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جايگاه معماري در بسط تفكر توحيدي از منظر فقه و 
  فلسفه سياسي

  * مهدي طاهري
دكتري فلسفه سياسي اسالمي مؤسسه آموزشي و 

  »ره«پژوهشي امام خميني 

  چكيده
تببين جايگاه معماري در بسط تفكر توحيدي آن هم از منظر فقه  و فلسفه سياسي هرچند بديع به نظر              

مدينه يا شـهر در فلـسفه سياسـي         . كهن در متون فقهي و فلسفه سياسي دارد       آيد با اين همه اما قدمتي       
اي از ارتباطات مادي است كه مبتني بـر نـوعي             اسالمي، تنها مكان مادي حيات بشر نبوده بلكه منظومه        

ها بر يكـديگر      فيلسوف سياسي كه رسالت تعيين اولويت و تقدم ارزش        . تفكر، انديشه و معرفت است    
هاي اساسي مـوردنظر خـويش، بـه توصـيه            ارد، بسته به اهميت دادن به هركدام از ارزش        د  را به عهده    

  . پيرامون ساماندهي امور مادي شهر و شهرسازي همت خواهد گمارد
كه با نگاه توحيدي به تأسيس جامعه و تبيين اركان آن، از سبب اول  رغم آن فيلسوف سياسي اسالمي به

كه سخن از كيفيت افعال و تطابق آن با مقاصد شارع  پردازد، آنگاه  ميتا رئيس اول و ساير اعضاء مدينه
اين بيان حاكي از نگاهي توحيـدي از        .  آورد  به ميان مي  » صناعت فقه «و غايات جامعه است، سخن از       

در اين مقاله تالش بر ايـن اسـت         . هاي آن است      ابتداي تأسيس مدينه تا رسوخ اين نگاه در تمامي اليه         
ين جايگاه معماري و اهميت آن در نگـاه فيلـسوفان سياسـي، ظرفيـت آن در بـسط تفكـر                     تا ضمن تبي  

  .توحيدي و نقش فقه در اين رسالت را در حوزه تمدن اسالمي مورد بررسي قرار دهيم
  

   .توحيد، تفكر، معماري، فلسفه سياسي، فقه :واژگان كليدي

......................................................................................................................... 
  18/2/1398:   تاريخ پذيرش22/11/1397: تاريخ دريافت

  )Foad_mt@yahoo.com: نويسنده مسئول( *



  
  )3پياپي  (1398بهار و تابستان ، 1، شماره 2، دوره مطالعات بنيادين تمدن نوين اسالميدوفصلنامه 

 

  
 

240

  مقدمه
فيلسوفان سياسي افزون بر توجـه      . فه سياسي است  هاي فلس   شهر، از كليدواژه    مدينه فاضله، يا آرمان   

افـزاري آن نيـز       ها، كه مبتني بر تفكر اهل مدينه است به ابعاد سـخت             افزاري مدينه و تمدن     به جنبه نرم  
افـزار، نيازمنـد      اند؛ چراكه تحقق نظام مطلوب مـدني و مدينـه فاضـله افـزون بـر نـرم                   توجه نشان داده  

ها بـه     ديگر فيلسوفان سياسي افزون بر جنبه فكري و معنوي تمدن           يعبارت  به. افزار متناسب است    سخت
اند چراكه هر تمدني در مكان، محقـق خواهـد شـد؛ درواقـع                 نيز توجه داشته    جنبه مادي و صوري آن    

تمدن از نگاه نگارنـده     . مكان تمدني، نماد عينيت يافته تفكر اهل مدينه در مكان و ساحت مادي است             
يك تفكر در ساحت عينيت اجتماعي و عامل تحول و كمال آن اجتمـاع اسـت؛                بسط آگاهانه و ارادي     

هاي اين تفكر، در رفتارها و نمادهاي جامعه انساني آشكار شده و بتوان از رفتارهـا                  اي كه نشانه    گونه    به
مراد از معماري در اين مقاله نيز ظرفيتي        ). 149، ص 1397طاهري،  (برد؛    و نمادها، به سنخ آن تفكر پي      

بردن به سنخ تفكر حـاكم        راي بسط و نمايش يك تفكر در ساحت عينيت اجتماعي و مالكي براي پي             ب
  .افزار طراحي شهري در يك تمدن است بر سخت

افزار، يا ابعاد فكري و معنوي با ابعـاد مـادي و صـوري تمـدن،                  افزار و سخت    ارتباط بين جنبه نرم   
اين ارتباط از ديرزماني موردتوجه فيلسوفان      . سازد  جايگاه و اهميت معماري و شهرسازي را نمايان مي        

در اين مقاله تالش بر آن است تا به تبيين جايگـاه معمـاري در فلـسفه سياسـي و                    . سياسي بوده است  
هـاي معمـاري بـراي بـسط تفكـر          چنـين ظرفيـت     امكان بسط تفكـر توحيـدمحور در معمـاري و هـم           

  . ي در ساحت تمدن اسالمي همت گماريمتوحيدمحور  و نقش دانش فقه در جهت دهي به معمار

  جايگاه معماري در فلسفه سياسي
در فلـسفه   » محبـت «،  »الفت«،  »امنيت«،  »تعاون«،  »لذّت«،  »منفعت«هايي همچون     جويي كليدواژه   پي

ها، نشان از اهميت معمـاري شـهري در             ها با حيات فردي و اجتماعي انسان        سياسي، و ارتباط اين واژه    
اي از ارتباطـات     درواقع شهر تنها مكان مادي حيات بـشر نبـوده بلكـه منظومـه             . استمديريت اجتماع   

فيلـسوف سياسـي كـه رسـالت تعيـين          . مادي است كه مبتني بر نوعي تفكر، انديشه و معرفـت اسـت            
هـاي   دارد، بسته به اهميـت دادن بـه هركـدام از ارزش        ها بر يكديگر را به عهده         اولويت و تقدم ارزش   

ظر خويش، به توصيه پيرامون ساماندهي امور مـادي شـهر و شهرسـازي همـت خواهـد                اساسي موردن 
  . گمارد



  
جايگاه معماري در بسط تفكر توحيدي از منظر فقه و فلسفه سياسي

 

  
 

241

كه در كتاب قوانين به       ترين فيلسوفان سياسي دوران كالسيك، آنگاه       عنوان يكي از بزرگ     افالطون به 
 آورد؛ او بر ايـن بـاور        دنبال وضع قوانين موردنياز جامعه است، سخن از مسكن شهروندان به ميان مي            

هـا و     اي را بـراي سـاختن خانـه         است كه دولت ضمن تقسيم سرزمين به دوازده قـسمت، بايـد نقطـه             
افزايد كه در هر يك از آن نقاط، جايي بـراي سـاختن ميـدان و بـازار                  ايشان مي . ها معين كند      ساختمان

هـاي    اهآيـد، بايـد پرستـشگ       شهر در نظر گرفته شود، در ميدان شهر كه درواقع مركز شهر به شمار مـي               
در گرداگـرد   . جـا آورنـد     هاسـت، بـه     خدايان ساخته شود تا مردمان شـهر، نيايـشي را كـه درخـور آن              

افالطـون  . ها، آنجا كه زمين بلندتر از نقاط ديگر است، خانه شهروندان را خواهنـد سـاخت                 پرستشگاه
مـون طراحـي محـل      ايـشان در ادامـه پيرا     . كند كه خانه نگهبانان شهر بايد استوار ساخته شود          تأكيد مي 

وران معتقد است كه گروهي از ايشان در گرداگرد شهر اصلي، يعني همان ميدان مركزي،          سكونت پيشه 
وري در همسايگي كشاورزي كـه بـه پيـشه او             اي كه هر پيشه     گونه  گروهي ديگر در ميان كشاورزان، به     

هـا و مـراودات مـردم         ستشگاهنيازمند است، سكونت گزينند؛ و پاسبانان، مراقب بازار شهر و احترام پر           
  ). 848، ص1380افالطون، : ك.ر(خواهند بود؛ 

منفعت، تعاون و امنيت، در كنار هسته اصلي شهر، يعني پرستشگاه محور اساسي طراحي و توصيه                
اركان شهر در اين نگاه شامل، پرستشگاه، بازار        . و ساماندهي سيستمي امور شهر از نگاه افالطون است        

به نظر، آنچـه پرستـشگاه را در هـسته          . گيرند  در نسبت خاصي با يكديگر شكل مي      و مسكن است كه     
. دهد، نوع نگاه افالطون به فضايل و توجه ويژه ايشان به فضايل روح انساني است                اصلي شهر قرار مي   

و ) 309افالطـون، مردسياسـي، ص    (افالطون كه انسان را داراي دو جزء جاودان و جزء حيواني دانسته           
و شرافت جزء جاودان، يعني روح انسان بر جزء حيواني يعني تن انـسان تأكيـد دارد، بـسيار                   بر تقدم   

دهي و معماري شهري به هر آنچه در رابطه با تربيت فـضايل روح و                 طبيعي است كه در حوزه سازمان     
جهـت، پرستـشگاه، هـسته        ازاين. باشد، توجهي ويژه نمايد     جاودان انسان مي    مربوط به شرافت و جزء      

افالطون افزون بر توجه به جنبه مادي شهر به جنبه صوري آن            . دهد  اصلي شهر افالطون را تشكيل مي     
پرستشگاه، بازار و مسكن هرچند ناظر به تأمين نيـاز دو جـزء جـاودان و حيـواني     . دهد  نيز اهميت مي  

ن فيلـسوف   همه، توجه به جنبه صوري شهر كه موجب زيبايي و لذّت است، ازنظر اي               انسان است بااين  
  .سياسي دور نمانده است

