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   )يمعمار( شهر نينماد ابعادفضا و  به بخشيتعال يتوسعه يارزش افتيره

  رمضانيحسين 
  

هاي ارزشي ساخت فضا و نماي شهر را كه به شاخصهي حاضر سعي دارد مقاله
استخراج و تبيين  استشده متبلورايراني -اسالميدر قالب معماري لحاظ تاريخي 

هاي اسالمي تعاليم و آموزهكه برآمده از  ادشدهيي ارزشي هانمايد. درك شاخصه
گر ساخت ابعاد ها هدايتاست، از آن جهت حائز اهميت است كه اين شاخصه

هندسي، مقياسي و بصري فضا و ابنيه خواهد بود. و در واقع هويت ابعاد نمادين و 
    هاست.آنفضايي شهر وابسته به رعايت 

  
  

  بخشيتعاليهاارزش و يمعمار نسبت .1
 يفضا و نما ساخت ينحوه مثابه به يمعمار

 بخشتعالي يهاارزش با نسبت در شهر يكالبد
 و خلّاق انسان نسبت، نيا يواسطه. دارد قرار
 يشناسييبايز ذوق از كه است يگرنشيآفر
 خلّاق و سرشار انسانِ واقع در. است مندبهره
 قيطر از را ييبايز يدرون شهود لذت كنديم يسع

 ،يرنگ و ينور باتيترك جاديا و هاليتمث نمادها،

                                                              
1. project  
2. discovery  

 متوازن، يهانسبت و هايجوارهم ها،نشيچ
 عتيطب مواد در متضاد، اي همسان متقارن،

 بهشت نيزم در خواهديم ييگو .دينما 1يمتجل
 معنا آسمان ينهيآ را نيزم و بسازد را اشيآسمان
 دارد يسع هنرمند خلّاق انسان واقع در. گرداند
 و خود وجود يعيمابعدالطب ابعاد از ادراكش

 يمجرا از و يهنر نشيآفر قالب در را يهست
 انكشاف نيا. دينما آشكار ،ييبايز  2انكشاف
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 .است ييبايز نامستور عتيطب از افتهي نشأت
فرونشاندن يبرا سرشار، هنرمند حس 
 دنيآفر جز با،يز امر با مواجهه از اشيوجود

 نجاستيا در. ندارد يراه يماد يكالبد در ييبايز
 شده فعال او اليخ او، يِروح تحول يمجرا از كه
 ينيزم يتمثّل و جلوه اشيدرون ادراك به و
 خود يبايز حس هنرمند، ب،يترت نيبد. بخشديم
 يهاييبايز قالب در اوست، حال واقع در كه را

 نيبنابرا كند؛يم ينيبازآفر رامونشيپ محسوس
 ادراك قيطر از هنرمند يِوجود و يدرون ونديپ
 از يصورت عه،يمابعدالطب و معنا عالم با ييبايز

 پود و تار در تيمعنو افتادن برون و يگرجلوه
 و افتني امتداد موجب اتفاق نيا. است يهنر اثر
 مطلق و يمتعال يهاارزش يِنماد و يوجود انيسر
 نيا البته و شود؛يم يجهان نيا محدود تيواقع به

 به. است آن يآورنده و مجرا كه است هنرمند
 عالم از ياله جمال و ييبايز آوراميپ هنرمند واقع
 اميپ او. است يعيطب و يماد جهان به قدس

 يصفحه با را خداوند يوجود كالم اي لوگوس
 آن سپس و ابدييم و شنوديم قلبش و جان زالل

 بازگو و دهيبخش وجود ،يهنر ياثر نشيآفر با را
 شوديم آن يجهينت و اند؛ينمايبازم اي كنديم

 يِمعنو و يدرون حس با كه ياثر
 ودهنم برقرار ونديپ و تطابق زين اشكنندهمشاهده

 مبدأ به هنرمند خود همچون را او قيطر نيا از و
 از يدرون يدرك به يعني اثر يزشيانگ و يارزش
  .  دهديم رورتيص و ريس »بايز« يمعنا تيواقع

 يمعنو و يمثنو ششم دفتر در يمولوجناب 
 ريتصو به اششاعرانه اليخ در نيچن را معنا نيا

  : كه است دهيكش

  ستينو رنـق نـيا و ذشتـبگ هاقرن
  تـسين آب آن آب و است اهـم آن ماه

  هم فضل آن فضل و است عدل آن عدل
  مـام و رنـق آن دـش دلـبـمست كــيل
  امـهم يا تـرف اــهرنـق رـب اـهرنـق
  دوام رــب و رارـرقــب يـانــعـم نــيو

  ارـب چند جو نيا در شد دلـمب آن آب
  رارــرقـب رـتـاخ كسـع و اهـم عكس

  روان آب رــب ستـين شـياـنـب ســپ
  انــمـآس رضــع ارـطـاق رــب هـكـبل

  
  : سروده زين يرفندرسكيم مرحوم كه چنان و

  

  يباستيز و خوش و نغز اختران نيا با چرخ
  ياالستــب در هــآنچ دارد، رـيز در يـصورت

  معرفت نردبان اــب رــاگ نيرــيز ورتــص
  يتاست كي خود اصل با همان اال،ـب رود رـب

   
 يوجود ونديپ و ارتباط هنرمند نيبنابرا

 نماد و هنر زبان به را قدس عالم و انسان عت،يطب
 نره پس باشد، نيچن اگر. كنديم ارائه گرانيد به
 با با،يز امر درك از سرشار هنرمند صناعت و

 اصول نيا. است نيقر و همراه يروحان ياصول
 ،ياضير ،يهندس روابط و قوالب در معنا ديبازتول

 از يكي هنرها و فنون بيترت نيبد. انديبصر و
 ظهور و يتجلّ يهاعرصه نيتربالفصل و نيترمهم

