد اصول  از اواسط قرن بیستم.احجام مدرن ساده شد

قرن بیستم فزونی یافت ودر ادامه ان پست  62مدرنیسم در دهه  انتقاد از.بی توجهی ان به فرهنگ وتاریخ انتقاد کردند  اای ب

مورد توجه برخی از هنرمندان بود  ستم شکل گرفت ومدتیدر اوایل قرن بی( کانستراکتیویسم)ساختار گرایی . امد  مدرنیسم پدید

 گسترش تکنولوژی موجب شکل گیری مکتب. جدیدی به نام دیکانستراکشن پدید آمد ولی بعد از ان مورد انقاد قرار گرفت وسبک

 . باعث پدیدامدن اکوتک شد با توجه به زیست مدرن دیگری با عنوان های تک و سپس کاربرد تکنولوژی همراه

 :ارزیابی معماری اسالمی در جهان

این امر . دهد گیری از روح معنویت نشان می معماری اسالمی برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غنای تمدن اسالم را با بهره

می تجلی شناسی دین اسالم در معماری اسال ای است که اعتقاد به توحید و ایمان به تعالیم اسالم به عنوان اندیشه زیبایی به گونه

دهد از زمانی که انسان هنررا شناخت یعنی از هزاران سال پیش به  نشان می به جا مانده از پیش از ظهور اسالم های مؤلفه .یابد می

در واقع هنر . طراحی رنگی از حیواناتی که منقرض شدند به منظور نشان دادن واقعیتها و مهارتهای خود بر روی دیوارها پرداخت 

با وجود تفاوت میان معماری و هنر . رفت  ای برای برقراری ارتباط او به شمار می و ادبیات در زندگی انسان وسیلهپیش از زبان 

این مؤلفه ها . معماری، معماری اسالمی دارای شاخصه های متفاوتی می شود که آن را از سبک و سیاقهای دیگر بناها جدا می سازد

ابداعی که معمار از آن بهره مند می شد، . شود گرفته از اندیشه های معنوی شخص میشامل هندسه علمی و هنرهای ابداعی بر 

دینی در اندیشه زیبایی شناسی اسالم  شیوه ای است که در هنر معماری پیش از این سابقه نداشته است و این به علت ویژگیهای

 .است که در هنر معماری اسالمی متجلی شده است

دورانی که معماری اسالمی در اوج رشد و شکوفایی . در معماری اسالمی بسیار مورد توجه بود مقیاسهای ریاضیات و هندسه

بنابراین می توان گفت . خود بود، ارتباط معنوی شایسته ای با نیازهای انسان، شرایط زندگی و اجتماعی زمان خود برقرار می کرد 

 .که معماری اسالمی با روح تمدن اسالم تطبیق داشت

در همه جهان با وجود تنوعات زبانی و تمدنی یکسان است و این تنوعات از چین تا اقیانوس اطلس با  ماری اسالمیهویت مع

اگر چه رومیها و دیگر اقوام نیز دارای معماری بودند، اما معماری اسالمی ویژگی خاص خود را . تعددات فرهنگها دیده می شود وجود

دارای معماری اسالمی  سالمی تزئینات است که مسجد النبی به عنوان اولین بنای اسالمیاز دیگر ویژگیهای هنر معماری ا. داشت



سقف آن از شاخه های نخل بود و با اتکا به عناصر تزئینی ساخته نشد، ( ص)اگر چه در زمان نبی اکرم . دارای این ویژگی بوده است

 .اییکهایی با رنگهای بسیار زیبا و متنوع معنوی در آن به کار رفتدر زمان ولید بن عبدالملک معماری اسالم با استفاده از موز اما

 

هنگام تسلط مسلمانان در این مکان مخازن .داخل حیاط مسجد بزرگ سویل پرتقال که به کلیسای جامع تبدیل شده است:شکل

 .بزرگ آب جهت نگهداری منابع آب تعبیه شده 

 :تلفیق معماری اسالمی و مدرن 

 و آلودگی زمین، تدریجی شدن گرم فسیلی، انرژی ویژه به و انرژی حد از بیش مصرف به منجر شهرها گسترش و نشینی شهر
 و هستند انرژیها گونه این کننده مصرف ترین اصلی شهرها .است شده زمین در بومها زیست رفتن بین از زیست، محیط تخریب

 اصول تمامی که اسالمی معماری و شهرسازی ارزشمند میراث از استفاده و توجه .هستند فسیلی انرژیهای برای جدی تهدیدات

 به فضایی کالبدی و محیطی زیست اقتصادی، اجتماعی، گوناگون های زمینه به آسیب که شد خواهد باعث دارست نیز را پایداری
بارها پیشگامان معماری مدرن تازگی جهان مدرن را یادآور شدند، و تأکید کردند که اکنون معماری  ]۲[.برسد خود میزان حداقل

روحیه  .است عصر مهمی آغاز شده»: است در این باره، شعار لو کوربوزیه بسیار شناخته شده. های گذشته به کار رود تواند با فرم نمی