افالطون بر اين باور است كه مضامين و محتواي شعر، نقاشي و ساير هنرهاي زيبـا، تـابع حـاالت                
بر ايـن   ) 401-400، ص 1380افالطون،  :ك.ر(است؛  ...  رنگرز، معمار و      نقاش، بافنده،   روحي سراينده،   
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اين مهم،  . ياً بر سيرت شهروندان اثرگذار باشد     تواند اوالً بر صورت شهر و ثان        اساس سيرت هنرمند مي   
فيلسوف سياسي را بر آن داشته تا به دو جنبه سلب و ايجاب، ناظر به هنر و معماري و صورت شـهر                      
توجه نمايد؛ در جنبه سلبي ايشان بر ضـرورت نظـارت بـر همـه هنرمنـدان و ايجـاد ممانعـت بـراي                        

  :دارند  ايشان در اين مورد بيان مي. كند ميهنرمنداني كه داراي سيرت نيكو نيستند، تأكيد 
وران و هنرمندان باشيم و نگـذاريم خـواه در نقاشـي و پيكرسـازي، خـواه در                    بايد ناظر همه پيشه   

گـسيختگي و پـستي و        آورند صفات ناپسند از قبيـل لگـام         معماري و خواه در آثار ديگري كه پديد مي        
اين قاعده كار كننـد بايـد آنـان را از كـار كـردن در شـهر                  زشتي را نمايان سازند، و اگر نتوانند مطابق         

زيرا پاسداران ما نبايد در ميان آثار و تصاويري كه نماينده زشتي و فرومـايگي اسـت بـزرگ                   . بازداريم
چرند هرروز جزئـي از شـر و بـدي در درونـشان               شوند و مانند گاوهايي كه در چراگاهي زهرآلود مي        

، 1380افالطـون، ( ه آگاه باشند، بيماري مهلكي سراپاي روحشان را فراگيرد؛        ك  رفته بي آن    يابد و رفته    راه
  ).401ص

ضرورت و اهميت توجه به هنرمندان و نيز دعوت از هنرمنـدان              افالطون در بعد ايجابي و اثباتي به      
ضرورت وجود محـيط سـالم بـراي تربيـت جوانـان              سيرت براي حضور در شهر توصيه نموده به         نيك

  :گويد  ميدهد و توجه مي
تواننـد اصـالت و    بايد هنرمنداني در شهر خود گرد آوريم كه طبيعتي اصيل و شريف دارنـد و مـي         

چه تنها در اين صورت جوانان ما در محيطي سالم بار خواهند آمد             . زيبايي را در آثار خود نمايان كنند      
زا از چمنزار سـالمت و      ف  و هرچه ببينند و بشنوند، به حالشان سودمند خواهد بود و چون نسيمي جان             

آنكه آگـاه باشـند، از كـودكي بـا            صفا، براي روح آنان شادابي و نشاط خواهد آورد و از اين طريق بي             
  ).401، ص1380افالطون، ( زيبايي و هماهنگي انس خواهند گرفت؛

كه افالطون افزون بر طراحي نظام سياسي كه در آن فيلسوف سياسي يا حكيم در صـدر                   حاصل آن 
گيرد به مسائل اجتماع شهري ازجمله تعاون و همياري، امنيت و تأمين نيازهاي جامعـه                 قرار مي جامعه  
سو و زيبايي و ايجاد لذّت سالم براي چشم و گوش شهروندان از سوي ديگر توجه داشـته امـا                      از يك 
اري گسيختگي ندانسته و بر ضرورت حـضور هنـر و معمـ    گاه اين زيبايي و لذّت را به معناي لگام   هيچ

آنچه در بيان افالطون گذشـت ايـن مـسئله را تأييـد             . ورزد  سالم و مبتني بر هنرِ نيك سيرتان تأكيد مي        
افزار آن اثرگذار  تواند بر توليد سخت  افزار تمدني مي عنوان نرم خواهد نمود كه همواره فكر و انديشه به

  .باشد
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 و فيلـسوفان سياسـي و اجتمـاعي         مسئله معماري در حوزه تمدن اسالمي نيز در آراء انديـشمندان          
 دو عنصر اساسـي مدينـه فاضـله در نگـاه فيلـسوفان سياسـي                 »سعادت«و  » تعاون«. پيگيري است   قابل

خواجـه نـصير نيـز در طراحـي و       ). 47-46ب، ص 1995فـارابي، : ك.ر( اسالمي همچون فارابي است؛   
توصـل بـه   «و » اب معـاش تيسير اسب«بر لزوم توجه به     » مصلحت عموم «معماري شهر، ضمن توجه به      

درواقع در منظومه فكري اين فيلسوف سياسي توجـه بـه           ) 207، ص 1369طوسي،  ( اشاره دارد؛ » كمال
كه خواجـه بـه       نيز چنان » عدالت«و  » محبت«. در طراحي شهر، داراي اهميت است     » كمال«و  » آسايش«

انديـشمندان  .  اسالمي است  گرايي در شهر      از عوامل انسجام و هم    ) 288-260همان، ص ( آن باور دارد،  
خلدون نيز از بعد فلسفه اجتماعي شـهر را اقامتگـاه و پناهگـاه                شناساني همچون ابن    اجتماعي و جامعه  
در ). 273، ص   1345ابـن خلـدون،   (مردم را تأمين خواهد نمـود؛     » امنيت«و  » آسايش«مردم پنداشته كه    

ضله را به سمت مدينه جاهله سوق دهـد،  نگاه فيلسوفان سياسي اسالمي هر فعل يا سيرتي كه مدينه فا          
افزار   افزار هر سخت    بر اين اساس افزون بر حوزه نرم      .). 73، ص 1986الفارابي،( ممنوع و مطرود است؛   

. و نمادي كه كاربردي ناهماهنگ با اهداف و غايات مدينه فاضـله داشـته باشـد، موردپـذيرش نيـست         
تواند كـل جامعـه را         آن مي   بيماري و درد در يك جزء     نمايد كه     فارابي جامعه را همانند بدني تلقي مي      

توانـد نـشان از ضـرورت همـاهنگي همـه اركـان               اين بيان مي  ). 25، فصل 1405فارابي،  (قرار نمايد؛   بي
  .افزاري مدينه فاضله و لزوم ارتباط و ابتناي آن بر مباني و غايات آن جامعه باشد افزاري و سخت نرم

هـا، نحـوه سـكونت و      ها و كيفيت بناي آن    طبيعي و نقشه ساختمان    خلدون با توجه به موقعيت      ابن
طوركلي خصوصيات مادي و خارجي شـهرها، بـه ذكـر قواعـد و اصـولي كـه                    پراكندگي جمعيت و به   

خلدون در طراحي شهري      ابن). 118، ص 1372خشرو،  (پردازد؛  رعايت آن در شهرسازي الزم است مي      
ايي كه موجب آلودگي هواست، و قرار گـرفتن شـهر در مكـاني    و منع از احداث بناه» سالمت هوا«به  

اي كه حركت هوا موجب پاكي هوا و دفـع امـراض باشـد، تأكيـد                  گونه  كه در مسير وزش بادهاست به     
هـا    و به بنا و احداث شهر بر ارتفاعات و بلندي         » كشتزارها « ،»مراتع«،  »آب«يابي به     سهولت دست . دارد

سه كليدواژه مهم در مدل شهرسـازي       » سهولت«و  » سالمت«،  »امنيت«اس  بر اين اس  . نمايد  سفارش مي 
  ).275ـ 273ابن خلدون، پيشين، ص(خلدون است  ابن

  :كند ي طوسي نيز پيرامون بناي مسكن و لوازم آن بيان مي خواجه
ها به ارتفاع مايل،  افضل احوال منزل كه مسكن بود چنان بود كه بنيادهاي آن استوار باشد، و سقف          

 درها گشاده، چنانكه در اختالف به تكلّفي احتياج نيفتد، و مساكن مردان از مساكن زنـان مفـروز، و                    و
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وقت معد، و موضع ذخاير و اموال به حـصانت موصـوف، و               حسب آن   مقامگاه هر فصلي و موسمي به     
 تقـديم    بـه    مانند حـرق و غـرق و نقـب دزدان و تعـرّض هـوام،                احتياطي كه به دفع آفات تعلّق دارد،      

هـاي افراشـته،      در مسكن مردم آنچه توقّي از زالزل اقتضا كند، يعني ساحت فراخ و دكـان                 و    رسانيده،
تـر اعتبـار حـال        و از همه مهم   . مرعي، و باوجود كثرت مرافق و محال، شرايط تناسب اوضاع محفوظ          

 و از آفت وحـشت و        جوار، تا به مجاورت اهل شر و فساد و كساني كه موذي طبع باشند مبتال نشود،               
  ).210ـ 209طوسي، پيشين، ص(انفراد ايمن ماند؛ 

عنوان دو مقصد   را در طراحي و معماري شهر به     »كمال«و  » آسايش«كه بيان شد خواجه نصير        چنان
ضـرورت توجـه بـه      . افزار آن نيز توجه داشته است       همه به سخت    مسكن موردتوجه قرار داده اما بااين     

تفـاوت  «، توجه به    »جدايي مسكن مردان از زنان     « ،»ها  اندازه درب «،  »تفاع سقف ار«،  »استحكام مسكن «
از جهـت   » امنيـت منـزل   «، توجـه بـه      »انبـار «در سـاخت مـسكن، ضـرورت وجـود          » هاي سـال    فصل
، رعايـت حـال     »انداز منـزل      چشم«ِ زلزله، سرقت، ورود حيوانات و حشرات موزي،           سيل،  سوزي،    آتش

ي طوسـي در طراحـي منـزل           بخشي از مواردي است كه موردتوجـه خواجـه         در بناي منزل،  » همسايه«
  .قرارگرفته است