 يپهنه در انسان« كه چرا اند؛ياتيااله يهاسنّت
 و شيگرا و كند؛يم يزندگ هاصورت و اَشكال
 گرو در عتيطب يماوار يسو به او توجه
 منعكس را ييماورا ينوع صور كه است هاييفرم
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    3.»ندينما
 از يكي عنوان به يمعمار كه است روشن

 نينماد يتسرّ در ،يهنر مظاهر نيبارزتر
 ينقش شهر، در انسان يزندگ يحوزه به هاارزش

 كه چرا دارد؛ كنندهنييتع و گسترده اريبس
 يتجربه سطح نتريگسترده يمعمار

 و شهر در مردم يهمه يبرا را يشناختييبايز
 امكان زين مردم و د؛ينمايم فراهم روستا
 از. ندارند را يامواجهه نيچن از نمودن نظرصرف

 يِنمعا انتقال تيظرف نيترگسترده يمعمار رونيا
 و ياتياضير ،يهندس ينمادها قيطر از را يارزش
 ينينماد و يهنر يحوزه چيه واقع به. دارد يبصر
 تأثيرگذار يانسان افراد در يمعمار كه گونه آن

 دش انيب كه طورهمان و ست؛ين تأثيرگذار است،
 و شناسيجهان با ناخواه خواه يمعمار
 و است مرتبط يانسان عالم و انسان يِشناسيهست
 شناختييهست يارزش و ينظر يمبان يسو از

 نيهم به درست و شود؛يم يراهبر و تيحما
 يتلق يمعمار از يخاص سبك هر كه است ليدل

 قالب در انسان و جهان از را خود به خاص يِارزش
 عات،يتقط و باتيترك ها،اسيمق ها،اندازه نمادها،
 مواد، و مصالح از استفاده تيفيك و يبندرنگ
 هر كه گفت توانيم بيترت نيا به. دهديم ارائه

 و گرانيد از منحاز يتيهو يدارا يمعمار سبك
 قالب در را تيهو نيا و است؛ خود به خاص
 يعني خود تيفعال موضوع در بنا، و يطراح اصول
  . دينمايم يمتجلّ شهر كالبد

                                                              

ي آويني، سيد محمد؛ تهران، ، ترجمهجاودانگي و هنر، در »سنت اسالمي در معماري ايراني«نصر، سيدحسين؛  .3
 .   59-60، صص 1370برگ، چاپ اول، 

 يارـمـمع شـبختـيهو يهاهـشاخص. 2
  يرانيا-ياسالم

 صراحت به توانيم شد، انيب آنچه بر يمبتن
 اي ينظر يمبان ،يمعمار از يسبك هر نمود ادعا

 را خود به خاص اخالق اي يارزش يمبان و فلسفه،
 و ينظر يمبانايراني -اسالمي يمعمار. دارد
 در انسان يزندگ يحوزه در را خود يِارزش

 فرهنگ و ييروا ،يقرآن معارف از ،يماد عتيطب
 اصول ميبخواه چهچنان. است نموده اخذ ياسالم
 انيب اختصار به راايراني -اسالمي يمعمار ينظر
  :ميينما اشاره ريز اصول به ميتوانيم ميدار

 مظهِر و مظهر انسان، همچون جهان. الف
 و انسان انيم رونيا از. است يخداوند قانون
 انسان، يزندگ يعيطب طيمح البته و جهان

 نگاه در انسان. است برقرار يوجود يبستگهم
 و است »ريصغ عالم« ياسالم معرفت و حكمت
 ينهيآ است، »ريكب عالم« كه جهان همچون

 در انسان رونيهم از و است؛ ييماورا يقتيحق
 يمباد به ناظر يهاارزش خود يهنر مصنوعات

 از و د؛ينمايم يمتجلّ را خود يشناختيهست
 يرنگ ،ينور ،يهندس باتيترك ،يمعمار در جمله

نقش ناتييتز و هيابن سيتأس قالب در ينگار و
 نسبت دهندهنشان ها،آن در شدهتعبيه اي بسته
  .است ييماورا و ياله قتيحق همان با انسان

 ييِبايز شهود ،يمعمار ياسالم سنّت در. ب
 هيابن و بنا و است؛ يخاك كالبد در مطلق قتيحق
 انسان درون در نهفته قتيحق يسو به يراه
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 شهود به را انسان يمعمار ستا قرار ييگو. است
 شهود به را او دوباره درون شهود از و برده درون
 تيهدا پرتو در جهان شهود يعني رون،يب نيراست

  . دينما موفق ،ياله تيعنا و
 ها،تيكم ،يرانيا-ياسالم يمعمار در. ج

 ها،بيترك ها،يجوارهم ها،نسبت ها،اسيمق
 ييبايز درك و بنا، ينما تعادل و توازن و هاعيتقط
 اعتدال و ياستوار حاصل آن، يبصر يجلوه در

 با نسبت در آن ينندهيآفر و سازنده يِروح
 و هايكين يهمه مبدأ كه است يايقدس قتيحق
 و يهنر يهاظرافت رونيا از. است هاييبايز

 ،يرانيا-ياسالم يمعمار يِبصر رينظيب يهاجلوه
 در معمار يِروح ممارست و باطن يصفا حاصل

 ذوق بتواند تا است شيهامهارت مداوم كاربست
 تينيع و افكنده برون جلوه نيباتريز به را خود

 يبرا »ساختن« كه است ليدل نيهم به. بخشد
 اماكن كه آنجا خصوص به مسلمان، معمار
 يهاشبستان و روضات مشرّفه، مشاهد مقدس،
 اماكن و محله، و بازار مساجد اي جامع مساجد
 بوده زين نفس بيتهذ حكم در ساخته، را يعموم
 خودايراني -اسالمي يمعمار جهينت در. است
 و گل و سنگ كه يحيتسب. است حق حيتسب

