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 خالصه

 

از  انسان در فضای آرمان هایی که برای حیات و نهایت زندگی خویش قایل است زندگی کرده و این  آرمانهنا عا ن  

مادی و معنوی یا اخروی و دنیوی و یا صعب الوصول و سهل الوصول( هستند که فعالیتهای انسان را شکل و جهنت داده و 

به  بارت دیگر به آن معنا می بخشند. به بیان دیگر نحوه نگرش انسان به  ال  هستی به همراه آرمنان هنا و سیسنیر او از 

یکی از کلیدی سری  و اصلی سری   هدایت کننده او در فعالیت هایش می باشند. زندگی که با یکدیگر رابطه متقابلی دارند

فعالتها در سمام دوران بشری ساخت  سر پناه و ساماندهی محیط پیرامون خود و در یک کالم معماری کردن بوده اسنت .و 

.ای  مقاله در ای  ارسباط به بوده استای  امر همواره با دو موضوع  ال  هستی و انسان و مرسبط کردن آنها به ه  در ارسباط 

و سعی در استخراج مبانی الزم برای معماری کردن در این  دسنتگاه فکنری  موضوع نگاه اسالم به انسان و هستی پرداخته 

 می باشد.

 

 

 مبادی، مبانی، اسالم، معماریکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   -1

 معماری آثار خلق در نظری مبانی اهمیت در بحثی -1-1

انسان در فضای آرمان هایی که برای حیات و نهایت زندگی خویش قایل است زندگی کرده و ای  آرمانها عا   از مادی 

و معنوی یا اخروی و دنیوی و یا صعب الوصول و سهل الوصول( هستند که فعالیتهای انسنان را شنکل و جهنت داده و بنه 

ه نگرش انسان به  ال  هستی به همراه آرمان ها و سیسیر او از زندگی  بارت دیگر به آن معنا می بخشند. به بیان دیگر نحو

 که با یکدیگر رابطه متقابلی دارند هدایت کننده او در فعالیت هایش می باشند.

به ای  سرسیب می سوان گیت که هر انسانی چه بخواهد و چه نخواهد، چه بداند و چه از آن غافل باشد چه رسما ا الم  

از جهان بینی مر و فعالیت ها و ا مال و رفتار خویش را بر ارکانی استوار می نماید که  ورزد،  امتناعیان آن کند و چه از ب

 و نحوه نگرش او به عالم هستی و غایتی که برای حیات قائل است، استخراج و استنباط شده اند.
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ک مکتنب دربناره جهنان و هسنتی گوید: نوع برداشت و طرز سیکری که یععشهید مطهری در سعریف جهان بینی می

رود، ای  زیرساز و سکیه گاه اصطالحاً جهنان بیننی نامینده  رضه می دارد زیرساز و سکیه گاه فکری آن مکتب به شمار می

 شود. همه دی  ها و آیی  ها و همه مکتب ها و فلسیه های اجتما ی متکی به نو ی جهان بینی بوده است.((می

سری  فعالتها در سمام دوران بشری ساخت  سر پناه و ساماندهی محیط پیرامون خود و در  یکی از کلیدی سری  و اصلی

یک کالم معماری کردن بوده است .و ای  امر همواره با دو موضوع  ال  هستی و انسان و مرسبط کردن آنها به ه  در ارسباط 

 د .بوده است . بر ای  اساس  معماری نیز از حوزه بحث فوق خارج نخواهد بو

 :سوال پژوهش -1-2

 میروضناسی میتنوان آن اسناس بنر کنه ای مبنانی, دهنی  قرار انسان و  ال  از اسالم سصویر را مان اندیشه مبادی اگر

 ،چییست؟ نمود  معماری طراحی نظریه یک سدوی  برای( کلی سصویر و بنیادی میاهی ع

 

 :    مفاهیم اصلی -1-3

 : مبادی

 اصطالح در است داشت  پیش و آغازیدن معنی به«بدء»از میمی مصدر و مکان ان،زم اس «مبدء»جمع لغت در مبادی