كه با نگاه توحيدي      رغم آن   نكته بايسته توجه در اين مجال آن است كه فيلسوف سياسي اسالمي به            
كـه   پردازد، آنگاه به تأسيس جامعه و تبيين اركان آن، از سبب اول تا رئيس اول و ساير اعضاء مدينه مي      

بـه  » صـناعت فقـه   «سخن از كيفيت افعال و تطابق آن با مقاصد شارع و غايات جامعه است، سخن از                 
كند كه صناعت فقه انسان را به اسـتنباط تقـدير    معلم ثاني در تبيين اين صناعت، بيان مي . آورد  ميان مي 

 از يـك  بيـاني كـه حـاكي   ). 75، ص1986فارابي،(سازد؛  اشياء بر اساس غرض واضع شريعت قادر مي     
بـر ايـن اسـاس      . هاي آن است      نگاه توحيدي از ابتداي تأسيس مدينه تا رسوخ اين نگاه در تمامي اليه            

  .نياز از فقه نخواهيم بود براي تبيين بيشترِ نسبت تفكر توحيدمحور و معماري در حوزه تمدن اسالمي، بي
شـود مـشمول      در مـي  موضوع علم فقه فعل مكلف است؛ بنابراين هرگونه فعلي كه از انـسان صـا              

. عنوان فعل معمار نيز مشمول يكي از اين احكام خواهد بود            معماري به . احكام وضعي و تكليفي است    
ها و اشكال را بـراي نـوعي    ها نبوده و درواقع قالب بر اين اساس معمار موحد، تنها درصدد خلق قالب   

ها، بلكـه بـه معنـا و          به خلق قالب  در تمدن اسالمي بزرگي كار معمار نه        . انديشه به كار خواهد گرفت    
بر اين اساس صحت و فـساد عمـل         . نماياند    محتوايي است كه ظريف، زيبا و هنرمندانه به مخاطب مي         

علـم فقـه در حـوزه معمـاري درواقـع           . معمار تابعي از صحت يا فساد انديشه و محتواي علم اوسـت           
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گردد  نه در معماري اسالمي موجب ميمدارا نفي روحيه انسان. شاخصي براي ارزيابي عمل معمار است
او گرديده و در اختيارِ تفكر توحيدمحور، و ابزاري براي بـسط آن بـه    » ميل«معمار جايگزين   » ذوق«تا  

  .شمار آيد

  بسط تفكرتوحيد محور در معماري
شود كه هدايت معمـار را بـه سـمت            افزاري تلقي مي    منزله نرم   صناعت فقه در نسبت با معماري به      

ار بـوده و تـالش دارد تفكـر توحيـدي را بـا ايـن قالـب در         د  فكر توحيدي در قالبي مادي عهده     القاء ت 
جهت هرگونه عملي كه سنخيتي با تفكر توحيدي نداشته ازنظر فقـه              ازاين. ساحت اجتماعي بسط دهد   

سـازي و تمثيـل       در هنر و معماري يونان باستان مجسمه      . مردود و در تمدن نوين اسالمي مطرود است       
هاي افراد    نسان و حيوانات داراي روح، حضور مشهودي دارد؛ به نظر اين نمادها كه در قالب مجسمه               ا

در فلسفه سياسي يونـاني و بـه طـور    . و امثال آن نمود دارد، ظهور نوعي تفكر مبتني بر اومانيسم است 
شت بـين   هـا و بازگـ      خاص در تمثيل غار افالطون، فيلسوف بعد از درك حقايق و فهم حقيقت سـايه              
اين در حالي اسـت     . مردم ارتباطي با منبع معرفت ندارد و در واقع تفكر او مبتني بر عقل انساني است               

كه در فلسفه سياسي اسالمي و به طور خاص نظريه فيض فارابي، فيلسوف، رئيس اول يا نبي همـواره                   
ع تجلي دانش الهي در     معرفت و دانش نبي در واق     . با منبع فيض مرتبط بوده و در واقع فاني در اوست          

از . ترين و فقيرترين انسان به آن منبـع اسـت   نبي و رئيس اول در اين تفكر محتاج  . ساحت مادي است  
هاي انساني و تـصاوير او محـو         اين جهت در نمادها و مظاهر اين تفكر، تالش بر آن است كه مجسمه             

  .در جمال منبع فيض باشد
اي از    و ماننـد آن نمونـه     ) 388، ص   1379مام خميني،   ا(سازي  گيري فقه در نسبت با مجسمه       موضع
گيـري فقهـي      ايـن نـوع جهـت     . دهي فقهي به هنر و معماري  در حوزه تمدن اسالمي است             اين جهت 

سازي و مانند آن كمابيش در عالم اسالمي وجود داشت ولي بـه               موجب شده است كه هرچند مجسمه     
معني نفـي هرگونـه شـباهت خداونـد بـه سـاير             دليل سنخيت نداشتن با فضاي توحيدي و تنزيهي به          

هـاي   مركـز مطالعـات و پـژوهش   (موجودات، در عالم اسالمي، عمر طوالني يا قوت زياد پيـدا نكنـد؛     
  ).169، ص2، ج1391راهبردي، 

در قالبي مادي به    » ذوق هنري «و  » تفكر توحيدي «كارگيري دو عنصر اساسي       معمار موحد نيز با به    
  :اند برخي نويسندگان در اين مورد بيان داشته. دني همت خواهد گماردبسط انديشه در ساحت تم
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ايـن هـدف، بـا نقـش عملـي كـارگر            . نقش معمار، مادي كردن تعبيرش از معنـاي زنـدگي اسـت           
معمـار بايـد بـا      . گـذارد، تقابـل دارد      ساختماني كه مواد را با نوعي وزن و بافـت، كنـار يكـديگر مـي               

در انجام ايـن عمـل،      . كند، سروكار داشته باشد     نه انسان به آنچه خلق مي     العمل آگاهانه يا ناآگاها     عكس
شناسانه، در رابطـه بـا تـوازن، تناسـب، مكـان،              شناسانه، بصري و روان     وي در عوامل اقتصادي، جامعه    

. شـود   هاي انساني هـستند، جـذب مـي         كننده حساسيت   هايي كه منعكس     و ساير جنبه    رنگ، هماهنگي، 
ها و حـال و هـواي         تقليدي مرده يا محدوديتي استانداردشده باشد، بلكه بايد ايده        سبك معماري نبايد    

  ).67، ص 1356طالمينايي،(؛ ».معماري را در قالب اشكالي جامد و منظم ارائه كند
  :نويسد نويسنده ديگري نيز در تبيين فعاليت هنرمندان مي

بـه يـك    ... نقـش و رنـگ و     خصوص در مورد كارهاي مربوط بـه خـط و             خالق يك اثر هنري، به    
ترين ابعاد    هاي از عميق    دهد، و به تعبيري ديگر، نفخ       صورت روح و جان خود را در اثر خود، نفوذ مي          

زنـد؛    دهد و به آفرينش شـگفت و بـديعي دسـت مـي              احساس و ذوق انديشه خود را در آن، تأثير مي         
  ).265 ،1376محدثي،(

شريعت را براي معمار به نمـايش گـذارده و از           سو حدومرزهاي     صناعت فقه بر اين اساس از يك      
مراجعه به احاديـث    . ديگر سو مقياسي براي معماري ديني و سازگار با مقاصد شريعت و غير آن است              

سـازي معمـاري دينـي و سـازگار بـا             دهنده معيارهايي براي قالب     عنوان منابع استنباط فقهي نيز ارائه       به
نه در حوزه شهرسـازي روايـات متعـددي وجـود دارد كـه              براي نمو . محتواي تفكر توحيدمحور است   

ازجمله ايـن روايـات     . تواند راهنماي معمار براي كاربست ذوق هنري در بسط تفكرتوحيدي باشد            مي
امـام بـاقر    . توان به رواياتي اشاره داشت كه ناظر بـه ميـزان ارتفـاع سـقف منـزل مـسكوني اسـت                      مي
  :دارند كه از شاگردان ويژه حضرت است، بيان ميالسالم در گفتگويي با محمد بن مسلم  عليه
يا محمد ابنِ بيتَك سبعةَ أَذْرعٍ فَما كَانَ فَوقَ ذَلِك سكَنَتْه الشَّياطِينُ إِنَّ الـشَّيطَانَ لَـيس فِـي الـسماءِ و لَـا فِـي                          «

اءوكُنُونَ الْهسا يضِ إِنَّم154، ص73،ج1403مجلسي، (؛ 1»الْأَر .(  
در . اين روايت در بعد اثباتي ناظر به ميزان ارتفاع منزل مسكوني و بيان بخشي از حكمت آن است 

 :اند  السالم در روايت ديگري در همين موضوع چنين فرموده بعد سلبي، نيز امام صادق عليه

 وكَّلَ ملَكاً بِالْبِنَاءِ، يقُولُ لِمنْ رفَع سقْفاً فَوقَ ثَمانِيةِ أَذْرعٍ           إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ    «: السالم، قَالَ   عنْ أَبِي عبدِ اللَّهِ عليه    « 
......................................................................................................................... 