 و آورده؛ در حيتسب به را فلز و چوب و خاك
  . استنموده »اهللا وجه« به ليتبد را ساختمان يبنا

 خود ن،يزمايراني -اسالمي يمعمار در. د
 محضر و مسبح مخلوق، كه چرا است؛ مسجد
 از مختلف هيابن يمعمار رونيا از. است خداوند
 كي يبازتاباننده منزل، و بازار تا گرفته مسجد
 كه ستين طورنيا و اند؛ييمعنا و يارزش جهت
 ،ياله ياياول يمشرفه مشاهد اي مساجد تنها

-اسالمي يمعمار نشيآفر و تيخالق موضوع
 بازار و مسجد يمعمار رو نيهم از. باشندايراني 

 تيتبع يواحد يارزش و ينظر اصول از منزل و
 ،هيابن يكاربر تفاوت لحاظ با گرچه. كننديم

 جاديا هيابن يكم و يهندس ابعاد در ييهاتفاوت
  . شوديم

 يِريگجهت اي اتّجاه شد، انيب كه چنان. ـه
 ،يهندس ابعاد لحاظ بهايراني -اسالمي يمعمار

 مطلق يهاارزش يسو به يبصر و ينماد ،ياسيمق
 را هاآن ياله صفات و اسماء كه است ياله

 و فضا به ،رويكرد اي اتّجاه نيا. انندينمايبازم
 چرا دهد؛يم يطول يهاهيال و سطوح آن، يطراح

 و اندباطن و ظاهر يدارا ياله صفات و اسماء كه
 مراتب در هاآن با معمار هنرمند انسانِ يمواجهه

 بيترت نيبد. افتديم اتفاق اشيروح يتعال يِطول
 ينماد ،ياسيمق ،يهندس ابعاد از استفاده با بنا هر
 يِارزش و ييمعنا يهاهيال يبازتاباننده يبصر و

 ياله صفات و اسماء مراتب و هاهيال با متناظر
 توجه با ژهيو به فضا، به رويكردي نيچن. است

 محلّه، مسجد( مسجد رينظ يمقدس اماكن نقش به
 كاليهرمنوت را فضا ،)مسجدالحرام شهر، مسجد

 و شهرها يمعمار تيفيك بر و كنديم يقطب و
 به يايريگجهت نيچن. گذارديم ريتأث محالت

 عاداب به ييمعنا و يفيك ابعاد يتسرّ باعث فضا،
 شده، يقطب و يفيك يفضا و شود؛يم يكم و ييفضا
 و حال وحدت به وصول يبرا را الزم ينهيزم
 قرار يمعمار ارياخت در ،يروح وحدت جاديا
 كه نهد بنا يشهر و محله ساختمان، تا دهديم

 و حركات ميتنظ در را آن در دهيگزيسكن انسانِ
 ياري يواحد مركز گرد خود، يروزانه افعال
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 و ميتقس ياگونه به فضا بيترت نيبد. رساند
 وهوج انيم قيتلف و اتحاد ينوع كه شوديم نييتز

 تيوضع نيا و د؛يآ حاصل انسان يزندگ مختلف
 ريس و يروان انضباط ،يدرون حاالت اتحاد باعث

 آن در كه شوديم يافراد در وحدت به كثرت از
 يبرا ،يحالت نيچن البته و رند؛يگيم قرار فضا
 دنبال به را آرامش و نانياطم احساس افراد

  .آورديم
-اسالمي يمعمار شد، انيب كه طورهمان .و
 يِبصر و ينماد ،ياسيمق ،يهندس ابعاد بهايراني 

 در را تيكم لذا و دارد؛ يفيك يكرديرو هيابن
 يشناسانهييبايز درك و يهنر شهود خدمت
 ها،اندازه كه چرا دهد؛يم قرار معمار هنرمند

 مختلف باتيترك و يهندس اشكال و هااسيمق
 به مانند؛ينم محدود يكم ابعاد به ينماد و يرنگ

 زين يليتمث و يفيك ابعاد يدارا هاآن گريد عبارت
 رد افتهيانعكاس يِليتمث و يفيك ابعاد. هستند
 هاتن نه بنا، يِبصر و ينماد ،ياسيمق ،يهندس ابعاد

 از يبخش بلكه ستند،ين اليخ يدهييزا و موهوم
 در كه كعبه چهارگوش مثالً. اندآن تيواقع
 كي شوديم تكرار يميقد يبناها و هااطيح

 تيتمام و ثبات سمبل بلكه ست،ين صرف مربع
 كه است بهشت چهارگوش معبد مظهر و است
 فرم اي و است؛ آن ينيزم تجسم كعبه
 كي صرف مساجد، از ياريبس وجهيهشت
 معماران آن يلهيوس به كه ستين ساخت روش

 د،سازن استوار مربع ياقاعده بر را گنبد بتوانند
 ث،ياحاد طبق كه است ياله عرش از هيكنا بلكه

 فقط زين گنبد. كننديم حمل را آن ملَك هشت
 گنبد مظهر بلكه ست،ين پوشش اي سقف كي

 نامحدود عالم ينشانه آن، از فراتر و آسمان
 نياتريگو رهيدا و كره كه است روح كرانِيب

  . ديآيم شمار به آن يِهندس ليتمث
 به يخاص توجهايراني -اسالمي يمعمار. ز

. است »ياله خرد« و »وجود« ليتمث نور. دارد نور
 يرگيت و غلظت در كه است يمعنو يجوهر نور
 يستگيشا و كرامت آن به و كنديم نفوذ ماده

 ينفس. كند انيآش آن در يبشر نفس تا بخشديم
  . است ينور يقتيحق خود كه

 ازايراني -اسالمي يمعمار در زين رنگ. ح
 جرئت به. است برخوردار يفراوان تياهم
 از استفادهايراني -اسالمي يمعمار گفت توانيم