 وابسنته آن بنه دانش، مسائل بر استدالل نیز و آن جزئیات و اجزاء موضوع، بر آگاهی که هادانستنی ایپاره از است  بارت

 .است

 :  مبانی

 حاشیه و فرع با متضاد       بنیاد/ اساس/  پایه ← ب  ریشه از مبنا مکسر جمع

 : اسالم

 با. است «آفات از یافت  رهایی» و «شدن سال » ریشه ای  لغوی معنی و است( م-ل-سع ریشه از  ربی زبان در اسالم

 را خنود اختینار و پرسنتدمی ریا بی و خالصانه را خدا که کسی یعنی( مسلمان: فارسی درع «مسل » اسالم، معنی به سوجه

 .کندمی او نهی و امر سسلی 

 

 اسالم جهان بینیانسان در -2

 انسان جایگاه -2-1   

 منظنر از. اسنت بخشنیده برسری او به موجودات یهمه دربی  که دارد ممتازی بسیار ویژگی انسان آفریدگان، بی  در

 بنا سنا اسنت گذاشته جهان ای  به پا اوست حقیقی سعادت ساز¬زمینه که آزمایش و امتحان منظور به انسان  کری ، قرآن

 نائل اللهی¬خلییه و الهی قرب مقام به رهگذر ای  از و کند طی و برگزیده را خداوند  بودیّت طریق خویش، اختیار حس 

 هستند، ابتال و امتحان ای  برای مناسب و ممک  محیطی یکننده سأمی  دیگر، موجودات و مادّی جهان که آنجا از و گردد

 و  قنل نینروی یواسطه به  را انسان کری  قرآن در خداوند اند¬کرده س  بر وجود یجامه و شده خلق انسان وجود سبع به

 است. بخشیده ذاسی کرامت وی به و داده برسری موجودات دیگر بر اندیشه
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 هدف از خلقت انسان   -2-2 

ات سنوان بنه  ننوان جزئنی از آفنرینش و مخلنوقی از مخلوقندر یک دید کالن به انسان و جهان، خلقت انسان را می

پرودرگار، در راستای هدف کلی آفرینش در نظر گرفت و سجلّی خداوند در مخلوقات را هدف نهایی خلقت انسنان و جهنان 

ی گاه آفریننندهخداوندند لذا جلوه  موجودات انسانی مانند سایر موجودات از آنجاکه معلوالت» قلمداد کرد. بر ای  اساس 

 « باشد.ها همان سجلی حق سعالی در معلوالت خود میباشند و لذا هدف از آفرینش انسانکل می

 مَ   َرَف نیسه فقد  رف رَبه: هر کس خودش را شناخت خدایش را شناخته است

 

   کرامت انسان -2-3

 الف( کرامت ذاتی

مقصود از کرامت ذاسی آن است که خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که در مقایسه با برخی موجودات دیگنر، 

دارای استعدادها و کماالت بالقوّه ایست که در صورت شکوفا کردن آنها قادر است به باالسری  مدارج کمال نائل گنردد.ای  

 ها بوده و هر انسانی در ذات خویش واجد چنی  کرامتی است. ی انساننوع کرامت مربوط به همه

 ی اسراء       ی هیتاد سورهآیه

 «فضلناه   لی کثیر مم  خلقنا سیضیال  ه  فی البر و البحر و رزقناه  م  الطبیات وولقد کرمنا بنی آدم و حملنا»

 ب( کرامت اکتسابی

آورد. این  ننوع ی ایمان و  مل اختیاری خود به دست میمقصود از کرامت اکتسابی کماالسی است که انسان در سایه

نسانی و مالک سقرّب به خداوند است. با ای  کرامت است که کرامت، برخاسته از سالش و ایثار انسان بوده و معیار ارزشهای ا

ی انسانها استعداد رسیدن به ای  کرامت را دارند ولی برخی بنه آن سوان واقعاً انسانی را بر انسان دیگر برسر دانست. همهمی

 یابند و برخی فاقد .دست می

 

   الهی انسان   خالفت -2-4 

ی شؤون حکایتگر شود مگر اینکه خلییه در همهینی است و ای  امر حاصل نمیخالفت به معنای قائ  مقامی و جانش

ی خدا کسی است که بیش از همه با خداوند سنخیّت و ارسباط داشته باشد و و نمودار شخص جانشی  باشد. بنابرای  خلییه

ن کمناالت و خینرات حنق سعنالی، ی او نیز باید در نمایانندی کماالت و خیرات است، خلییهاز آنجا که خداوند منبع همه

 کاملتری  مظاهر و برسری  مخلوقات باشد.