ان است؛ شـيطان در     ات را هفت زراع بنا كن و هرچه كه بيش از هفت زراع باشد محل سكونت شيط                  اي محمد، خانه  «.  1
  .»آسمان و  زمين نيست، بلكه در هوا ساكن است
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  ).235، ص13، ج1429كليني، (؛ 1»؟  تُرِيد يا فَاسِقُ أَينَ
دقـت  . اند  اي كه بيش از هشت زراع باشد، نهي فرموده          السالم از بناي خانه     در اين روايت امام عليه    

وايت و مباحث فقهي ناظر به آن، به اين امر رهنمون خواهند بود كه اساس معمـاري                 در اين سنخ از ر    
و شهرسازي در حوزه تمدن اسالمي، برخالف معماري در غرب معاصر، معماري عرضي و نه ارتفاعي 

ها و مانند آن تناسبي با شهر و معماري           خراش  هاي بلند و آسمان     بر اين اساس طراحي ساختمان    . است
توجه به اين سنخ از روايات، قالب هنري و ذوق هنرمند را به سـمت               . و تمدن اسالمي ندارد   در تفكر   

يافته و تفكـر توحيـدمحور    معماري سازگار با اين تفكر سوق داده و معماري بر پايه اين انديشه سامان             
  .در ساحت مادي تجلي خواهد يافت

جـويي آن در        تـوان بـا پـي          كه مـي   هاي اساسي است    بيت، مسجد، سوق و لوازم بناي آن كليدواژه       
. يافـت   ريزي اركان شهرتوحيدي و معماري حاكم بر آن دست          روايات و تراث فقهي به مبنايي براي پي       

. گيـرد    مي  ترين اجتماع انساني است در تعبير فلسفه سياسي، اجتماع منزلي نام            بيت كه اولين و كوچك    
تـرين     فقه و فلسفه سياسي است كـه در كوچـك          هاي  محبت، تعاون، عبادت، عدالت و كمال كليدواژه      

ترين اجتماع انساني به  عنوان ابتدايي منزل كه به. شود نمايان مي» دار« منزل يا  2بخش اجتماع يعني بيت،   
 3آرامشآسايش و  آيد در تفكر توحيدي و تمدن اسالمي محلي براي ايجاد الفت و صميميت،     شمار مي 

  .شود و همياري مبتني بر عدالت براي نيل به سعادت محسوب مياي براي تعاون و همكاري   زمينهو
سالمت جسم و طراوت جان همواره در تفكر توحيدي در بناي هر اجتماع انـساني موردتوجـه و                  

جهت مراجعه به متون روايي و فقهي ما را با مجموعي از روايـات و بيانـات مواجـه                     تأكيد است ازاين  
نمايد كـه سـالمت،       اي ارائه مي    گونه  پيرامون شيوه بناي منزل را به     سازد كه اصول كلي و گاه جزئي          مي

بـراي نمونـه دو كليـدواژه مهـم در     . صورت توأمـان فـراهم گـردد     طراوت، آسايش و آرامش انسان به     
، ص  1 ، ج 1410شـهيد ثـاني،     :رك( »شمس«هاي    طراحي و معماري منزل در متون روايي و فقهي واژه         

: حث روايي، علمي، اجتماعي و تاريخي قبله در زندگي مـسلمانان بنگريـد            پيرامون مبا (» قبله«و  ) 314

......................................................................................................................... 
خداوند عزوجل ملكي را مأمور ساختمان نموده است، اين ملك به كسي كه سقف ساختمانش بـيش از هـشت زراع                     «.  1

  .»اي؟ گويد اي فاسق اراده كجا كرده باشد مي

آيد كه در اين نوشتار از  واقع بخشي از دار به حساب ميمراد از بيت همان دار يا منزل مسكوني شخصي است بيت در .  2
  .دليل اين اتخاذ آن است كه در فهم و تبيين با عنوان فقهي دار االسالم و دارالكفر خلط نشود. آن اراده كل شده است

  .80؛ النحل، »و اللَّه جعلَ لَكُم مِنْ بيوتِكُم سكَناً «.  3
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كـه در حـوزه تفكرتوحيـدي     اين دو واژه به دليل ايـن      . باشند  مي) ، واژه قبله  1385شهري،    محمدي ري 
اند، همواره در تمـدن كهـن اسـالمي           سالمت و سعادت انسان بوده      داراي آثار و احكام فراواني ناظر به      

هاي بشر ساخته، گاه موجـب غفلـت از            لكن در زمان حاضر التقاط تمدني و ضرورت        موردتوجه بوده 
  .آثار و پيامدهاي آن در ترسيم معماري منزل است

توانـد    پيرامون نقاشي و تصاوير موجود در منزل نيز در متون روايي و فقهي مطالبي اسـت كـه مـي           
وحيدمحور در ساحت معماري اسالمي     كننده مسير فعاليت معمار مسلمان در جهت بسط تفكر ت           ترسيم
السالم در مورد تصاوير موجـود در منـازل سـؤال شـده               براي نمونه در روايتي از امام كاظم عليه       . باشد

  :اند است؛ حضرت در پاسخ فرموده
يهِ طَيرٌ أَو سمكَةٌ أَو شِـبهه يعبـثُ   سأَلْتُه عنِ الْبيتِ قَد صور فِ    ...علِي بنِ جعفَرٍ عنْ أَخِيهِ موسى عليه السالم قَالَ          «

               هفْسِدي أَو هأْسر قْطَعتَّى يلَاةُ فِيهِ قَالَ لَا حالص لُحلْ تَصتِ هيلُ الْبرَةِ في     ... بِهِ أَهجالْح ارِ ونِ الدع أَلْتُهس اثِيـلُ أَ   وها التَّم
؛ 1»هـا   ء مِنْها مستَقْبلُك إِلَّا أَنْ لَا تَجِد بداً فَتَقْطَع رءوسها و إِلَّـا فَلَـا تُـصلِّ فـي                   ها و شَي     في ها قَالَ لَا يصلَّى     يصلَّى في 

  ). 288، ص80،ج1403مجلسي، (
السالم در مورد تصاوير درخت،       روايت ديگري ناظر به پرسش محمد بن مسلم از امام صادق عليه           

السالم از تصاوير حيوانات نهـي نمـوده و           شان از امام سؤال پرسيده و امام عليه       اي. خورشيد و ماه است   
  :اند فرموده

عنْ محمدِ بنِ مسلِمٍ قَالَ سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ ع عنْ تَماثِيلِ الشَّجرِ و الشَّمسِ و الْقَمرِ قَالَ لَا بأْس ما لَم يكُـنْ فِيـهِ                          «
مِنَ شَي انِءوي2 ).همان(؛ » الْح   

......................................................................................................................... 
اي كـه   كند كه از ايشان پرسيدم كه  آيا نماز خواندن در خانـه     امام كاظم عليه السالم نقل مي     علي بن جعفر از برادرش      «.  1

اي با آن سرگرمند؛ صحيح است؟ حضرت فرمودند خيـر،   در آن تصوير پرنده و ماهي و مانند آن است و اهل خانه به گونه    
اي كه  ؛ و از ايشان سؤال كردم در مورد اتاق و حجره...اي از بين برود كه سر آن تصوير قطع شده يا تصوير به گونه مگر اين

توان در آن نماز خواند؛ حضرت فرمودند در صورتي كه بخشي از اين تماثيل در مقابـل                   در آن تمثال وجود دارد كه آيا مي       
ال در آن   شما هستند، نماز نگذاريد مگر اين كه جايي نيافتيد پس در اين صورت سرشان را قطع كنيد و نمـاز بگذاريـد و ا                       

  ».مكان نماز نخوانيد
نمايد مشتمل بر نهي امام از نصب اين سنخ از تماثيـل              روايت ديگري كه ابي بصير از امام صادق عليه السالم نقل مي           « .  2

هـا التَّماثِيـلُ و       دنَا الْوسـائِد فـي    عنْ أَبِي بصِيٍر قَالَ قُلْت لِأَبِي عبدِ اللَّهِ عليه السالم إِنَّما يبسطُ عِنْ            «.بر ديوار و پرده منزل است     
و روايت ديگري نيـز از      » نَفْرُشُها قَالَ لَا بأْس لِما يبسطُ مِنْها و يفْتَرَش و يوطَأُ إِنَّما يكْرَه مِنْها ما نُصِب علَى الْحائِطِ و السرِير                   

 أَبِي بصِيرٍ عنْ أَبِي عبدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ جبرَئِيلَ قَالَ إِنَّا لَا نَـدخُلُ بيتـاً فِيـهِ                    عنْ أَبانٍ عنْ  « .تمثيل صورت انسان نهي شده است     
، 80 محمدباقر، مجلسي، بحـار األنـوار، ج      : ك.؛ براي مطالعه بيشتر در اين مورد ر       » كَلْب و لَا صورةُ إِنْسانٍ و لَا بيتاً فِيهِ تِمثَالٌ         

  .288ص 
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كه «تـر همچـون       هاي بزرگ   بسط جامعه انساني از اجتماع منزلي به اجتماع        قريـه «،  »محلـه «،  »سـ« ،
تناسـب، مـستلزم معمـاري مناسـب بـا آن              بـه  2»خُلق« و   1»خِلَق«به دليل تفاوت در     » معموره«و» امت«

ونصر الفـارابي، الـسياسة المدنيـة، البـاب         اب: براي مطالعه بيشتر پيرامون اين مفاهيم نك      . (اجتماع است 
 شبيه يكديگرند اما بـه       »خَلق«ها در         كه اگرچه همه انسان     توضيح بيشتر اين  ) االجتماعات المدنية : الرابع

تبـع اجتمـاعي      هاي طبيعي و اخالقي، داراي زندگي و بـه          يعني ويژگي »خُلق«و  » خِلَق«دليل تفاوت در    
 داراي نقطه اشتراك و افتراق بـوده و ايـن اشـتراك و افتـراق كـه در                   جهت  متفاوت خواهند بود؛ ازاين   

توانـد بـدون      معمار هنرمند نمي  . اجتماع ظهور بيشتري دارد، بر طراحي و معماري اثرگذار خواهد بود          
هاي اقليمي و اخالقـي        توجه به تفاوت  . ها به طراحي شهر همت گمارد       ها و قرابت    توجه به اين تفاوت   

 و معماري شهري در طول تاريخ تمدن اسالمي موردتوجه فيلسوفان و انديـشمندان              براي طراحي مدل  
  .اين تمدن بوده است

