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 مقدمه

 

اسالمی بوده که گاهًا  –یکی از اهداف پژوهس بیان مسائلی از جمله نیازهای انسان با توجه به فرهنگ ایرانی 

فراموشی سپرده شده است . آنچه در این راستا بسیار حائز اهمیت است بیان راهکاری جهت تجدید با فرهنگ 

های گذشته ، چرا که طراحی و معماری نوین ایران زمین از این مقوله به دور مانده است. چنانچه عنایت در 

ه استمرار فرهنگ آن وابسته است. فرهنگ یک جامعه در طول بررسی فرهنگ بیان کرده که " حیات هر جامعه ب

زمان دستخوش تحوالت بسیاری ناشی از جنگ ها ، رفت و آمدها با کشورهای دارای فرهنگ های متفاوت و 

حال با بیان فرهنگ و درک نقش آن می توان درک  ( ۳۳،  ۱۳۸۷عنایت ،  خالقیت افراد جامعه می شود." )

ر نظر گرفتن فرهنگ غنی ایرانی را بهتر درک کرد و تاثیر آن بر روان انسان را به مراتب طراحی معمارانه با د

بهتر فهمید. لذا در ادامه ی بحث به هریک از این عوامل به صورت کلی اشاره و بدنبال راه حلی برای حل این 

 معضل پرداخته شده است .

 

  



 اسالمی –مبانی معماری ایرانی 

 

آموزه های معنوی و باورهای فرهنگی ، زیربنای برپایی یک معماری ارزشمند و پویاست از این رو بازشناسی 

دستاوردهای شکوهمند معماری اسالمی بدون آگاهی از مبانی اندیشه ای و زیرساختهای اجتماعی امکان پذیر 

حکمت می خوانند ، ناخودآگاه راه  اسالمی را مستقل از معنویت ونخواهد بود. کسانی که ناآگاهانه معماری 

کاملی باید در نظر داشت که در پیشرفت و تعالی آن را مسدود می نمایند. به منظور درک هرچه بهتر این روند ت

ادب و فرهنگ مردمانی که خشت و رنگ ان را پایدار داشتند ،  دونمعماری کهن و پر رمز و راز ایران زمین ، ب

(. از این رو در بازشناسی هر اثر معماری باید توجه داشت که از یک  ۵۲۴،  ۱۳۷۱فالمکی ،  « )فهم نمی شود 

سو مفاهیم معنوی حاکم بر جریان طراحی سازنده ویژگی های کاربری بنایی نهایی است و از سوی دیگر هر 

،  مهدی نژاد فضای ساخته ، عناصر اصلی شکل یابی مفاهیم معنوی در کالبد مادی بناهای معماری است )

۱۳۸۳  ،۶۱ )  

 

مراد از مبانی معماری ایرانی و یا ایرانی اسالمی عبارت از اصول و ارزشهایی است که اواًل ریشه در اعتقادات و  

باورهای آسمانی و معنوی ایرانیان داشته و ثانیًا بدون انقطاع تاریخی در اثر ممارست و حقیقت جویی و نوگرایی 

ایرانی و در بستر فرهنگ و با پویایی و تصفیه و  –بر پایه جهان بینی اسالمی ایرانیان درتماس با سایر تمدنها 

تکامل دائمی هدایتگر و راهنمای پدید آورندگان آثار برجسته معماری و شهری بوده و ثالثًا می توان به عنوا 

ن و مکان از آنها ظهور و اصولی ثابت از آنها یاد کرد که البته همواره تفاسیر و تجلیات کاربری نو و متناسب با زما

بروز نموده اسست. علیرغم ثبات ظاهری عناوین بسیاری اصول در طی قرون متمادی ، تجلی کاربری آنها کامال 

می شده در تغییر و تحول متفاوت و بسته به زمان و مکان و امکانات در دسترس و همچنین تفسیری که از آنها 

فرهنگ ایرانی به عنوان به عنوان یک « نوگرایی»و «پویایی»ت که و تکامل بوده اند . در واقع می توان گف

بر تفسیر اصل معماری نیز تاثیر داشته است. بنابراین انتخاب و معرفی و مطرح نمودن الگوی کالبدی و « سنت»