 

 شهود و غیب عالم پیوند در انسان نقش  -2-5

بینی اسالمی چنان جایگاه با  ظمتی ( است و انسان از منظر جهانتجهان دارای دو حلقه هستی ع ال  غیب و شهاد

دیگر، معرفت  میق انسان از جهان واقع، زمینه کشف حقایق و معارف و  پیوندد. به  بارتدارد که ای  دو  ال  را به ه  می

 آورد.اسرار نهیته االهی را، که منظور همان  ال  غیب است، فراه  می
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 مراتب ارتقا انسان -2-6

 عالم جمادی -2-6-1

جویی برای سصاحب گانه کمال، یعنی  ال  جمادی، با خصلت استکبار منشی و قدرتدر نخستی  مرسبه از مراسب هیت

رو است؛ زیرا آدمی در ظاهر از آب و خاک روی زمی  خلق شنده و مینل و گنرایش بنه  نال  ار  و زر و زیور دنیایی روبه

  .مظاهر فریبنده جمادی دارد

 

 عالم نباتی-2-6-2

سناخته، هنای دلیرینب گونناگون بخش طبیعت و سعلق به رنگهای لذتهمتش را مصروف زینت انسان در ای   ال 

 .آوردموجبات انحطاط و سباهی نیس را فراه  می

مندی از مظاهر رنگارنگ ای   ال  را سجویز نموده است، اما دلبستگی به ای  لذات و سمنیات زودگذر، اگرچه اسالم بهره

 .داردباز می را از حرکت به سوی مدارج واالی کمال و جمالانسان

 

 عالم حیوانی -2-6-3

نینس انسنان رود. در این   نال  سری  مرسبه صعودی انسان به شمار میسری  مرحله کمالی و سختای   ال ، مشکل

 .گردده، در  ال  حیوانی  یان میبزرگتری   رصه جهاد با نیس امار گرفتار دو قوه نیرومند غضب و شهوت می شودو

 

 عالم انسانی -2-6-4

 .حینننوانی و  نننال  روحنننانی اسنننت چهنننارمی  مرسبنننه کمنننال آدمنننی حدفاصنننل و منننرز مینننان  نننال  

سر از شمشیر است که بر روی دوزخ پلی باریکتر از مو و برنده  یالعبور دانست که به بیان ال  انسانی را باید گذرگاهی صعب

شهوات حیوانی قرار گرفته و گذر از آن و نیل به ملکوت روحانی جز با قدم  شق و معرفت ممک  نبنوده و در این  صنراط 

یف، غیلت سالک و یا انکار او نسبت به اذکار و معارف رحمانی، موجب سقوط او از مقام رفیع انسانی بنه ورطنه دقیق و ظر

 .گرددپست حیوانی می

 

 عالم روحانی -2-6-5

 نال  می گیرد. (( بادالرحم ععآدمی با نیل به ای  مرسبه کمالی، به سبب  قل  ارفانه و  بودیت خالصانه در زمره 

بخش انسان کامل و سستی در ید وادی  بودیت سوام با اخالص دانست که در صورت سرپیچی از فرامی  سعالیروحانی را با

 یابد. از حری  رانده شده، به سراچه ناسوسی سنزل می امر اطا ت و بندگی، بسان ابلیس به  تاب

 

 عالم نورانی -2-6-6

سر در  ال  روحانی پیش انسان باشد، آن است کهرحیمی می سنها راه رسیدن به ای   ال  که  ال  نورانی یا وجه جمیل

رویان  ال  قدس در فنردوس بنری  از رهگذر فنا و موت نیسانی و سولد ملکوسی شایسته جنت لقای ربوبی و الیق دیدار مه