 به و ناتييتز در را يرنگ باتيترك و رنگ
 اوج به هاينگار بهيكت و هايكاريكاش خصوص
 يمعمار در. است رسانده رينظكم يشكوه
 تنوع و كثرت نماد هارنگايراني -اسالمي
 نور يهيتجز از رنگ كه رايز اند؛ياله مظاهر
 حالت در نور كه گونههمان و شوديم حاصل
 يخداوند خرد و وجود مظهر اشنشده هيتجز

 مظاهر و وجوه ينشانه هم هارنگ است،
 با متناظر را يحالت كي هر و وجودند؛ گوناگون

 انسان روح در خود، يليتمث و يفيك قتيحق
  . زاننديانگيبرم

 همه، از برتر. وجودند عالم ينهيآ هارنگ
 »مطلق وجود« از هيكنا كه است ديسپ رنگ
 در يهست مراتب يهمه كه طورهمان رايز است؛

 در هارنگ يهمه شوند،يم متحد »مطلق وجود«
 از ترپست و رسند؛يم وحدت به ديسپ رنگ
 ينشانه كه است اهيس رنگ ها،رنگ يهمه

  .    است يستين
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 در امتداديافته يارزش و ينظر اصول. 3
        يرانيا-ياسالم يمعمار
 ياسالم هايآموزه يِديتوح نگاه امتداد در

 و ميتعال يينها مقصود ،شناسييهست يحوزه در
 و انسان تيترب و بيتهذ ،ياسالم يارزش يمبان
 اشيوجود لياص شأن و گاهيجا در او دادن قرار
 و انسان جه،ينت در. است »اهللاخليفه« عنوان به

 هايارزش امتداد در يستيبا او ياتيح ابعاد يتمام
 ،ياسالم نگاه در رو،نيا از. شوند فيتعر ياله

 ابعاد يهمه در انسان يزندگ بر حاكم هايارزش
 هايارزش ريتفس و ديبازتول ياجتماع و يفرد
 طور به و شهر كالبد كه است روشن. اندياله

 تبلور مواضع و قيمصاد از يكي ،يمعمار خاص
 مسلمان انسان يزندگ بر حاكم هايارزش افتني

 يمايس و كالبد در ياسالم هايارزش تحقق. است
 نشان را شهر يِارزش تيهو بنا، و محله شهر،

 شهر، يِارزش تيهو متقابل، ينسبت در و ؛دهديم
 در ساكن هايانسان ياخالق و يارزش تيشخص

  .    دهديم نشان را آن
 تحقق كه است نيا است مشخص آنچه

 يعمل و يفكر وجوه نديبرآ شهر، كالبد ينيع
 يمنظومه گريد عبارت به. است شهر ساكنان
 از را خودش شهر، در مستقرّ يارزش و يمعرفت

 فرهنگ نينماد ،يرفتار ،يفكر وجوه قيطر

                                                              

َ  یا أَْهَل الِْكتاِب تَعالَْوا إِىل« .4  ِمْن َو ال نُْرشَِك ِبِه َشيْئاً َو ال يَتَِّخَذ بَْعُضنا بَْعضاً أَْرباباً كَلَِمٍة َسواٍء بَيَْننا َو بَيَْنُكْم أَالَّ نَْعبَُد إِالَّ هللاَّ
ِ فَِإْن تََولَّْوا فَُقولُوا اْشَهُدوا ِبأَنَّا ُمْسلُِمون  )۶۴(آل عمران:  »ُدوِن هللاَّ

وييد يعني بگ» هللا تُفلُِحواقُولُوا ال إله إالَّ «آغازين بيان نبي اكرم در دعوت مردمان به اسالم اين بيان شريف است :  .5
خدايي جز خداي يگانه نيست تا رستگار شويد. (مالحظه نماييد: احمدي ميانجي، علي؛ مكاتيب الرسول (ص)، قم، 

 )187، ص 1ق، ج  1419دارالحديث، 

 الن،ك نگاه در نيبنابرا. دينمايم منعكس و ديتول
 از متأثر شهر، يبصر و نينماد وجوه و يمعمار

 نگاه در كنيل. هاستارزش و معارف يمنظومه
 و يمعرفت يمبان از يبرخ نگرانه،يجزئ و خرد
 يكالبد ابعاد در را خود به خاص راتيتأث يارزش
 روش بر يمبتن ادامه، در. ندنماييم جاديا شهر

 يمعرفت ابعاد نتريمهم از يبرخ موارد، استقصاء
 يرندهيدربرگ كه ياسالم يمعمار يارزش و

 مورد انديكالبد هايشاخصه و ابعاد ترينبيش
  .   اندگرفته قرار توجه

  
 يكالبد ابعاد در يديتوح نگاه يتجل .1. 3

   شهر
 منظر از ياعتقاد يِاساس اصل نيترمهم
 كه انيب نيا به 4.است »ديتوح« ،ياسالم معارف

 حضور زين و عت،يطب و انسان اتيح ابعاد يِتمام
 نظم و ينيتكو نظام از يناش عت،يطب در انسان
 يديتوح« آن ياساس سرشت كه است ياينيتكو
 اديانق و يقلب مانيا ،يلسان اذعان و. است »بودن
) جالله جلّ( حق حضرت تيوحدان به يعمل
 منظر از  5.است يروزيپ و يرستگار قيطر

 همه كنيل ابد،يدرن انسان گرچه ،ياسالم معارف
 )يتعال و سبحانه( حق حضرت يگوحيتسب زيچ
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 و تيخش قتيحق در موجودات، حيتسب  6.است
 به هاآن داللت و خداوند، برابر در هاآن اديانق

 ح،يتسب نيا. است نيالعالم رب و يتعال يبار وجود
 به را آن توانديم موقن، انسانِ كه است يقتيحق
 يتمام بيترت نيبد  7.دينما مشاهده مانيا نور