 فیزیکگی واحد و ثابت ، به عنوان الگو وسنت معماری ایرانی و اسالمی ، عملی نامطلوب و بر ضد سنت موردنظر

 ( ۷۹ ، ۱۳۸۰ ، تقی زاده اسالمی است. )–در معماری ایرانی 

 



اسالمی را بیشتر در بناهای تاریخی به صراحت می توان دید و آنچه نشات  -امروزه دستاوردهای معماری ایرانی

اسالمی است، مبانی اندیشه ای و زیرساختهای اجتماعی جامعه معماری اسالمی  -گرفته از مبانی معماری ایرانی

نرا به سوی تعالی رشد سوق داده است ؛ کما ایران است. رابطه ی مستقیم معنویت و حکمت با معماری اسالمی آ

اینکه معماری ایرانی اسالمی برپایه ادب و فرهنگ مردمان این مرز و بوم بنا گردیده است. مبانی و مفاهیم 

معنوی حاکم بر جریان معماری ایرانی اسالمی ریشه در اعتقادات مردم بوده و آنچه برای مردمان ایران زمین 

ر بناهای تاریخی اسالمی ایران بوده و نبود تقاطع بین معماری تاریخی و مدرن فاصله باقی است حس معنویت د

اسالمی ایجاد کرده است . حال با نگاه به معماری نوین یافتن رابطه ای ژرف -ای عمیق در فرهنگ معماری ایرانی

ایرانی هتر مبانی معماری اسالمی و درک ب جهان بینی ایرانی اسالمی با تحول زمان شاید به نوگراییبر پایه ی 

 اسالمی بپیوندد.

 

 تاثیر معماری ایرانی اسالمی بر انسان

انسان با فضا و محیط خویش ، یکی از روش ها و یا فرآیندهای تاثیر  (Identity)احساس هویت یا "این همانی"

جستجو نموده و ( به گونه ای که انسان هویت خویش را در هویت محیط ۱۳۷۵ ، )پاکزادمحیط بر انسان است 

یا به عبارت دیگر هویت محیط را به سمت کسب مختصات هویت محیط بنماید و یا اینکه سعی در استحاله ی 

مختصات هویتی محیط به سمت ویژگی های هویتی ای بنماید که مطلوب و مراد است. درواقع تعداد و یا 

لی اوست . توصیه به هنری که انسان را به درجاتی از هویت قابل شناسایی می باشند. هدف از خلقت انسان تعا

 ( ۱۲۶، ۱۳۹۲نقره کار، رشد و تعالی او گردد) مقام و جایگاه عالی انسانیت و باعث

 

هدف و غایت از معماری یا به طورکلی هنر دستیابی انسان به تعالی است. پاسخ این مسئله را در هویت و بطن 

است. ثیر هنری به جای می گذارد تامل در آثار معماری اسالمی از محیط تامعماری اسالمی می توان دید. آنچه 

معماری ایرانی اسالمی هنر را تاثیر معماری اسالمی و حکمت ناب ایرانی ، معماری را به غایت رسانده و پیدایش 

 به عالیترین نقطه در رشد و تعالی انسان گردادنده است.

 

  



 اسالمیعدم وجود هنرمعماری معاصر و 

طور عادی و معمول به دو مفهوم غلط و صحیح به کار برده می شود: نسبت به مفهوم غلط آن به سنت به 

کالبدهای قدیمی و کهنه در مقابل کالبدهای نو و جدید بااین معنی در صورت محتوای مساوی بطور قطع آثار 

هها و شیوه هاست ؛ با این جدید بهتر از قدیمی هستند. اما سنت به مفهوم درست آن یعنی اصول و مبانی و یا را

معنی مسئله اصلی و اساسی صحیح بودن راه و مثبت بودن آن است و در مقابل راه های ناصحیح و منفی و 

اصول و مبانی نظری و عملی یا صحیح است نظیر سنت و سیره انبیاء و اولیاء یا غلط است مثل روش و برنامه 

قدیم ندارد چون قدیم و جدید متعلق به کالبدهاست و همه های ظالمین و مستکبرین بنابراین سنت جدید و 