 .شده باشد
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 عالم رحمانی-2-6-7

رود، پویننده کمنال مطلنق، بنه منزلنت در ای   ال  که آخری  مرسبه از مراسب هیتگانه کمال انسنان بنه شنمار منی

 می گیرد.گردد و حقیقت جمیل باطنی را در آغوش نایل می ((اهلل`خلییهعع

 

 هستی در جهان بینی اسالمی -3

 مراتب وجودی -3-1

 :عقل عالم -

ل  از ماده و آثار  ال   قل یا  ال   قول یا  ال  میارقات سامّ یا  ال  ارواح یا  ال  جبروت یا  ال  ملکوت ا لی. ای   ا

ماده مثل حرکت ،زمان ، مکان ، کیییت ، کمّیت و... منزه است و از حیث وجودی قویتری  مرسبه  ال  است و سقدم وجودی 

 بر سمام  وال  خلقت دارد.. ای   ال  برسمام  وال  خلقت احاطه ی وجودی داشته و  لت آنهاست.

سان دارد و موجودات آن ع مالئک  ظام ( همگی از سنخ  قل اند ، ال  ای   ال  را از ای  جهت که شباهتی با  قل ان 

  قل می نامند .

در بعد  گویند( و ه وجود می نزول قوس آن به عکه در بُعد ایجاد  ال  وجود، ه  ومرسبة درجه سه ای  مراسب سلسله

 .استدارد( برقرار  صعود نام قوس عکه موجودات و سکامل بازگشت

 

  : یا مثال خیال عالم -

 ال  مثال یا  ال  برزخ یا  ال  ملکوت سیلی یا  ال  خیال منیصل . ای   ال  نیز از مادَه و برخی آثار مادَه مثل حرکت 

 و زمان و مکان و انیعال ، منزّه است ولی برخی از آثار ماده مثل کیییَت و کمیَت در آن وجود دارد لذا برخالف  ال   قل ،

موجودات آن دارای شکل و رنگ و اندازه و امثال ای  مقوالت اند. ای   ال  را از آن جهت که شباهتی با قوّه خینال انسنان 

دارد ،  ال  خیال منیصل نیز می نامند ؛ و از آن جهت که از نظر وجودی بی   ال   قل و  ال  ماده واقع شده است  نال  

 .برزخ می گویند

 

 :  ماده عالم -

  مادّه یا  ال  ناسوت یا  ال  طبیعت ای   ال  همان  المی است که ما هن  اکننون در آن زیسنت منی کننی  .  ال 

بارزسری  ویژگی ای   ال  ، زمان و حرکت از حالت بالقوّه به سوی حالت بالیعل است. این   نال  از حینث وجنودی دارای 

ی( آن است. موجودات ای   ال  بنرخالف موجنودات دو ضعیف سری  مرسبه است و زمان و مکان از خصوصیات ذاسیعجوهر

  ال  قبلی دائماً درحال سغییر و به فعلیَت رسیدن و استکمال اند

 نامنند زینرا از حنواسمی« غیب»یا  باط  را جهان دیگر غیر مادی و دو جهان« شهود»ظاهر و  را جهان ماده جهان 

 .است غایب انسان
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  خصوصیات هستی -3-2

 هستی یک آفریده است و آفریدگاری دارد -3-2-1

سمام واقعیت جهان از خدا  وجهان یک آفریده است و چیزی در هستی نیست که از قلمرو آفرینش خداوند خارج باشد

 و منتسب به حق است..

ن ای  نایت خداونند از این  جهناشود و اگر لحظهبینی سوحیدی با  نایت االهی نگهداری میجهان در نگرش جهان 

 گرفته شود، نابود خواهد شد. 