عصر متعلق به ما، و سبک متعلق به ... دروغ اند« ها سبک» .اند سرکوب معماری شدهها و رسوم باعث  سنت... جدیدی به وجود آمده

توان معین  نه دیروز، نه فردا، بلکه فرم را تنها در همین اامروز می»:افزاید یم میس ون در روههو « .شوند آن، روز به روز معین می

هانس مه  .رفتند ای با یکدیگر پیش می توجه به عقاید سیاسی بود، گرچه هر دو با نگرشی ریشه این عقیده که بیان شد بی« .ساخت

هدف ماست که به دنیای جدید، . طلبد هر عصری فرم جدید خود را می»: نوشت« دنیای نوین»ای با عنوان  در مقاله یر مارکسیست

ری باید از نتیجه آنکه، معما« ...کند اما دانش ما از گذشته باری است که بردوش ما سنگینی می. شکلی جدید با معانی امروز بدهیم

 .، و این هدفی است که پیش از این درباره آغاز قرن مطرح نشده بود«است انگار هرگز پیش از این نبوده»کار شود  نو دست به

 به دیگر سوی از و است مردم محلی رسوم و آداب و باورها ارزشها، فرهنگ، از برخاسته سو یک از پایدار و اسالمی شهرسازی و معماری
 به توجه با منطقه هر در ابزارهایی و فنون از و میگردد باز منطقه هر جغرافیایی و اقلیمی محیطی، ویژگیهای با انطباقپذیری نحوهی

 میشود تعریف استقرارش منطقه بستر در سکونتگاهی نقطه هر واقع در .میگیرد بهره شرایط با پذیری انطباق آن،برای بومی ظرفیتهای

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B3_%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%85%D9%87_%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%85%D9%87_%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%85%D9%87_%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%85%D9%87_%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 حاصل هریک بلکه نیستند، محیط از مستقل و انتزاعی نقاطی انسان، فعالیتهای و استقرار های هسته عنوان به روستاها و شهرها و
 و معماری از گذر مسیر در امروز .گرفتهاند شکل آن در روستاها و شهرها که هستند محیطی متنوع های مولفه و عناصر تعامالت

 باید و کرد حرکت پیشرفت سوی به میبایست زمان هر در که است ضروری مهم مطلب این به توجه مدرنیته، به اسالمی شهرسازی
 پیش تکامل سمت به و شود حفظ باید غالب فرهنگ و هویت .نمود تلفیق مدرن سبک با را اسالمی و سنتی معماری ومفاهیم روشها

 [8].کنند پیدا توسعه درکنارهم باید روز علم و هویت که معنی بدین .برود

 

 
 

باالی شهر مصدر امارات عربی که در آن از تکنولوژی های روز جهت تهویه هوا با استفاده از انرژی های پاک به چشم می نمایی از 

 .خورد

 

دو دهه گذشته چنان زیاد  -های غربی در یکی ایرانی در بناها و عمارت_ها و معماری اسالمی، شرقی، اسالمی ها، طرح نفوذ نقش

براساس گزارشی که جاناتان کوریل درباره تأثیرپذیری . نظران این حوزه را به خود جلب کرده است که توجه بسیاری از صاحب

های کشورهای  نوشته بسیاری از بناها و عمارت« سانفرانسیسکو کرونیکل»یرانی در نشریه ا -معماری غربی از معماری اسالمی

های مذهبی کشورمان  ایرانی در مساجد و مکان -غربی، به ویژه در ایاالت متحده، با الهام گرفتن از طراحی و سبک معماری اسالمی

های  و استفاده از رنگ معنوی این بناهای اسالمی خش، دلنشین وب به گفته بسیاری از کارشناسان، فضای آرامش [9].اند ساخته شده

شاد آبی و سبز این اماکن اغلب معماران و هنرمندان را در سراسر جهان به سوی خود جلب و آنها را وادار به تقلید از هنر و سبک 

د و اماکن مذهبی موجب جلب توجه در مساج اسالمیدر حقیقت، آرامش باشکوه و شور و هیجان معماری . کند معماری اسالمی می

از این رو، این هنرمندان در پی کسب آرامشی که ریشه آن در . شود بسیاری از هنرمندان و معماران از سراسر دنیا به این هنر می

و  شوند ایرانی است مجذوب این نوع معماری می -های فرهنگی و دینی نهفته در نقش و نگارهای معمای اسالمی بنیادها و ارزش

کنند و آن را به هر نحو با شیوه  خواسته یا ناخواسته، برای به اشتراک گذاشتن این آرامش با دیگران از معماری اسالمی تقلید می

توسط دو هواپیمای ربوده شده با  2220سپتامبر  00های جهانی که  برای مثال، صحن ورودی برج. کنند معماری خود تلفیق می

نظران این  به اعتقاد بسیاری از صاحب. رود های معماری اسالمی و غربی به شمار می ترین تلفیق مخاک یکسان شد، از جمله مه