 در تعابير فلسفه سياسي يا به تعبيري كوچه در اصطالح امروزي، اولين محـل ارتبـاط يـك                    »سكه«
همـسايه در  مفهـوم  . اسـت » همـسايه «يا  » جوار«اجتماع منزلي با اجتماع منزلي ديگر و پيدايش مفهوم     

، بـاب   1429كلينـي،   (متون روايي نيز موردتوجه بوده و در تراث فقهي نيز داراي احكام خاص است؛               
بديهي است كه هر اجتماع منزلي در نسبت با اجتماع ديگر داراي وجوه افتراق و اشتراك         ). حق الجوار 

حـوزه  «ا نـاظر بـه      هـ   و اشـتراك  » حـوزه خـصوصي   «هاي اين مرحله ناظر به        ها و تفاوت    افتراق. است
در ايـن مرحلـه معمـار موحـد و مـسلمان در      . هاسـت  يا كوچـه » سكك«در حد اجتماع اهل  » عمومي

ها را        ها را در ساحت داخلي منزل و اشتراك         طراحي منزل به اين مسئله توجه خواهد داشت كه تفاوت         
دهنده كليـات و      ه ارائه تواند در اين مرحل     فلسفه سياسي مي  . در ساحت بيروني آن موردتوجه قرار دهد      

تر اشاره شـد خواجـه نـصير          كه پيش   در اين مورد چنان   . دهنده شرعيات ناظر به معماري باشد       فقه ارائه 
  :نويسد عنوان فيلسوف سياسي اسالمي كلياتي را در لزوم رعايت اين مسئله بيان نمودند، ايشان مي به

تـر    و از همه مهم   . ناسب اوضاع محفوظ  شرايط ت ... افضل احوال منزل كه مسكن بود چنان بود كه          
 و از افـت      اعتبار حال جوار، تا به مجاورت اهل شرّ و فساد و كساني كه موذي طبع باشند مبتال نشود،                 

  ).210ـ209، ص1369طوسي، (وحشت و انفراد ايمن ماند؛ 
......................................................................................................................... 

ها نقشي ندارد؛  هاي ناشي از اثرات طبيعي بر انسان است كه ضرورتاً اراده او در ايجاد اين ويژگي تفاوت» خِلَق«مراد از  . 1
  .مانند رنگ پوست

  .تواند بر آن اثرگذار باشد مراد اخالقيات انسان است كه اراده انسان در آن مؤثر بوده و تربيت مي.  2
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حي مـدل  ها به محله و از محله به قريه و امت و معموره، مستلزم طرا        بسط اجتماع سكَك يا كوچه    
ها مورد توجه     متناسب از معماري شهري است كه در هركدام از مراحلِ بسط، رعايت اشتراك و افتراق              

رعايت آسايش و توجه به تهيه اسباب وصـول كمـال، از كوچـه بـا شـيوه نـصب                    . معمار موحد باشد  
ــه  » درب«و » پنجــره« ــا توجــه ب ــزل شــروع و ب ــستم « ،»راه«من ــاني  آب سي اشــت ك«و » راه آب«، »رس

و ساير لوازم حيات اجتماعي، بـه قريـه و امـت و              ) 134ـ  137، ص 2، ج 1420عالمه حلي،   (»درختان
  .يابد ساير اجتماعات انساني بسط مي

جـواري ضـرورت        واسطه هـم    ها بوده و به       گفته كه ناظر به مكان زندگي انسان        افزون بر موارد پيش   
نـاظر بـه    » هـاي مـشترك     ارزش«سـو و      از يـك  » فـس  ن  بقاء«ناظر به   » نيازهاي مشترك «وجود  . يابد  مي

» مـسجد «و » بـازار  «از سوي ديگر مـا را بـا دو مفهـوم        ) 40، فصل 1405فارابي،  : ك.ر(» طراوت روح «
نظـام    ها بر تأمين نيازهاي مـشترك و نـاظر بـه            بازار يا سوق درواقع محل تعاون انسان      . سازد  مواجه مي 

بـر ايـن   . ي براي انجام مناسك فردي و اجتمـاعي اسـت  مسجد نيز محل. معاش در روستا و شهر است     
اساس اگر در معماري شهري نسبت منازل و مساكن به يكديگر موردتوجه بود در اين مرحلـه نـسبت                   

ها به بازار و مسجد نيز جهت تسهيل اسباب معاش و نيل به كمال، بايـد مـورد توجـه     ها و محل    كوچه
  . معمار موحد مسلمان قرار گيرد

يكي از ابعاد، بسط تفكر توحيدمحور      . تحليل است    توحيدمحور در بازار از دو بعد قابل       بسط تفكر 
افزار بازار است؛ اين بعد كه ناظر به شـيوه تعـامالت مـردم در بـازار اسـت، بيـشتر در                        در ساحت نرم  

و » بيـع «،  »متاجر«،  »مكاسب«ها و ابواب فقهي همچون          كتاب. صناعت فقه مورد توجه قرارگرفته است     
هاي   مانند آن، ناظر به تأمين اين نياز و ضامن بقاء اسالميت درون بازار و جريان تفكرتوحيدي در اليه                 

حضور فقه در متن بازار موجب تمـايز بـازار مـسلمين از سـاير               . مختلف دادوستد مردم در بازار است     
  .با احكام خاص آن است» المسلمين سوق«عنوان  بازارها و معنون شدن به

در طراحـي و معمـاري بـازار        . افزار بازار است    م، بسط تفكر توحيدمحور در ساحت سخت      بعد دو 
نكته اول توجه بـه سـهولت دسترسـي    . رسد كه معمار بايد به چند نكته توجه نمايد اسالمي به نظر مي   

هاي كاال و مـورد   چنين ويژگي به احكام فقهي خريدوفروش و هم   ) بايع و مشتري  (خريدار و فروشنده    
بر اساس اين نكته، معمار مسلمان براي بـسط تفكـر توحيـدي در سـاحت                . و ثمن است  ) مبيع(لهمعام

طراحي مسجدِ  . افزار موردنياز براي وصول به اين مهم را در نظر داشته باشد             بازار الزم است كه سخت    
تقال احكام  عنوان پايگاه آموزش معارف توحيدي متناسب با بازار، كه بتواند محل ان             بازار، يا مدرسي به   
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  .افزاري است شريعت توحيدي به عرصه عمل باشد، ازجمله چنين سخت
افـزاري كـه در    توجه به سـخت . افزاري اركان بازار اسالمي است نكته دوم ناظر به نمادهاي سخت     

مـساجد يـا   . اين ميان امر معاد، معاش و تبادل را براي مردم سهل نمايد از موارد شايسته توجـه اسـت           
هـا و     ها يا مغـازه     هاي مناسب، انبارهاي متناسب با اجناس، محل ارائه اجناس همچون حجره            هآموزشگا

افزاري بازار است كه الزم اسـت بـا نگـاه             ها نيز از لوازم سخت      محل ذخيره و ارائه ثمن همچون بانك      
اي  گونـه   افزارهايي توسـط معمـار مـسلمان بايـد بـه            چنين سخت . اسالمي موردتوجه معمار قرار گيرد    

توجه به اين دو نكته به ايـن امـر          . كننده تفكر توحيدي اسالم و مسلمانان باشد        طراحي شود كه تداعي   
باشـند، هرچنـد در       افـزاري نمـي     رهنمون خواهد شد كه بازارهايي كه برخوردار از چنين لوازم سخت          

س بايد گفـت كـه      بر اين اسا  . ندارند» سوق المسلمين «هاي اسالمي وجود دارند اما تناسبي با          سرزمين
  .باشد»ذوق معماري«و » فكر اسالمي«بازار در سرزمين اسالمي بايد محل تالقي و پيوند 

گراييِ   ترين پايگاه اجتماعي در تفكر توحيدي و محور انسجام و هم            ركن ديگر شهر، مهم   » مسجد«
مفهـوم مـسجد در تفكـر توحيـدمحور بـا           . هـاي مـشترك در جامعـه اسـالمي اسـت            مبتني بـر ارزش   

تر همچـون قبيلـه، محلـه،         هاي بزرگ   ترين اجتماع يعني اجتماع منزلي ظهور يافته و در اجتماع           كوچك
هـاي انـسان      اهميت مسجد در اين تفكر و جايگاه آن در همه اجتماع          . يابد  بازار، قريه و مدينه بسط مي     

. شـمار آيـد   هاي اساسي معماري در حوزه تمدن اسـالمي بـه             مسلمان، موجب گرديده است تا از پايه      
هـر  «اي است كه در متون ديني بيان شده اسـت كـه    اندازه  ي توحيدي به      اهميت بناي مسجد در انديشه    

، 3، ج 1429كليني،  (؛  ».اي بنا خواهد نهاد     كس مسجدي را بنا نهد خداوند متعال در بهشت برايش خانه          
اي است كه برخي بر  دازهان اهميت مسجد در جامعه اسالمي و در نگاه انديشمندان مسلمان به) 368ص

  :اند اين باورند كه معماري اسالمي با مسجد آغاز شده و پيرامون آن نوشته
معماري اسالمي از ساختن مسجد شروع شد؛ هرچند براي يك مسلمان مطابق احاديث، كل زمين               

كـرد    ميعنوان محل عبادت نگاه       جا به   عنوان آيات خداوند و همه      مسجد است، يعني او به همه عالم به       
كردنـد و دنيـا را      چيـز يكـسان نگـاه مـي         و اين محصول همان نگاه توحيدي مسلمين بوده كه به همـه           

حال چون مسجد محل اجتماع مـسلمين بـراي عبـادت و              بااين. كردند  عنوان امري ذاتاً پليد طرد نمي       به
ترين  خود مهم ودبهخ... هاي اجتماعي ـ سياسي بود و محل اعالن شعاير ديني مثل اذان و   گيري تصميم