 هستی غیب و شهادت دارد -3-2-2

در قرآن کری ، مکرر از غیب و شهادت، به ویژه از غیب یناد شنده، و  می باشد.ای از غیب و شهادت مجمو ه ,جهان 

 ایمان به غیب، رک  ایمان اسالمی است 

 (3الَّذِی َ یُؤمِنُونَ بِالْغَیْبِع. عبقره: 

بنودن، قابنل شود که نادیدنی هستند؛ یعنی به  لنت نامحندود و غیرمنادیایقی اطالق میغیب یعنی نهان و به حق

 نامند. احساس به حواس ظاهره نیستند و به ای  ا تبار آنها را نهان می

 «ما ننزله اال بقدر معلوم  ء اال  ندنا خزائنه وو ان م  شی»                         

آوری  مگر بنه انندازه نزد ماست و ما از آنها فرود نمی زانه ها و اصلها و معدنهای آنهیچ چیزی نیست مگر آنکه خ    

 معی 

شود که هرچه در ای  جهان وجود دارد، وجود سنزل یافتنه موجنودات جهنان دیگنر ز قرآن کری  چنی  استنباط میا

ای و در جهانی مقدم بر ای  جهان عجهان غیب(، به است. آنچه در ای  جهان به صورت امری مقدر و محدود است، در مرسبه

 خزائ  وجود دارد. صورت وجودی نامقدر و نامحدود و به سعبیر قرآن به صورت

 های آنتکامل مداوم هستی و جهت تکاملی پدیده  -3-2-3

  الَ  ، واقعیت متغیر و متحرک، بلکه  ی  حرکت است.

 ((حرکت  بارت از رهایی سدریجی چیزی از قوه استعدادی و رسیدن به فعلیت و کمال وجودی است عع   

ها و شود چیزی حرکت کند و سمام سمتت. نمیهدف دارد؛ زیرا حرکت بدون هدف محال اسحرکتی با جهان هستی 

ای با هیچ کدام از آنها نداشته باشد؛ بنابرای ، برای هنر حرکتنی پاینان و هندفی ها برای او یکسان باشد و رابطة ویژهجهت

 .شودخاص وجود دارد که قبل از رسیدن به آن پایان و هدف مخصوص، سیال، و با رسیدن به آن ثابت می

ها جهانی هدفدار است؛ یعنی درون موجودات کششی خاص به سوی هدف کمالیشان وجود دارد. پدیدهپس جهان ما، 

 شوند.شان کشیده میبا نیروی مرموزی که درونشان هست، به سوی کمال

جهان، واقعیت هدایت شده، و تکامل شود. با ای  اوصاف، ای  نیرو همان است که از آن به هدایت االهی سعبیر می

 تکامل هدایت شده است. جهان، 

 هدفی که همه موجودات بر اساس هدایت االهی به سوی آن در حرکتند چیست؟
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از نظر قرآن کری  هر چیزی که به سوی کمال وجودی خود در حال حرکت اسنت، در حقیقنت هندفی جنز  بنادت  

 خداوند ندارد. یگانه راه سکامل هر پدیده در بندگی خداوند است.

 ((      (؛ 33نْ کُلُّ مَ ْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْ ِ إِالّ آسِی الرَّحْم ِ  َبْداًع عمری : اِ عع                         

                                      ها و زمی  نیست، مگر اینکه در حال  بودیت خداوند استهیچ موجودی در آسمان                 

 معاد  -3-2-4

گونه سکون و آرامشی در او وجود ندارد و چون در حرکت است، هندف و مقصند نهنایی و هیچدر حرکت است  جهان

بنابرای ، جهان دارای هدف نهایی است که با نیل به آن از قوه به فعلیت رسیده، آرام خواهد  .برای آن ضرورت خواهد داشت

 :خواندشد. قرآن کری  آخرت را جهان قرار و آرامش می

 (؛33ةَ هِیَ دارُ الْقَرارِع عمؤم : وَ إِنَّ االْخِرَ:

 سوان به نو ی پایان حرکت هستی سلقی کرد.ای  قرار و آرامش را می 

 جمال و جالل -3-2-5

 « انا کل شیء خلقناه بقدر»                                    سوره قمر  ۹3آیه    

  « . شیء خلقه الذی احس  کل»                                سوره سجده  ۷آیه   

دو صیت دارد: قدر عسناسب( و حس  عزیبایی( که اسیاقنا یکنی بنر صنیت جمنالی حنق  ای  جهان بدی  سرسیب خلق

 عحس ( و دیگری بر صیت جاللی حق عقدر( داللت می کند.