ترین مکان مذهبی مسلمانان جهان، است که به شکل  های شهر مکه، مقدس ای از صحن ها دقیقاً نسخه حوزه، محوطه مقابل برج

کو نیز از جمله بناهای وسیع و پر زرق و برقی است که طراحی و مرکز تئاتر آلکازار در سانفرانسیس. ظریفی طراحی و ساخته شده

ای که در گنبد بسیاری از مساجد در ایران به کار  استفاده از رنگ آبی فیروزه. صورت گرفته از معماری اسالمیساخت آن با الهام 

اسالمی را به مخاطب  -عماری ایرانیهای مساجد ایرانی است، قریحه و هنرمند م رفته و آنتن برج این مرکز که یادآور گلدسته

در بسیاری . فرهنگ اروپایی را نیز همانند فرهنگ آمریکایی تحت تأثیر قرار داده است اسالمیعالوه بر این، معماری . کند گوشزد می

اری اسالمی طراحی توان دید که تحت تأثیر دانش و معم ها و بناهایی را می از شهرها و کشورهای اروپایی مثل ونیز و اسپانیا عمارت

ایرانی یکی دیگر از مواردی است که  -های مذهبی اسالمی استفاده از تکنیک پردازش نور در مساجد و عمارت. اند و ساخته شده

پردازند، قابلیتی که به اعتراف بسیاری  بخش و پرنور می هنرمندان غربی با الهام از آن به طراحی و ساخت فضایی امن، راحت، آرامش

 .های معماری شرقی و غربی دیده نشده است یک از سبک المللی، در هیچ اران بیناز معم

 

سبک معماری معماری اسالمی در ساخت بنا به خوبی نمایان  -ایاالت متحده آمریکا –شهر سانفرانسیسکو  –مرکز تئاتر آلکازار 

 است

ایرانی یکی دیگر از مواردی است که هنرمندان غربی  -های مذهبی اسالمی استفاده از تکنیک پردازش نور در مساجد و عمارت

پردازند، قابلیتی که به اعتراف بسیاری از معماران  بخش و پرنور می با الهام از آن به طراحی و ساخت فضایی امن، راحت، آرامش

 .[10]های معماری شرقی و غربی دیده نشده است یک از سبک المللی، در هیچ بین



 

 ساخت بنا  برگرفته شده  از هنر معماری اسالمی–مادرید اسپانیا  شهر

 :نتیجه گیری

با توجه به اینکه  صنعت معماری و شهرسازی با پیشرفت درتکنولوژی و علوم سیر تکاملی خود را طی می نماید استفاده از  

از این رودر این مقاله سعی شده تا با بررسی دو .ایده های نو در ساخت و ساز می تواند متاثر از شیوه  تلفیقی نوین و سنتی باشد

ده آن در جهان و همچنین بنا های ساخته شده  در نقاط مختلف دنیا نقش این نوع معماری به معماری اسالمی و مدرن و استفا

 . عنوان الگویی که دارای تمام ویژگی های ملزوم یک معماری است را معرفی نماید

معماری در رفت هنر دوره های مختلف و پیش تشر شده در زمینه معماری اسالمی درمقاالت وکتاب های من با توجه به مطالعه

هویت معماری اسالمی در همه جهان با وجود تنوعات زبانی و تمدنی یکسان است و این تنوعات از چین تا ، نشان داد که جهان

اگر چه رومیها و دیگر اقوام نیز دارای معماری بودند، اما معماری اسالمی  .شود اقیانوس اطلس با وجود تعددات فرهنگها دیده می

این وحدت عامل اساسی . وحدت و تنوع در معماری اسالمی شاید از برجسته ترین ویژگیهای آن باشد .داشتویژگی خاص خود را 

به طوری که شیوه های معماری اسالمی در هر یک از . توسعه و تکوین هویت معماری اسالمی و تأسیسات دینی به شمار می رود

حتی در ساختمانهای دینی که در پاریس، لندن، . شود وبی مشاهده میکشورهای اسالمی متفاوت بوده است، اما وحدت در آنها به خ

مونیخ و دیگر شهرهای اروپایی به شیوه معماری اسالمی ساخته می شد، هویت اسالمی کامال مشخص است و نشان می دهد که 

همچنین .ن و هویت اسالمی داشتندویژه معماران اسالمی بیشترین نقش را در ارائه تمد اسالم در اروپا اشاعه یافته و مسلمانان به

کنند تا هنر معماری  دیگر تمدنها هنر و معماری اسالمی را به عاریت گرفته اند، اما اگر چه تالشهایی می مطالعات نشان داده که 

انان تکیه دارد اسالمی را در نظام خود در آورند، اما هنرهای اسالمی اعم از معماری، خط و تزئینات اسالمی بر اقتدار و ابداع مسلم

قرن پیش به زمان  0۵که ما نمونه ای از این تزئینات و هنرهای معماری را در اصفهان، بغداد، دمشق، قاهره، قیروان می بینیم که به 

 .پذیر نیست و انتساب آن به هیچ حاکم و دولتی امکان گردد تاریخ تمدن اسالم باز می
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