 يدارا اند،ياله مخلوق كه روآن از مخلوقات
 بستر نيچن. انديديتوح ياتيح و سرشت
 ييايپو و ياتيح حركت شوديم باعث يايوجود
 جهت و يينواهم يدارا مخلوقات، يفطر و يدرون
 ،يذات ييِنواهم نيا محصول البته و باشد واحد
  . است يجهان و يهمگان نظم تحقق
 يِارزش اصول ،ينظر و ياعتقاد يمبنا نيا

 به توجه لزوم و »گراييهم« ،»گراييوحدت«
 يهامؤلفه و عناصر انيم موجود يدرون انسجام

 نيا به. كنديم ديتول انسان فعل يبرا را يعيطب
 دامن در و نيزم در خود فعل در انسان كه معنا
 يدرون نظم و يفطر اقتضائات يستيبا عت،يطب

 گاهيجا جهت به ن،يا بر عالوه. نزند برهم را امور
 اديانق و نش،يآفر دستگاه در ئيش هر يوجود

 آن از ميكر قرآن كه خداوند، برابر در آن يذات
 به انسان است الزم است، كرده ادي حيتسب به

 در و عتيطب از استفاده در كه كند عمل ياگونه
 در فعل انجام زين و ياله مخلوقات با تعامل

 ياجزا و مخلوقات يعيطب و يذات ارزش عت،يطب
 كه است ممكن يزمان نيا و شود؛ حفظ عتيطب

 اعتدال مدار بر عتيطب و ياله مخلوقات با اوالً،
 صدق به و شانيعيطب گاهيجا در اً،يثان. شود رفتار

                                                              

ٍء إِالَّ يُسَ « .6 ن َيشْ بُْع َواألَرُْض َوَمن ِفيِهنَّ َوإِن مِّ اَمَواُت السَّ بُِّح ِبَحْمَدِه َولَـِكن الَّ تَْفَقُهوَن تَْسِبيَحُهْم إِنَُّه كَاَن َحلِياًم تَُسبُِّح لَُه السَّ
 )۴۴(اإلرساء: » َغُفوًرا

مواِت و األرِض « .٧  )۴۱(النور: » أمل تََر أّن َهللا یسبُِّح لُه َمن ِفی السَّ

 د؛شو استفاده هاآن از شانيعيطب كاركرد به لين
 شوند؛ استفاده ياله تيرضا يراستا در ثالثاً، و
 و خواست نيتأم ريمس در خداوند مخلوق يعني

 ريمس در رابعاً، و شود؛ مصرف خداوند ياراده
 عنوان به انسان يوجود ييشكوفا و يتعال
  . رديگ قرار ياله يفهيخل

 و ييفضا يامتدادها ميبخواه چهچنان
-ياسالم يمعمار و شهر در را ديتوح اصل ينماد

 ليذ اصول به ميتوانيم م،يينما يابيباز ،يرانيا
  :ميينما اشاره

 به شهر، در محالت تجانس و يهماهنگ اصل  •
 يزندگ هم كنار در يغن و ريفق كه ياگونه
 شهرسازي يحوزه در اصل نيا تحقق البته. ندينما
 و يمال طبقات نظام ينف« اصل به يمتك يمعمار و

  است؛ قدرت يحوزه در »ثروت
 و امكانات متوازن عيتوز و پراكنش  •

  ؛يشهر التيتسه
 ييِمايس و يبصر تناسب و گراييهم  •

 و محالت يكالبد بافت انسجام و هاساختمان
 اس،يمق اندازه، شكل، فرم، لحاظ به شهر

 ،رويكردها تناسبات، نات،ييتز ها،يريگجهت
 وحدت... ( و عملكردها و ارتباطات ها،يجوارهم
  ؛)يبصر يهماهنگ و
 و عتيطب با) مصالح و نما( يكالبد تناسب  •

  بنا؛ طيمح
 و يصور وحدت( عتيطب با انسجام تيرعا  •

 بر حاكم اصول قالب در) عتيطب با شهر يماد
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 توازن، تعادل، نظم، اعتدال، رينظ عتيطب
 و عملكردها يكيتشك اي يفاز مراتب ،يهماهنگ
   ؛... و تحوالت،

 ه؛يابن جاديا در هاخواست تناسب و وحدت  •
-اسالمي يمعمار در شهر كالبد گر،يد عبارت به

 و كندينم ليتحم انسان به را خودشايراني 
 يمال قدرت ژهيو به( يفرد قدرت اعمال از ينشان

 .ستين آن در استكبار و الءياست و) ياسيس و
 لذا. است هماهنگ و آرام ياسالم يمعمار روح
 نه. است يانسان ياسيمق ه،يابن و فضاها اسيمق

 بدكال ز،ين يروان ابعاد در بلكه ،يماد ابعاد در تنها
 انسان يهاييتوانا و هايژگيو با هماهنگ شهر
-اسالمي يمعمار سبك در رويكرد نيا. است

 د،ندار...  و فضاها ها،فرم در تنوع با يمنافاتايراني 
 بافت انسجام و يهماهنگ باب در سخن بلكه
  .است هيابن ينما و شهر كالبد

 به فضاها اتّجاه ميتنظ با واحد جهت يالقا  •
 مركز محله، مركز شهر، مركز( جهت كي يسو
 نه،يمد رينظ يمذهب يشهرها در تيوضع نيا). بنا

 يالقا. دارد وجود يحدود تا قم و مشهد مكه،
 جهت جاديا يمعنا به لزوماً نجايا در واحد جهت
 قيطر از توانديم بلكه ست،ين هيابن در واحد