یات یعنی اگر بپذیری  که خداوند دارای صیات جمالی و جاللی است و بر ای  اساس  ال  خلقتش نیز سجلی همان ص 

 را کامال ادراک کنی . « خلق به حس »و « خلق به قدر»است، آن گاه می سوانی  رابطه بی  

 .اوست« نماد جلوه جاللی»و قدر خلق « نماد صیت جمالی حق »حس  خلق 

 

 ارتباط مراتب انسان با مراتب هستی -4

ها و زمی  اسنت، یعنی آنچه که در آسمان انسان با سمام اجزا و ا ضای خود با حقیقیت  ال  و سمام ابعا  و افراد آن،

 مشابهت دارد

که  الَ  در  ی  وحدت دارای دو مرسبه غیب و شهادت و یا سجرد و سجس  انسان نیز در  ی  وحندت، دارای . چنان1

 است –مرسبه نازل نیس، یعنی بدن  -و مرسبه شهادت  -مرسبه  الی نیس  -مرسبه غیب 

نهایت و سشکیکی است و ای  کثرت، منحصنر در سنه  نالَ  وحدت، دارای مراسب بیگونه که هستی در  ی  . همان2

نهنایتی اسنت کنه کلی؛ یعنی ماده، خیال و  قل است، انسان نیز با حیظ هویت و وحدت خود، دارای مراسنب متعندد و بی

 الَ  خینال و  قنل وی حس آدمی شبیه به  الَ  ماده، خیال وی شبیه به  حس، خیال و عقلمراسب کلی آن  بارسند از 

 شبیه  الَ   قل است

ای کنه سلسنله واحندی را سشنکیل داده و بنر . ارسباط و اسصال دقیقی میان طبقات  الَ  هستی وجود دارد؛ به گونه3

کنند. بنه رسد و باز از سافل به  نالی صنعود میگذارند؛ یعنی آثاری از طبقات  الی به طبقات سافل مییکدیگر سأثیر می

 شوندنه نیس و بدن با یکدیگر در ارسباط هستند و از یکدیگر منیعل میگوهمی 



 

 

 
wwwCAUP.ir         8 

 اند که هر دو آینه خداوند هستند.  الَ  هستی و نیس آدمی در ای  امر نیز مشترک۹

.  الَ  هستی به منزله  ل  الهی، همسان نیس آدمی و  لوم اوست. ظهور افعال آدمی از غیب به شنهادت بنه این  5

شود و سپس به مرسبه قلنب و نینس ننازل ور فعل از مرسبه  قل بسیط که غیب الغیوب است، آغاز میصورت است که ظه

 کند. شود و پس از سنزل به مخزن خیال، به هنگام اراده در ا ضا ظهور پیدا میمی

 

 معماری در جهان بینی اسالم  -5

 هدف و تعریف در بازنگری -5-1

مطلوب فضا برای زندگی انسان بدانی  در اینصورت در دستگاه جهان بینی  اگر معماری را در حالت کلی سامان دهی

 اسالمی می سوان گیت:

 ؛ بستر ساز حرکت انسان در عالم است به سوی کمال و وصال معبودسامان دهی مطلوب(  عبا معماری

 معنا در آن است(( حضورمعنا و مداومت   ظهور )) معماری و  در نهایت

 

 م نظریمعانی و مفاهی -5-2

 :تعبد

 سعبد موردنظر  بارت از ایمان قلبی و پذیرش اصول و اوامر و نصب العی  قرار دادنشان در خلق آثار  

 ععسسلی  شدن در برابر حق سعالی((

 

  حضور:

 ((مطلق است« حضور»خدا عع در سمامی ابعاداحساس و باور به حضور حق سعالی و اهتمام در نمایش ای  حضور است 

 

 : اخالص

خالص مورد نظر مشتمل بر خالص نمودن فکر و  مل از هر آن چیزی است که با سیکر دینی و معنوینت و  ندالت و ا