 ارزش کالبدها نیز به قدیم یا جدید بودن آن نیست بلکه بر اصل ارزیابی کالبدها مناسب و بجا بودن آنهاست

 ( ۱۱۹ ، ۱۳۹۲، یعنی برطبق اصل عدل و عدالت. )عبدالحمید نقره کار 

 

معماران کشورهای اسالمی بدون آنکه نامی بر پیشه خود نهند تا سال های متمادی بدون کمترین خودنمایی به 

خلق شاهکارهای معماری اسالمی می پرداختند . معماری اسالمی به دست کسانی ساخته می شد که بیش از 

اشکوه ، استوار و ماندگار بودند و جستجو برای دسته بندی آن مانند سبک های دیگر ، در حدود برپایی بناهای ب

کمتر به بازگویی بنیان هایی می پرداختند که معماری اسالمی ، واژه های نوظهور است و به چند قرن اخیر 

مربوط می گردد یعنی در دوره هایی که باستان شناسان و مستشرقین اروپایی برای دسته بندی شماره ی از آثار 

این واژه را خلق و به جهان معماری عرضه داشتند. این نکته شماری از  کشورهای اسالمیپرشکوه معماری 

متفکرین معاصر را به اشتباه کشانده است، تاجایی که افراد معتبری کم بودن این مدارک تاریخی درباره معماری 

 ( ۵۵ ، ۱۳۷۷ اسالمی در مکتوبات این کشورها را نشانه بی توجهی آنها به معماری دانسته اند. )هیلن براند ،

 

کنونی درک حال با توجه به فراموشی سنت ها می توان به راحتی دالیل فقدان مضامین اسالمی را در شرایط 

پیش رفته که دیگر زبان کرد. فراموشی حکمت ، فلسفه و ارزش های مسطور در معماری گذشته تا به آنجا 

یه ریزی مکتبی چون اصفهان پیش رفتند . حال طراحی این بناها قابل فهم نیست. چنانچه معماران مسلمان تا پا

معماران معاصر با به فراموشی سپردن این آموزه ها دیگر به هیچ وجه نمایانگر و انعکاس دهنده ی هویت 

 ساکنان این مرزوبوم نیستند.



 

 انسان

بدون دخول در تعاریف مربوط به ..... انسان که بحث مبسوطی را طلب می نماید ، تنها به دو زمینه: اهداف و 

غایت حیات و نیازهای انسانی اشاره می شود. بنابراین مهم ترین ضرورت نیز بهره گیری مناسب از جهان و اجزاء 

که اسالم برای حیات و فعالیتت انسان تبیین آن برای وصول به این اهداف می باشد. از مجموعه ویژگی هایی 

می نماید چنین استنباط می شود که افعال انسان به عنوان جانشین خدا در زمین بایستی به صفات فعل الهی 

منصف باشد. به این ترتیب ، مجموعه ویژگی های تاثیرگذار بر فعالیت های انسان متشکل از اصول توصیه شده 

حاکم بر عالم موجود می باشد در مورد نیازهای انسان نیز می توان گفت که حیات برای حیات وی و قوانین 

نیازهای خاص خویش را دارا می باشد. به اجمال می انسان در ابعاد مختلفی قابل بررسی است که هر بعد نیز 

از حیات ، توان برای حیات انسان سه بعد روحانی ، نفسانی و جسمانی قائل شده و به تناسب این سه مساحت 

نیازهای انسان نیز تحت سه مقوله ی نیازهای مادی )مثل خوراک و پوشاک و مسکن( ، نیازهای نفسانی )مثل 

)مثل ارتباط با مبدا هستی و جنبه های معنوی( آزادی ، حب ذات و سایر نیازهای روانی(، نیازهای روحانی 

 ( ۶۳، ۱۳۸۱قسیم بندی می شوند. )نقی زاده، ت

می انسان در بین ممکن الوجودها ، بطور ذاتی و بالقوه دارای همه مراتب وجودهای ممکن و در از دیدگاه اسال

باالترین مرتبه آن است و می تواند به همه مراتب ممکن الوجودها اشراف ادراکی داشته باشد . اما انسان به 