 -161، ص   2، ج 1391هاي راهبـردي،      مركز مطالعات و پژوهش   (؛  ». ...ساختمان در تمدن اسالمي شد    
160(  
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ترين ساختمان در حوزه تمدن اسالمي ما را با  عنوان مهم مراجعه به تراث اسالميِ ناظر به مسجد به   
سجد بر اسـاس متـون فقهـي و شـواهد           بناهاي موجود در م   . سازد  مواجه مي » نماها«و  » بناها«دو سنخ   

مـراد از  . است) 93، ص3،ج1413عالمه حلي، (؛  »الميضاة«و  » مناره«،  »گنبد«،  »محراب«تاريخي شامل،   
الميضاة به تعبيري كه شهيد ثاني در كتاب شريف شرح لمعه بيان كرده است همان حمـام و سـرويس                    

ه حلي، شهيد ثاني و سـاير فقهـاي شـيعه    بيان عالم). 541، ص 1، ج 1410شهيد ثاني،   (بهداشتي است؛   
جانبه تفكر توحيدي در ساحت عيني و  پيرامون مسجد، حاكي از توجه ويژه عالمان شيعه در بسط همه          

؛ 259، ص6، ج1419حـسيني عـاملي،   .؛ 260، ص1، ج1413عالمـه حلـي،     : بنگريـد (اجتماعي است؛   
صورت تحليلـي او را بـا بناهـاي            به مراجعه معمار مسلمان به متون فقهي     ) 91، ص 14، ج 1404نجفي،  

اما افـزون بـر بنـا، در معمـاري          . سازد  الزم براي مسجد و كليات و گاه جزئيات ناظر به آن بنا آشنا مي             
  .اسالمي نماي مسجد نيز داراي اهميت فراوان است
سو و نماي بيروني و دروني آن از ديگر سو، نـشانه              استحكام بناي مسجد در تمدن اسالمي از يك       

تحليل بنا و نماي مسجد در تمـدن اسـالمي   . حال خضوع و عبوديت است   البت و عظمت و درعين    ص
هاي زيبا و ذوق هنري، ناشـي از محتـوايي    است كه عظمت معماري مسجد افزون بر قالب    نشان از آن    

رونـي  بنا و نماي بي   . اند  است كه معماران و هنرمندان مسلمان، در ترويج تفكر توحيدي از آن بهره برده             
ها از كثـرات عـالم هـستي بـه سـمت جـالل و عظمـت                   مسجد در تمدن اسالمي منادي دعوت انسان      

. اين ندا هرروز چندين بار از مناره مسجد نيز به گوش اهل شـهر خواهـد رسـيد             . خداوند متعال است  
نيز موجب توجه به مـسجد      ) 88عالمه حلي، همان، نجفي، همان، ص     : رك(اهميت نورپردازي مسجد    

نماي دروني مسجد اما نفي هرگونه توجه به غير خداوند متعال و محو در جمـال                . رون شهر است  از د 
حكمت حرمت نقاشي و تصاوير در درون مسجد شايد حاكي از لزوم توجه به توحيـد                . او شدن است  

  ).543حسيني عاملي، همان، شهيدثاني، همان، ص(و نفي هرگونه تجسيم و تشبيه باشد؛ 
اي بـا ذوق هنـري هنرمنـدان و           گونـه   يدي و غناي محتوايي معـارف اسـالمي بـه         ارتباط تفكر توح  

تـرين سـاختمان حـوزه تمـدن          افزار بناها و نماهاي مهـم       معماران مسلمان ممزوج گرديده و در سخت      
توان گفت مسجد در تمدن اسالمي درواقع بنايي است كه به فيزيـك               اسالمي اشراب شده است كه مي     

  :اند برخي در توصيف مسجد چنين نگاشته. بخشد كي ميعالم، معنايي متافيزي
چيز بـه سـمت    ست تا هيچ جاي آن تداعي برتري نداشته باشد و همه اچيز برابر     داخل مسجد همه  

معماري بيروني مسجد مناره و گاهي گنبد دارد كه نماد حركت و سلوك به سـمت خـداي                  . قبله باشد 
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در اشكال مسجد   . شد  المي است، معموالً در مناره گفته مي      ترين شعاير اس    اذان كه از مهم   . واحد هستند 
هاي غربـي     شد؛ برعكس معماري    تبع آن كل معماري اسالمي از خطوط منحني و مدور استفاده مي             و به 

نوعي نشانه عالم؛ مخلوقيت و       خطوط مدور و منحني به    . كرد  كه از خطوط شكسته و صاف استفاده مي       
.  ظرافـت و زيبـايي سـلوك حقيقـي هـستند      بستگي عالم به خداوند،محدوديت عالم، سيطره تقدير، وا   

اين عناصر در تركيبي هنرمندانه كه مثـل هـر          . شوق حركت و سلوك و زيبايي، خلقت خداوند هستند        
گرفـت، روح و روان مخاطـب         هنر اصيل ديگري از ذوق و درك حضوري هنرمندان اصيل نشاءت مي           

مـسجد بـا      عالوه بـر آن،     . كرد   احساسات معنوي و مقدس مي     داد و غرق در     را غير مستقيم نوازش مي    
در مـسجد   . شود  نقوشي خاص و كلمات و جمالتي از اذكار و اسامي خداوند يا آيات قرآن تزيين مي               

گـر مـشابهت و    همتـا تـداعي   سازي شديداً پرهيز شده تا براي خداوند بـي       از هر نوع نقاشي يا مجسمه     
  ).ردي، همانمركز طالعات راهب(يكساني نشود؛ 

، »دارالعبـاده «و مـسجد يـا      » دارالتجـاره «، بازار يا    »دار«گفته يعني مسكن يا       افزون بر سه ركن پيش    
انتظام اجتماعي به دليل ضرورت الزام سياسي در حوزه اجتماع و رسيدن به اهـداف تأسـيس اجتمـاع                   

ـ             ، »داراإلمـارة «زام يـا  همچون تأمين آسايش و آرامش و نيل به كمال و سعادت جزء با تحقـق مركـز ال
به تعبير محسن مهدي، توسعه تمدن در شهر منـوط بـه حمايـت سياسـي مـداومي                  . ميسر نخواهد شد  

بـر  ). 270، ص 1373مهدي،  (توانند مبذول دارند؛      هاي سياسي نيرومند و باثبات مي         است كه فقط رژيم   
گفته به طراحي مراكزي  يشاين اساس معمار مسلمان در طراحي مدل شهري افزون بر توجه به اركان پ            
  . توجه خواهد نمود كه منشأ صدور فرمان و الزام نسبت به امور اجتماع باشد

خلدون نيز در ضرورت الزام سياسي و لزوم ورود دولت در ساخت بناهاي عمومي شـهر بيـان                      ابن
تند، هـاي عظـيم و عمـارات باشـكوه هـس        هـا داراي هياكـل و سـاختمان           كند كه شهرها و پايتخـت       مي

در چنين مواردي به همكاري و تعـاون  . هاي عمومي است    هايي كه مربوط به عموم و استفاده        ساختمان
جهت كه اين اماكن از امور ضروري و موردنياز هميشگي            هاي زيادي از مردم نياز بوده و ازآن         جمعيت

 گمـارد، بـر ايـن       صورت اختياري به تأسيس آن همـت نخواهنـد          آيند، مردم به        همه مردم به شمار نمي    
اساس ناچار بايد با اكراه و اجبار مردم با تشويق ايشان به مزد و اجرت به انجام ايـن كـار سـوق داده                        

هـا   كه پاداش و اجرت اين امور زياد بوده و جز پادشـاهان و دولـت                كند ازآنجايي   ايشان بيان مي  . شوند
 نهادن شهرهاي بزرگ هـيچ راهـي        نيست، پس براي ساختن قصبات و بنيان        كسي قادر به پرداخت آن      

  ).270، ص1345ابن خلدون، (كه به نيروي دولت و پادشاهي انجام يابد؛  نيست جز اين
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هاي تفكرتوحيدمحور در معماري تمدني در فلسفه سياسي     كه پايه   كه افزون بر اين     حاصل سخن آن  
عنـوان    متـون فقهـي بـه     توان در     جويي است، بسط اين تفكر در ساحت عينيت اجتماعي را مي            قابل پي 

و » سـوق «،  »دار«بر اين اساس توجه به سه كليـدواژه         . جويي نمود   منبع استنباط اراده تشريعي الهي پي     
. يابي به شيوه بسط تفكر توحيدي در ساحت معماري تمدني راهگشا خواهد بـود               براي دست » مسجد«

ن اساس طراحي شهر اسـالمي      بر اي . يابي به اين مهم جز با همراهي قدرت سياسي مقدور نيست            دست
هاي اجتماعي، نيازمنـد تحقـق حكومـت اسـالمي         و مبتني بر تفكر توحيدي نيز، افزون بر تشكيل نظام         

  .است

  محور در ساحت تمدني ظرفيت معماري براي بسط تفكر توحيد
گيـري از ذوق هنـري درصـدد توليـد و طراحـي               معمار مسلمان در تمدن نوين اسـالمي بـا بهـره          

است تا به كمك آن بتواند محتواي غنـي تفكـر توحيـدمحور را در قـالبي زيبـا، ظريـف و                      هايي    قالب
تواند در انتقال و تعميق معـارف دينـي و از آن              اين ظرفيت مي  . هنرمندانه در ساحت تمدني بسط دهد     

كم به دو طريق يـا بـر اسـاس دو     كه انتقال معارف ديني دست توضيح آن. جمله توحيد مؤثر واقع شود   
اصـطالح    راه اول، انتقال توحيد و معـارف توحيـدي از طريـق برهـان بـه               . پذير است   برهان امكان نوع  