 حاصل سوسعه و سرویج پاکی و اخالص در جامعه را نیز در پی دارد. نتیجهصداقت آن در سقابل باشند. ضم  آنکه 

 

 : عزت

و آن را سرویج و سبلیغ می نماید که  ناری از هنر گوننه  زسی را برای خویش و جامعه و بشریت آرزومند است معمار 

شائبه غرور و خودخواهی و منیت و سیاخر و  لوِّ در زمی  و بزرگی ظاهری و دنیوی است. ای   زت اجازه هیچ گونه سملق و 

 چاپلوسی و نمایش روحیه مادی گرایانه و بهره گیری از آن را نمی دهد.
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 :کمال

نی که سیکر دینی برای انسان معرفی می کند، سوجه و گرایش بنه کمنال و اهتمنام در طنی اوج گرفت  به سمت آرما 

 مدارج و مراسبی است که هر کدام از درجه و مرسبه مادون خود کاملتر باشند. 

 

 :آرمان گرایی

و ضرورت  برای بشریت آرمان ها و اهدافی  الی قائل است که دستیابی به آن ها به سادگی میسر نیست اسالمیسیکر 

دستیابی به آن ها رشد انسان و سرقی او به سمت کمال و کسب کرامت های انسانی می باشد. در نتیجه آثاری که خلق می 

به انحاء مختلف به آرمان موردنظر اشاره داشته و در  ی  سرغیب انسان برای وصول به آن، راههای طی طریق را  بایدشوند،

 .نیز به او نشان می دهند

 

 :میزان

ای  موضوع به معنای باور به وجود معیارهایی برای خلق آثار هنری و برای ارزیابی آثنار و آراء مبنانی آن هاسنت. در  

ه  برای خویش، ه  برای موضوع، ه  برای ابزار بیان، ه  برای چگونگی بیان، ه  برای روش استیاده از ابنزار باید حقیقت 

 برخاسته اند اسالمیکه از سیکر و جهانبینی  بود قائل و ه  برای ارزیابی نتایج مترسب معیارهایی

 

 :اصالح گری

به سبع آرمانی که برای خویش و جامعه قائل است و در جهت ادای وظیینه در رسنالتی کنه در هندایت  اسالمیسیکر  

 جامعه بشری برای خویش می شناسد، همواره دست به خلق آثاری می زند که در جهت اصالح اییای نقش نماید.

 

 :عدالتجویی

بجنای  وسوجه به بط  سیکر دینی حکایت از لزوم سوجه به  دالت و ظل  ستیزی به  نوان رک  اصلی فعالیتهای دارد 

  دارد. آوردن شرط امانت و جانشینی خداوند سبارک و سعالی در زمی 

 

 : کل گرایی

أثیر جهان بینی و فرهنگ در شکل گینری ساثر ومباحثی چون ویژگی ها و برآیند اثرات اجزاء متشکله  ؛ وحدت گرایی

هنر، سأثیر هنر بر فرآیند سکاملی فرهنگ و جهان بینی، و وحدت بی  انسان و محیط و فرهنگ و آثار او را که امروزه عحتی 

 از نظر  ل  سجربی نیز( اموری غیرقابل انکار هستند، در بر می گیرد،

داده و سأثیرات متقابل ای  دو  ال  بر یکدیگر را درک نموده و به  طبیعی است که هنرمند متأله کلیتی را مدنظر قرار 

 انحاء مختلف آن را با مخاطب خویش در میان می نهد.
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 رمزگرایی:

رمزگراییِ هنرمندی که در فضای سیکر دینی کار می کند، موضو ی اختیاری و از روی سین  نمی باشد. بلکه به جهت  

مضامی  معنوی و روحنانی  دارد استیاده از زبان و ابزاری که با معمارو میاهی  مطرح،  ماهیت معنوی و غیرمادی موضو ات

هی  موردنظر خویش را بنه وی القناء  را سجلی کالبدی و  ینی بخشیده و به وسیله آنها با مخاطب رابطه برقرار کرده و میا

 نماید. 