 در ها،ابانيخ و معابر در واحد جهت جاديا
 يكانون ينقطه كي تيمركز به يارهيدا يطيمح

  .فتديب اتفاق
 وجوه در يمتعال امر يتجلّ اي تيعبود .2. 3

  يكالبد
 8.است انسان خلقت يينها غرض ت،يعبود

                                                              
 )۵۶(الذاریات: » َما َخلَقُت الجنَّ و اإلنَس إّال لِیَعبُُدونِ « .٨

 تايح اعراض و ابعاد يتمام انسان تبع به البته و
 در يستيبا شهر، يكالبد وجوه جمله از و انسان،
 رد تيعبود. گردند ديتمه و فيتعر آن با نسبت
 خواست محض ميتسل يعني خداوند برابر
 ا،ير ينف يعني بودن، او يِعيتشر و ينيتكو

 ،ياپرستيدن تكاثر، تفاخر، تظاهر، استكبار،
 ياريبس و ضيتبع و تيعصب خشم، ،يرانشهوت
 اثبات يعني زين و گر؛يد ياخالق مكاره و رذائل

 و يروان ،يروح شيپاال نفس، بيتهذ خلوص،
 در نبود ميتسل با البته كه اجتماع، و خود يِرفتار
 نيا به توانيم كه است ياله يهاارزش برابر

  .آمد لينا مقصود
 و ييفضا يامتدادها ميبخواه چهچنان

 يمعمار و شهر در را تيعبود اصل ينماد
 به ميتوانيم م،يينما يابيباز ،يرانيا-ياسالم
  :ميينما اشاره ليذ اصول

 مساجد، رينظ يمذهب يكالبدها حضور  •
 محور در...  و متبركه بقاع ا،يتكا ها،هينيحس
 در اي ثقل ينقطه در اي ييفضا يهابيترك

  ؛يكانون نقاط اي يمركز يراستاها
  كالبدها؛ در يمعنو ينمادها و عناصر حضور  •
 ناظران يِروان و يذهن انتقال و اتّجاه به توجه  •
 به يماد و يكيزيف ابعاد از كنندگانمشاهده و

 از گذر با ،يروحان و يمعنو ابعاد يسو
 ينقطه كي يسو به مختلف يطيمح يهاعرصه
  ؛)يابيمكان( يكانون

 با ييكالبدها( يويدن يكالبدها خضوع  •
 و عظمت برابر در) يماد صرفاً يعملكردها
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 و يمعنو يكاربردها با ييكالبدها بتيه
 ياگونه به ،ييفضا بيترك لحاظ به چه ؛يروحان

 به دنيرس يمقدمه كالبدها ريسا ييگو كه
 لحاظ به چه و اس؛يمق لحاظ به چه ند؛يهاآن
 يدهاكالب يستيبا كه ،يشناسييبايز و ناتييتز

 انماده نيترپرجاذبه و نيباتريز ،يارزش و يمعنو
 چه و دهند؛ ارائه خود رونِيب در را هاتيخالق و
 يستيبا كه ،يمكان تيموقع لحاظ به

 را فضاها نيتريمحور و هاراه نيترالوصولسهل
 به داد، اختصاص يارزش و يمعنو يهيابن به

 نحو به همگان يبرا هاآن به دنيرس كه ياگونه
 يهاتيخالق لحاظ به چه و باشد؛ سريم يمشابه

 تيفيك و مصالح ساخت، ،يطراح در كاررفتهبه
 لحاظ به چه و ؛يرفاه امكانات و هيابن
 لحاظ به آن جوارهم يهيابن نسبت كه ،يجوارهم

 مراعات يستيبا يروان بار و ياجتماع ،ييمعنا
 در كاررفتهبه ينمادها لحاظ به چه و شود؛

 و بخشالهام يستيبا كه باتيترك و ناتييتز
  . باشند بخشآرامش

 كالبد يافتگيتيهدا و تقوا طهارت،. 3. 3  
  شهر

 ريتعب به و پاك يزندگ بستر ياسالم شهر
 لياص اريع رونيا از. است »بهيط اتيح« يقرآن
 يهاسبك و الگوها ها،روش انتخاب ،يابيارز

 انسان يبرا هاآن از حاصل جينتا و آثار ،يزندگ
)يروح يپاك جاديا يستيبا) جامعه و فرد از اعم، 

 به يستيبا كالبد و باشد؛ يرفتار و يذهن ،يروان
 يهاشاخصه كه شود احداث و يطراح ياگونه

  .باشد داشته مهم نيا به نظر با را ليذ

 به يستيبا ساختمان و محله شهر، كالبد  •
 و گناه جيترو اي رخداد ينهيزم كه باشد ياگونه
 است ستهيبا رونيا از. ديننما ايمه را تيمعص

 ه،يابن مجاورت ينحوه هم، بر هيابن اشراف
 يبندميتقس ينحوه محالت، يبندميتقس ينحوه
 به منازل، خصوص به و ساختمان يداخل يفضا

 حفظ و عفّت تيرعا باعث كه باشد ياگونه
 يفقه و ياخالق يهاميحر و يشخص يهاميحر
  .شود

 به يطيمح و يينما يِراستگيپ و يكالبد نظم  •
 يراهبر يدرون انضباط به را فرد كه باشد ياگونه
  . گردد او آرامش و نهيطمأن موجب نموده،

 و تيترب رشد، با مرتبط يشهر يكالبدها  •
 هژيو به و افراد يمعنو و يجانيه ،يشناخت بِيتهذ

 تيموقع لحاظ به جوانان، و نوجوانان كودكان،
 ،نينماد و يبصر وجوه ،ييفضا ماتيتقس ،يطيمح
 يهايكاربر با مناسب يِساختمان امكانات ديتمه

 ساخته و يطراح ياگونه به...  و انتظار، مورد
 يشرع و ياخالق الزامات كنندهتأمين كه شوند

 انيم يشرع يهاميحر حفظ ژهيو به. باشند زين
 با بنا ييمايس تناسب تيرعا و نامحرمان

 حائز نكات از آن كاربران يروان يهايژگيو
  . است تياهم
 ينمادها از هيابن و كالبدها در است الزم  •