اين شيوه بيشتر در اختيار فيلسوفان و متكلمين بوده و علم فلسفه و كالم اسالمي متكفـل                 . است  »لمي«
بـردن از برهـان     شيوه دوم در انتقال مفاهيم، بهـره        . اند    تعليم و انتقال معارف ديني بر اساس اين روش        

ها نيز تعقل و استدالل عقلي است اما به دليـل سـير از                  مايه اين سنخ از برهان      هرچند جان . است» انّي«
هاي هنري و     ساز مناسبي براي ارتباط با مفاهيم و محتواي ديني در قالب            تواند زمينه   معلول به علّت، مي   

ها از   معمار موحد و مسلمان در طراحي قالب كه اگرچه   توضيح بيشتر آن  . معماريِ بناهاي اسالمي باشد   
پـردازد امـا      شود و بر اساس محتواي توحيدي بـا ذوق هنـري بـه توليـد قالـب مـي                    مند مي   محتوا بهره 

توانند موردتوجه مخاطب قرارگرفته و مسيري براي ارتبـاط بـا محتـواي               هاي مادي هستند كه مي      قالب
  .توحيدي آن باشند

. ها بـه آن هويـت و ظرفيتـي خـاص اعطـاء نمـوده اسـت                  اير معماري تمايز معماري اسالمي با س    
سو متمايز از معماري در يونان باستان و از ديگر سو متمايز از معماري مسيحي            معماري اسالمي از يك   

صورت دقيق  در معماري يوناني تمركز بر دقت در ترسيم و تجسم اشكال و تصاوير به. و يهودي است
رود درصدد محاكات از جهان خـارج و          فتي كه در اين معماري به كار مي       ظرا. هندسي و رياضي است   
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اين در حالي است كه نهي از تجسيم و ضرورت توجه به تنزيه در معماري اسالمي،                . عالم مادي است  
افقي باالتر از عالم ماده را به نمايش گذارده و تالش دارد انسان را با عالمي فراتر از عالم ماده آشـنا و                       

همـين  . گذرد تا بـه وحـدت نائـل آيـد           به تعبير برخي نويسندگان، مسلمان از كثرات مي       . سازدمرتبط  
انتخاب نقوش هندسي و اسليمي     . ويژگي تفكر اسالمي مانع ايجاد هنرهاي تجسمي مقدس شده است         

. و كمترين استفاده از نقوش انساني و وحدت اين نقوش در يك نقطه، تأكيدي بر ايـن اسـاس اسـت                     
توانند تلقي توحيدي و  سلمين كه به جهت محدوديت در تصوير نقوش انساني و حيواني نميدرواقع م

هـاي    تعـالي اسـت، در قالـب تـوده          گاه و آيينه گردان حق      نگاهي را كه بر اساس آن، جهان، همه تجلي        
اتي مادي و سنگ و فلز بريزند كه حالتي كامالً تشبيهي دارد ـ با تحديد فضا و ايجاد احجـام بـا تزيينـ    

هاي تند و با ترسيمات اسليمي، اين جنبه را جبران و به نحوي نقـش                 آميزي  شامل نقش و نگار و رنگ     
  ).282ـ 284، ص1384مددپور، (كنند؛  و نگارهاي عرشي را در صورت تنزيهي ابداع مي

نگري در معماري اسالمي نيز وجه تمايز اين معماري از هنر و معمـاري مـسيحي و يهـودي                     جامع
مركز معماري و هنر مسيحي، بر باطن و عقبي بوده و معماري و هنر يهودي تنهـا متوجـه دنيـا     ت. است
نگري در دين اسالم و تفكر توحيدي، معمـاري           اين در حالي است كه به دليل جامعيت و جامع         . است

كوشد تا درنهايـت هـر دوجهـان را عكـس             اسالمي نيز تالش در جمع ميان دنيا و آخرت داشته و مي           
دهد، هر دو را فداي عـشق حـق           كه اصالت به عقبي در برابر دنيا مي         حق تلقي نموده و ضمن آن     روي  

  ).282ـ 286همو، ص: ك.ر(بداند؛ 
افـزاري حيـات انـسان،     تواند بـا حـضور در سـاحت سـخت           معماري اسالمي ظرفيتي است كه مي     

د بين محتواي معرفـت توحيـدي و        و ايجاد پيون  » داراإلمارة«و  » دارالعبادة«،  »دارالتجاره«،  »دار«همچون  
بخـش و مالئـم بـا طبـع از سـوي ديگـر        هاي زيبا، لذت سو و خلق قالب مطابق با فطرت انسان از يك   

هاي هندسي كه بـه نحـو         طرح. انگيزي ساحت اجتماعي حيات انساني باشد       افزايي و فرح    موجب روح 
 نقـوش اسـليمي كـه نقـش         دهد، همراه بـا     بارزي وحدت در كثرت و كثرت در وحدت را نمايش مي          

دهنـد و فـضاي    شوند، كه ثبات را در تغييـر نـشان مـي    قدر از طبيعت دور مي      ظاهري گياهي دارند، آن   
ايـن نقـوش كـه فاقـد تعينـات نـازل            . نمايند كه رجوع به عالم توحيد دارد        معنوي خاصي را ابداع مي    

همـو،  : ك.ر(كننـد؛     نا مـي  واسطه صور تنزيهي بـه فقـر ذاتـي خـويش آشـ              جان هستند، آدمي را به      ذي
  ).282ـ283ص

هـا و       تواند بين زندگي فـردي انـسان        صورت توأمان مي    معماري اسالمي داراي ظرفيتي است كه به      
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  :نظران به تعبير برخي صاحب. هاي ايشان ارتباطي معنادار برقرار نمايد نيازها و ارزش
از . بت و عزت مسلمين اسـت     گر اقتدار، صال    معماري تمدن اسالمي، از طرفي شكوهمند و جلوه       «

طرف محلي بـراي      ازيك.  يكتاست  گر عبوديت و مخلوقيت در مقابل خداي        طرف ديگر خاضعانه نشان   
. گر تذكر به مقام ربوبي و فطرت خدايي انسان          سكني گزيدن و امنيت آدم است و از سوي ديگر جلوه          

مركز طالعات  (؛  ».يبايي است معماري اسالمي در عين صالبت و قدرت و محافظت، داراي ظرافت و ز            
  ).راهبردي، همان

سويي با فطرت و ماليمت و سازگاري با طبع انساني، معمار موحد را بـر آن داشـته                همراهي و هم  
تعالي ابداع كند، در ايران اين امـر، در دوره            هاي حق   صورت مظاهري از آيه     است تا همه اجزاءِ بنا را به      

زاينجا در نقـشه سـاختماني و نحـوه آجرچينـي و نقوشـي كـه                ا. رسد  حداعالي خويش مي    اسالمي به 
حـق را بـه       كار شده است، توحيد و مراتب تقرب به       ... كاري و     بري و آيينه    كاري و گچ    صورت كاشي   به

گـر    اي متحد و ظرفي مطـابق بـا تفكـر تنزيهـي دينـي جلـوه                 گذارند و بنا را چون مجموعه       نمايش مي 
  .)284مددپور، همان، ص (سازند؛  مي

منـدي از تفكـر توحيـدي و معرفـت            افزون بر محتواي غني كه در معماري اسالمي به دليـل بهـره            
ها نيز در معمـاري اسـالمي معنـا و مفهـوم خـاص داشـته و                   دهي قالب   شود، شكل   اسالمي حاصل مي  

در معمـاري و    . هاي معماري اسالمي است     درواقع نشان از رسوخ تفكرتوحيدي در تمامي ابعاد و اليه         
 اسالمي، قالب، مظهر چهار ركن شريعت، طريقت، حقيقت و معرفت، و رنگ سياه مظهر ذات حق                 هنر

همـان،  : ك.ر(شود كه همه حكايـت از احـواالت روحـاني معمـار موحـد و هنرمنـد دارد؛                     شمرده مي 
نمايد كه  هاي مصفا، ظرفيتي را به معماري اسالمي عطا مي مندي از محتواي غني و قالب      بهره). 287ص
برخي انديشمندان پيرامون   .  كرد  توان در معماري مساجد در حوزه تمدن اسالمي نظاره          لي آن را مي   تج

  :اند معماري مساجد در حوزه تمدن اسالمي نوشته
تفكر توحيدي چون ديگر تفكرهاي ديني و اساطيري در معماري مساجد، تجلي تام و تمـام پيـدا                  

ها، نقوش، فـضايي را ابـداع         ها، كتيبه   ها، موزاييك   ، مناره معماري مساجد و تزيينات آن در گنبد      . كند  مي
و » اسـقاط اضـافات   «دهد و تا آنجا كـه ممكـن اسـت             كند كه آدمي را به فضايي ملكوتي پيوند مي          مي

  ).283همان، ص(در وجود او حاصل كند؛ » افناي تعينات و تعلقات«
 كثرت به وحدت و از وحدت به        معماري اسالمي برخوردار از ظرفيتي است كه همواره در سير از          

كثرت درصدد ايجاد ارتباط بين عالم ظاهر و باطن است؛ درواقع معماري اسالمي با نمايش ظـاهر بـه                   
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به تعبير برخي انديشمندان، معمـاري اسـالمي بـه تـضاد ميـان      . شود رسد بلكه با آن آغاز مي       پايان نمي 
شـود، ميـان      ه انـسان وارد سـاختمان مـي       ك  هنگامي. كند  فضاي داخل و خارج و حفظ مراتب توجه مي        

رسد، بـه ايـن       اين حالت در مساجد به كمال خويش مي       . كند  درون و بيرون تفاوتي آشكار مشاهده مي      
. كنـد  معني كه آدمي با گشت ميان داخل و خارج، سير ميان وحدت و كثرت، و خلوت و جلـوت مـي       