تب وجود متوقف می شود. صورت بالفعل و ماهیتی ، برحسب اراده و عمل اختیاری خود در مرتبه ای از مرا

تضادهایی که به ظاهر از برخی آیات قرآن برداشت می شود ، از عدم تفکیک ساحت وجودی و بالقوه انسان است 

آنها برخوردار که از این شاخصه وجودی یعنی اختیار ، در تحقق استعدادهای ذاتی و فطری خود یا عدم تحقق 

 ( ۵۶،  ۱۳۹۲است )نقره کار ، 

 بعد وجودی : ذاتی و غیرقابل تغییر                                      

 بعد ماهیتی : نسبی و متغیر و تربیت پذیر                                     

 ( ۵۹،  ۱۳۹۲)نقره کار ، 

 

 انسان



 هنر دینی و انسان

تفکر انسان را تحریک نموده و عامل هنرها بطور عام با تاثیراتی که بر روان انسان می گذارد قوه ی تخیل و 

حرکتهای روانی و روحی می شوند . اگر هنر موردنظر متمرکز بر مستهات مادی و جنبه های مادی حیات 

باشد ، خیاالت انسان به سمت آنها میل نموده و با توجه و تمرکز بر آنها تهییج امیال و غرایز او حاصل 

های روحی و معنوی متمرکز باشد سبب اوج فکر و خیال انسان  خواهد شد. اما در صورتی که هنر بر جنبه

مقصد غایی حیاتش شده ، متذکر به ارزشهای معنوی و اخالقی گردیده و غرقه شدن به سمت منزل ازلی و م

،  ۱۳۸۲نقی زاده و امین زاده ، و اوج گرفتن در مقوالت معنوی ، از دنیای خاک و مادیت ورها خواهد شد )

۶۹ ) 

 

ملت در جهان شرق ، همان هویتی است که سنت ها آن را شکل داده است ؛ یعنی نوع نگاه به  هویت یک

جامعه ، زندگی و ابعاد مختلف آن و بطورکلی هویت در همان معنایی که در گذشته شکل گرفته است ؛ و ما 

، هویتی است  اسالمی –روزه می خواهیم پاسدار و پاسبان آن باشیم. هویت تمدنی همچون تمدن ایرانی ام

که بر پایه هایی مثل فرهنگ محوری ، جهت مداری معنوی زندگی ، اصالت سنت های گذشتگان ، منش و 

 ( ۳۹،  ۱۳۸۷بینش گذشتگان و در یک کلمه بر نوعی زندگی معنایی و معنوی استوار است . )عنایت ،



 

 ( ۱۶۱،  ۱۳۸۰،نقی زاده نمودار، روابط علل و ساحت های حیات انسان)

ساحت های حیات انسان

(  قلمرو مادی)، ( قلمرو روانی)، ( ساحت روحانی)

نیازهای مادی و فیزیولوژیکی

(  غریزه)آرای مادی 

ماده و قوانین مادی 

توجه به بازدهی حداکثر 

اقتصادی 

هنرمادی ، هنر مجازی ، 

هنر شیطانی 

تهیج و تحریک غرایز و 

شهوات ، غفلت لذت مادی 

نیازهای روانی و ذهنی

( عقل جزئی)آرای انسانی 

ماده و قوانین مادی

توجه به نشانه های 

نشانه )قراردادی و طبیعت    

( ها

هنر انسانی 

رضای نیازهای روانی ، رفاه 

، برابری ، تناسب و زیبایی

بصری ، حظ روانی 

نیازهای معنوی و روحانی

( عقل کلی)آرای قدسی 

ماده و قوانین مادی

توجه به باطن و ملکوت 

(آیات و سمبل ها)اشیا 

هنر قدسی ، هنر رحمانی ، 

هنر الهی

تقرب به آرمانهای معنوی 

حیات ، عرفان ، آگاهی ، 

علم



هنر و بویژه هنر دینی ، در دوران حاضر در مرتفع نمودن مشکالت انسان امروز ، درتعدیل مادیت حیات ، در 