 

 : نوگرایی

 . منی باشند« ننو»بیان  , نیازمندآن به جامعه خویش همواره کشف بطون و زوایای جدیدی از حقایق معنوی و ارائه 

و در جهت نیل به کمال انسانی البنت بنا حینظ پاسخی مناسب به روح جستجوگر انسان شده  در حقیقت نوگراییِ مطرح 

 اصول ال متغیر می باشد.

 

 : انسان گرایی

به رابطه اش با  نال  وجنود، بنه اهنداف انسان گرایی در پی جستجوی راههایی است که بشریت را به ارزش خویش، 

غایی حیاسش، و به چگونه ره سپردن در راه مستقیمی که ضاللت و گمراهی ندارد متذکر سازد. هنرمند بیشتر از آن که به 

فکر رفاه و خوشبختی دنیایی و حتی سعادت اخروی انسانها باشند، بنه وحندت حینات انسنان و غیرقابنل سیکینک بنودن 

 اندیشد ساحتهای حیات می

 

 :طبیعت گرایی

 بارت از نگرش به طبیعت به  نوان آیات الهی، به  نوان ابزار شناخت، به  نوان مننابع و  مورد نظرطبیعت گرایی  

سجلیگاه قوانی  حاک  بر  ال  هستی، و به  نوان الگو برای دریافت اصولی است که زیبایی طبیعی را به وجود آورده و  امل 

 ال  هستی می باشند. بقا و سداوم حیات  

 

 :بوم گرایی

میهوم موردنظر برای بوم  بارت از مجمو ه محیط طبیعی، انسان، فرهنگ و از همه مهن  سنر باورهنا و جهنان بیننی 

انسان می باشد. به ای  سرسیب بوم گرایی در درجه اول باید متوجه باورها و جهان بینی بوده و بهره گیری از منابع و ابزار را 

مبانی نظری و معیارهای منبعث از آن انجام دهد و سنها ای  روش است کنه منی سوانند بنه اسنتقالل، خودبناوری و بر پایه 

 خودکیایی منتهی شود.
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 نتیجه گیری: -6

نوع برداشت و طرز سیکری که یک مکتب درباره جهان و هستی  رضه منی دارد عع اگر باز گردیم به سخن مطهری:

 با سامل در نگاه اسالم به انسان و هستی می سوان گیت: بر ای  اساس .((رودآن مکتب به شمار می گاه فکریزیرساز و سکیه 

 و همواره حاضر است در سمامی مراسب هستیعحضور( خداوند در  ال  ظاهر شده است به صیاتعظهور( -

در محل سالقی حرکنت انسان به  نوان واالسری  مخلوقات و به  نوان خلییه خدا بر روی زمی  در مسیر کمال و  -

 عحی متاله( عمراسب هستی( واقع است. و حرکت  مودی عدنیای خاکی( افقی

 و سبنارک خداونند سوسنط که اصولی یا و اسالم از آمده بر اصول شد بیان اجمال طور به که چه آن به  نایت با -

 ثنابتی اصنول انند ردیندهگ مقنرر هسنتی  ال  بقای و حیات سداوم برای  ام طور به و انسان زندگی برای سعالی

 (حضور وحدتع .هستند

 (ظهور کثرت.عدارند را خویش خاص سجلی و جلوه اصول ای  مکان و زمان هر برای و حیات از ای مقوله هر در -

 دارد بنیادی  نقش وی آثار در آن سجلی و هنرمند شخصیت شکلگیری بر اسالم از آمده بر سیکر از حاصل فضای -

 ص کردسعریف و مبانی شکل دهنده آن را مشخ باز دوباره را معماری سوان یم اساس نتایج بحث فوق بر

 ؛ بستر ساز حرکت انسان در عالم است به سوی کمال و وصال معبودسامان دهی مطلوب(  عبا معماری -

 و  در نهایت

 معنا در آن است(( حضورمعنا و مداومت   ظهور )) معماری

ت معبود و کمال و وصال اوست و در مرتیه هاای پاایین در قالاب این معنا در عالیترین مرتبه همان حقیق

 صفات و ارزشها ی متعالی اسالم می باشد که باید در معماری ظاهر گردد و در ادامه حاضر باشد./
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