 به. نشود استفاده يمعنو و ياخالق روح مخرّب
 سبك كه يينمادها بردن كار به از مثال، عنوان
 ،ييگرامصرف ،ييفردگرا با متناسب يايزندگ

 ،ييگرالهيقب ،يخوارژهيو تكاثر، تفاخر، اسراف،
 و ياخالق ييگرااباه گران،يد قبال در يتفاوتيب
 قيتزر مخاطبان روان و ذهن به را...  و ينيد
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  .نمود زيپره شدت به ديبا ند،ينمايم
 و ياخالق سوء آثار كه يينمادها با مقابله در  •

 از است الزم آورند،يم ديپد افراد يبرا يروان
 ياخالق يهاشاخصه كه شود برده بهره يينمادها

 همچون ياتيخصوص. ندينمايم ارائه را دهيپسند و
 انضباط، عفّت، ،يرخواهيخ احسان، صداقت،

 گر،يكدي به متقابل احترام و ميتكر ،ييگراقانون
 با جامعه افراد معقول و سازنده ونديپ و وحدت

 و ييايپو ،ينوخواه ،ينيآفر تحول ت،يخالق هم،
 شجاعت، ،يجسم و يروح سالمت نشاط،
 ها،يكين بر تعاون كار، مستمر، تالش و كوشش
 مشاركت سازنده، انتقاد گر،يكدي تحمل
 اي گريكدي مشكالت و امور به اهتمام ،ياجتماع

 احترام و ميتكر و ،ينيد شعائر ميتعظ مؤاسات،
  ... .   و نيد ياياول به
   شهر كالبد و شهر در تفكّر و ذكر. 4. 3 

 و مسلمان انسان ،يديتوح نگاه امتداد در
 نان،ياطم به كه خداست ادي با تنها ،ياسالم امت
 در تذكّر  9.رسديم قرار و آرامش نه،يسك

 خود انسان كه آن يعني ياسالم معارف يمنظومه
 با و دينما فهم اشيمتعال مبدأ با نسبت در را

 در را خود كين اعمال و مانيا تعقّل، تفكر،
 .دهد قرار خداوند به نسبت اديانق و ميتسل حالت
 انسان دائم ذكر همان اد،يانق و ميتسل حالت

. است امت يعني شانيا يجمع تيثيح و مسلمان
 فرد نزد شود،يم محقق تفكر يمجرا از كه ذكر

 امت نزد و دارد يروان و يمانيا كاركرد انسان،
 معناست بدان نيا. دارد يتمدن كاركرد ياسالم

                                                              
 )۲۸(الرعد: » الّذیَن آَمُنوا و تَطَمّنئ قُلُوبُُهم بذکر هللا أال ِبِذکِر هللا تَطَمُنئُّ الُقلُوب« ٩.

 خدا ذكر مصداق يستيبا ياسالم تيمدن كه
 يجلوه شياجزا و ابعاض ابعاد، يهمه يعني باشد؛
 از يمعمار كه است روشن. باشد داشته ييخدا

 كه چرا است؛ تمدن پرنفوذ يهامؤلفه جمله
 يانسان يمعنو تعلّقات و تيذهن يافتگيتينيع

 با يتعقلّ و يشهود ينسبت در را خود كه است
 از. است جمال و ييبايز نيع كه ابدييم يقتيحق

 يهانشيآفر خالل از بتواند يستيبا شهر رونيا
 را اهلش ،يمعمار هاآن يهمه صدر در و ،يهنر
 ييراهنما انسان ياله فطرت يقدس مبدأ يسو به
 از يبرخ. باشد »اهللا ذكر« مصداق تا دينما

 نيا رخداد به تواننديم كه راهبردها و هاشاخصه
 ند،ينما كمك ياسالم شهر يمعمار در تيوضع

 ندينما خداوند ذكر مظهر را شهر يمايس و فضا و
 رارق به سازند، فعال را انسان بخشيتعال تفكر و
  .اندليذ
 ،يهندس ،ياسيمق يهاشاخصه انيم تناسب  •

 يسازنده يِعيطب مواد زين و هيابن يبصر و ينماد
 تعيطب كه چرا ؛يعيطب عناصر و عتيطب با ها،آن

 و است؛ ياله ينشانه نيتربزرگ خالص، و پاك
 از را انسان عت،يطب در انسان حضور
 به يبشر محدود و ناقص مصنوع، يهاتيوضع
 ايپو ياتيح يدارا و شكوفا بكر، يعتيطب يسو

 ياياح ينهيزم مواجهه، نيا. سازديم رهنمون
 فراهم را تفكر و تدبر زين و يروح ،يروان

  .   آورديم
 به و ،ينيد يهانشانه و اتيآ از يريگبهره  •

 يهنرها قالب در يقرآن سور و اتيآ خاص طور
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 ها،يكاريكاش ها،بهيكت رينظ ينييتز
 در كه نينماد و يسنت يهايخطاط و هايكارنهيآ

  .شونديم هيتعب هيابن يبدنه و اجزاء
 مراكز و هاموزه ،شهرهاباغ از يريگبهره  •

 و محالت يكانون نقاط در يفرهنگ و يعلم
  شهرها؛

 يابر هيابن يفضا يبندميتقس از يريگبهره  •
   10.يمعنو و يروحان يمعان يالقا
  شهر كالبد در نظم و عدالت ظهور. 5. 3

 به »عدل« گاهيتجلّ يستيبا ،ياسالم شهر
 تفكر ياساس اصل و ياله بارز صفت عنوان
 تناسب و استحكام ديمف عدالت. باشد ياسالم

 و ،ييفضا و يهندس ثبات و نظم ،يساختار
 عدالت تيرعا. است يبصر انسجام و آرامش

 در معنا نيا و ط،يتفر و افراط از زيپره يعني
 باتيترك در تعادل وجود يعني يكالبد تحقق
 تيرعا يجهينت. يبصر وجوه در توازن و ييفضا