نقی زاده  لطافت بخشیدن به زندگی ، در قابل تحمل نمودن دنیای ماده ، نقشی شایان توجه ایفا می کند. )

۱۳۸۲  ،۷۰ ) 

 

ت روانی محیط بر او می توان درک کرد که آنچه به حال با عنایت به ریشه های معنوی وجود انسان و تاثیرا

عنوان هنر به دیده می نگرد در شکل گیری او نقش اساسی دارد . حال آنکه معماری یکی از شاخه های 

عرفانی و روحانی و بزرگ هنر است درک موضوع نقش معماری در شکل گیری ذات انسانی و درونی نقوش 

دارد. شایان ذکر است که ما با برگشت به گذشته درک مفاهیم عرفانی را در بعضی مواقع مادی تاثیر بسزایی 

بیشتر از پیش و عمیقًا متوجه می شویم. معماری به مانند بخشی از هنر نقش وافری در شکل گیری سنت 

 ها و فرهنگ ها دارد و این سنت هاست که روان و روح انسان را به غایت می رساند.

 

 نتیجه گیری

 آنچه. کرد فراموش را نیازهایش و انسان بحث نباید آن نمو و رشد و اسالمی – ایرانی معاصر معماری برای

 این تاریخ و غنی فرهنگ بیانگر نه و است روانی و روحی نظر از انسان نیاز پاسخگوی نه شود می دیده امروز

 راه تنها که گرفته قرار مدنظر پیش از بیش او اقتصادی بازدهی و نیازها و مادی انسان بحث. است بوم و مرز

 های آموزه در اسالمی ایرانی معماری فرهنگ گسترش و انسان ذات روحانیت و معنویت به پرداختن آن حل

 دینی هنر موضوع به پرداختن پیشرفت برای روشی و است کنونی مشکالت ی کننده برطرف آنچه.  ماست

 و مرز این اسالمی ایرانی جامعه فرهنگ نمایانگر پردازد می انسان معنویت و روان و روح به تنها نه که است

 .باشد می بوم

 

  



 فهرست منابع

 حکمت معماری اسالمی ، جستجو در ژرف ساختهای ،  ۱۳۸۳پاییز سال ،  محمدجواد مهدوی نژاد

 ۱۹نشریه ی هنرهای زیبا شماره ی ،  معنوی و معماری اسالمی ایران

  نوگرایی»و « مدرنیسم»رابطه هویت در سنت معماری ایرانبا ، ۱۳۸۰پاییز سال ، محمد نقی زاده»  ،

 ۷نشریه ی هنرهای زیبا شماره 

 نشریه ،  تاثیر معماری و شهر بر ارزش های فرهنگی،  ۱۳۸۰تابستان ،  دکتر محمد نقی زاده

 ۱۱هنرهای زیبا شماره 

  و معماری اسالمی  مقاالت بنیادی و کاربردی در حکمت هنر ، ۱۳۹۲بهار  ،عبدالحمید نقره کار ،

جایگاه معنوی و ارزشی فضاهای فرهنگی تاریخی در شهرهای دوران ،  مقاله ی نهم، جلد اول 

 اسالمی ایران

  هیلن براند ، رابرت ،]معماری اسالمی[، ترجمه ایرج اعتصام ، شرکت پردازش برنامه ریزی شهری

 جلد اول تهران

  ت بنیادی و کاربردی در حکمت هنر و معماری کتاب مقاال،  ۱۳۹۲بهار ، عبدالحمید نقره کار

 هویت شهری از منظر معماری شهرسازی اسالمی ایرانی، ی هشتم  جلد اول مقاله، اسالمی 

 ، شماره مجله هنر دینی نیاز انسان امروز به هنر دینی ، ،   ۱۳۸۲بهار و تابستان  محمدنقی زاده

  ۱۶و  ۱۵های 

 کتاب ماه هنر عناصر هویت و فرهنگ ایرانی در آثار هنر اسالمی ،  ۱۳۸۷شهریور ،  عنایت ، 

 ، ۴۲ساحت های حیات و مراتب هنر ، نامه فرهنگ  شماره ،  ۱۳۸۰سال  محمد نقی زاده  