 در ليذ اتيخصوص تحقق شهر كالبد در عدالت
  :است شهر يفضا و مايس
 بنا؛ كي ياجزا انيم ياسيمق و يهندس توازن  
 ينما تناسب و ،ياسيمق و يهندس توازن 

                                                              

السالم) قابل مشاهده است كه افراد هنگام ورود به به عنوان مثال، در ساخت حرم مطهر حضرت رضا (عليه .١٠
د كه سه طرف يا جهت آن به روي دنياي شونوارد مي» بست«حرم مطهر، از فضاي باز دنياي خارج، نخست به 

شوند كه چهار طرف و جهت وارد مي» صحن«بيرون بسته است و تنها يك طرف آن باز است. پس از بست، به 
ي اطراف همه ،آن به روي دنياي بيرون حرم بسته است و تنها جهت آسمان باز است. و با ورود به حرم و روضه

فضايي، براي حضور افراد در محضر امام، مراتب از جدايي و وارستگيِ فضايي  شوند. اين تركيب و تقسيمبسته مي
اهد خوپاي مراتب وارستگي از مظاهر دنيوي. اين تركيب و تقسيم فضايي، گويي اين معنا را مينمايد، همرا ايجاد مي

زيارت مضجع امام  ي مباركه ودر روان ناخودآگاه زائر القا نمايد كه در مسير ورود به فضاي حرم و روضه
 السالم) الزم است انسان مراتبي از سير و صعود روحاني و معنوي را نيز طي نمايد.(عليه

  مجاور؛ يهيابن ينما با بنا كي يرونيب
 كي درون در فضاها متوازن عيتقط و بيترك 

  بنا؛
 در فضا يهمه به معتدل و آسان يدسترس 

  بنا؛ درون و رونيب
 اساس بر فضاها يبرا هايكاربر انتخاب 

  ؛يكاركرد و ياخالق نيمواز
 بنا كاربران يازهاين با تناسب.  

 در عدالت تحقق يهاشاخصه از يبرخ
  : از اندعبارت شهر، و محله يمعمار

  محله در) الف
 يهيابن از سطح هر يكالبدها ييِنما توازن  •

  محله؛
 اساس بر ياراض عيتقط و ساختار توازن  •

 انسجام و توازن حفظ منظور به ها،آن يكاربر
  محله؛ يفضاها

 اساس بر كالبدها در طيتفر و افراط ينف  •
 يناش قدرت اعمال اي ثروت از يناش قدرت اعمال

 انيم اعتدال حفظ و ؛ياسيس و ياجتماع نفوذ از
 مورد يِرفاه امكانات جاديا همراه به فضاها
  ؛يخصوص و يعموم يفضاها كاربران يبرا انتظار

 يعموم يهيابن يبرا مناسب يابيمكان  •
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  ها؛يدسترس يسازآسان اصل با متناسب
 يفضاها ميتقس و ييفضا ارتباطات ليتسه  •

 نهيبه ييجاجابه امكان به لين منظور به يمحل
  .فضاها انيم

  : شهر در
 هاتفاوت ينف و محالت انيم يكالبد توازن  •
 قدرت از يناش يِكالبد يهاطيتفر و افراط و

  ؛ياسيس و ياجتماع ،ياقتصاد
 مناطق و محالت به آسان يِدسترس جاديا  •

  ؛يشهر مختلف
 يرفاه التيتسه و امكانات يعادالنه ميتقس  •
  ؛يعموم خدمات اي
 در يشهر يكالبدها انيم ينماد مشاركت  •

   مختلف؛ مناطق و محالت
 يهيابن يبرا متوازن و عادالنه يابيمكان  •

  .  يشهر يدسترس ثيح از يعموم
  

 و شهر) يمعمار( ينماد تيهو: خاتمه. 4
   انسان يتعال

 رسديم نظر به شد، انيب آنچه به توجه با
 ينسبت در شهر كالبد و يمعمار كه معنا نيا

 از شيب دارد، قرار ساكنانش اخالقِ با يانعكاس
 هك طورهمان بترتينيبد. باشدشده نييتب شيپ

 ديتوح ،ياسالم يارزش و يمعرفت يمنظومه در
 و جهان خود، يِهست به انسان نگاه و نظر يمبنا

 نگاه زين ياسالم يمعمار در است، گرانيد
 لياص مبدأ به را انسان انهگرايوحدت و يديتوح
 شأن ت،يعبود كه چنان و كند؛يم رهنمون يهست

 مظاهر يتجل است، مؤمن انسان يِستگيشا و

 ار يانسان روابط و انسان شهر، كالبد در تيعبود
 طورهمان زين و كند؛يم تيهدا شأن نيا يسو به
 و حال يافتگي تيهدا و تقوا طهارت، كه

 يتسيبا زين شهر كالبد است، ياله انسان تيوضع
 يرضا يراستا در و گناه از يعار طاهر، يمأمن
 روش تفكّر و ذكر كه گونه آن و باشد؛ ياله
 مسلمان فرد يمعرفت و يمانيا سلوك و بيتهذ

 زين آن يكالبد وجوه و ياسالم شهر است،
 ياله مظاهر از يمظهر و اهللا يال قيطر يستيبا

 انسان عمل يمبنا عدالت كهچنانهم و باشد؛
 نتكو يمبنا يستيبا نظم و عدالت است، مسلمان

 .باشد يمعمار و شهر يكالبد وجوه يرگيشكل و
 در و شهر، كالبد در هاشاخصه نيا كهيصورت در

 و هيتعب هيابن يبصر و ياسيمق ،يهندس هايجنبه
 خدمت در كالبد كه گفت توانيم گردد، نيتأم

 ايمؤلفه يمعمار و است؛ انسان يتعال و انسان
  .بخشيتعال يتوسعه خدمت در است