ارجي جلـوت گـاه و مكـان توجـه          هر فضاي داخلي خلوتگاه و محل توجه به باطن، و هر فضاي خـ             
تواند همه امور را در صـرف ظـاهر بـه             بنابراين، نمايش معماري در عالم اسالم، نمي      . شود  ظاهر، مي   به

توجه دادن بـه بـاطن      ). 285همان، ص   : ك.ر(تماميت رساند و از سير و سلوك در باطن تخلف كند؛            
تواند زمينه انس انـسان        مساجد مي  طور خاص در معماري     حقيقت و شريعت در معماري اسالمي و به       
  . با معبود و نسيان ماسواي او را فراهم سازد

هاي تعميـق باورهـاي دينـي در حـوزه      ترين زمينه  ظرفيت معماري مساجد بر اين اساس از اساسي       
درون تمدني و زمينه مناسبي براي سرايت و بسط تفكر توحيدي بـا اسـتفاده از ايـن نمـاد هنرمندانـه،            

توانـد در مقـام و        طـوركلي معمـاري اسـالمي مـي         به. هاي تمدني است    بي به ساير حوزه   ظريف و مذه  
مرحله تبيين انديشه توحيدي، ابزاري مناسب براي بسط اين تفكر در ساحت مادي و نمـايش مظـاهر                  

  .توحيدي با قالبي مادي در عرصه اجتماعي و ساحت تمدني باشد
هـاي    معاش در جهت بقاء نفس، و توجه به ارزش        يابي به اسباب        ي دست اكه سهولت بر    حاصل آن 

كـه بـا ظرافـت و زيبـاييِ      مشترك اجتماع در مدينه فاضله، جهت طراوت روح و نيل بـه كمـال آنگـاه        
بخش و فرح آفرين نموده و بـا تـأمين            شود، حيات اجتماعي انسان را لذت       معماري اسالمي آميخته مي   

معمـاري اسـالمي    . نمايـد    قصوي را تسهيل مي    آسايش و آرامش انسان، سير حركت به سمت سعادت        
افـزار مدينـه      دهـي سـخت     تواند با ابتناي بر تفكر توحيـدي و طراحـي و سـازمان              ظرفيتي است كه مي   

در ايـن   . اي سامان دهد كه تجلي انس انسان بـا الـه و قـرب حـق باشـد                   گونه  اسالمي جلوه شهر را به    
. تجلي اسماء و صفات الهي و ذكر و ياد خداست         اي بنا خواهد شد كه محل         اي اسالمي     صورت جامعه 

  : اي به تعبير امام خامنه
اش، رفيقش، خويشاوندش، پدر خانواده، جوان        در جامعه اسالمي، بازارش، مسجدش، دارالحكومه     

دهنـد، بـا      كشانند، با خدا آشتي مي      طرف خدا مي    اندازد، به   خانواده، همه و همه انسان را به ياد خدا مي         
آيـت اهللا  (كننـد؛   سـازند و از صـگي غيـر خـدا دور مـي            كننـد، صـه خـدا مـي         ايجـاد مـي   خدا رابطـه    

  ).519، ص1393اي، خامنه
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  گيري هنتيج
بسط تفكر توحيدمحور در عرصه معماري در حوزه تمدن اسالمي مـستلزم توجـه بـه چنـد نكتـه                    

اقـع نمـادي از   افتـد درو  اول توجه به اين مسئله كه آنچه در ساحت عينيت اجتماعي اتفـاق مـي    . است
اي است كه در آن جامعـه وجـود داشـته و مبنـاي عمـل و رفتـار شـهروندان آن قـرار                            تفكر و انديشه  

شهر يا مدينه فاضله، افزون بر تفكر صحيح و ابتنـاي بـر حقيقـت،                 بر اين اساس تحقق آرمان    . گيرد  مي
اون، ايجـاد امنيـت و   جهت براي تحقق تعـ  ازاين. مستلزم توجه به جنبه مادي و صوري آن مدينه است        

كه بايسته اسـت      دوم اين . تمامي ابعاد شهري و تمدني است       جانبه به   تربيت صحيح نيازمند توجهي همه    
براي تحقق معماري اسالمي و مبتني بر تفكرتوحيدي و تجلي آن در ساحت مادي و منـاظر اجتمـاعي          

كه معماري    ازآنجايي. توجه شود به دو جنبه ايجابي و سلبي در معماري متناسب با تمدن نوين اسالمي              
تـر در تعـابير    كه پيش اسالمي قالبي براي ارائه محتواي غني تفكر توحيدي است، در جنبه ايجابي چنان  

ضرورت حضور هنـر و معمـاري سـالم و مبتنـي بـر هنـر نيـك                    برخي فيلسوفان سياسي اشاره شد، به     
منـداني كـه داراي سـيرت نيكـو نيـستند،      افزون بر اين در بعد سلبي نيز بـراي هنر     . سيرتان توجه شود  

همـان،  (و نوابـت    ) 95، ص 1995فارابي،(كه آباداني اجتماع جز به ازاله شرور        ممانعت ايجاد شود؛ چرا   
روشن است كه مالك سيرت نيكو، انديشه سالم و مبتنـي           . از اجتماع ممكن نخواهد بود    ) 99 و   14ص

نكتـه سـوم ضـرورت      . ي فقه اسالمي اسـت    بر تفكرتوحيدي و مالك عمل صحيح مطابقت با معيارها        
ايجاد پيوند و ارتباط بين مباني تفكر توحيدي و مظاهر آن از طريق آموزش معماران مسلمان و تعميق                  

سو و براي كل جامعه اسـالمي از سـوي    باورهاي ديني و لوازم عيني و اجتماعي آن براي ايشان از يك   
  . ديگر است

ايـن  . اي منسجم و مرتبط است       كه معماري اسالمي مجموعه    نكته چهارم توجه به اين مسئله است      
مجموعه از منزل شروع و به بازار و مسجد يعني محل تعاون، تجارت و عبادت اهـالي شـهر و سـاير                      

بر اين اساس بـه دليـل هويـت ارتبـاطي و منـسجم محتـواي معمـاري                  . يابد  اماكن عمومي سرايت مي   
مظاهر معماري اسالمي همچون مساجد، به طراحي شـهري         هاي فرهنگي و انضمام         اسالمي، با پيوست  

حاصـل و   . ناسازگار با محيط و حوزه تفكر اسالمي، نيل به مقصود، اگر ناممكن نباشد، دشـوار اسـت                
هاي فرهنگي ناسازگار با معماري شهر اسالمي، التقاط در طراحـي و معمـاري در حـوزه                   پيامد پيوست 

باط در معماري شهري در تمدن توحيدمحور، حـضور جـدي           الزمه انسجام و ارت   . تمدن اسالمي است  
  ها و محتواهاي اسالمي و مبتني بر تفكر ديني در تمامي اجزاي معماري شهري از مسكن، بـازار،                   قالب
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نظـام جـامع   «اين مـسئله نـشان از ضـرورت طراحـي     . مسجد و ساير اماكن توسط معمار موحد است   
  .در تمدن نوين اسالمي است» معماري اسالمي

 باورهاي معماران حوزه تمدن اسالمي و نياز       ضرورت آموزش و تعميق     كه با توجه به     نكته پنجم آن  
باشـد آن اسـت كـه فـارغ از      مـي  اي كه در اين ميان بايسته توجـه      به طراحي نظام جامع معماري، نكته     

تحقق . ت ويژه استمرحله بيان و تبيينِ نظام جامع معماري، توجه به مرحله اقامه اين نظام داراي اهمي
آموزش مطلوب و عينيت يافتن نظام جامع معماري جز با همراهـي قـدرت سياسـي محـال يـا بـسيار           

بر اين اساس باور واليان و مديران جامعه نقش اساسي در تحقـق و بـه سـامان     . رسد  مشكل به نظر مي   
  .دي داردرسيدن نظام جامع معماري توحيدي و نيل به اهداف و غايات جامعه و تمدن توحي

  منابع
 .قرآن كريم .1

محمدپروين گنابـادي، تهـران، بنگـاه       : ، ترجمه مقدمه ابن خلدون  ،  )1345(خلدون، عبدالرحمن   ابن .2
 .ترجمه و نشر كتاب

 .، ترجمه محمدحسن لطفي، تهران، خوارزميدوره آثار افالطون، )1380(افالطون .3

 .ثار اإلمام الخميني قدس سره، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آتحريرالوسيلة، )1379(امام خميني .4

 .، تهران، صهبا، چ چهارمطرح كلي انديشه اسالمي در قرآن، )1393(اي، سيد علي امام خامنه .5

، ) الحديثـة  -ط( مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالّمة     ،  ) ه ق  1419( عاملى، جواد بن محمد     حسينى .6
 . المى، چاپ اول قم، دفتر انتشارات اس ،   شيخ محمد باقر خالصى: مصحح/ محقق 

قواعـد األحكـام فـي معرفـة          ،) ه ق  1413)( عالمه حلـي  (حلي اسدى، حسن بن يوسف بن مطهر         .7
 . ، قم، دفتر انتشارات اسالمى، چاپ اول الحالل و الحرام

ابـراهيم بهـادري، قـم،      : ، محقق تحرير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية     ،  )ق1420(ــــــــــ   .8
 .السالم يهمؤسسه امام صادق عل
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 .، مشهد، مؤسسة عاشورامنهاج الكرامة في معرفة اإلمامة، )1379(ـــــــــــ  .9

قم، دفتر انتـشارات اسـالمي، چـاپ         ،  مختلف الشيعة في أحكام الشريعة    ،  ) ه ق  1413(ـــــــــــ   .10
 .  دوم 

، مـصحح و محقـق      شرايع االسـالم فـي مـسائل الحـالل و الحـرام           ،  )ق1408(حسن  حلي، جعفربن  .11
 .الحسين محمدعلي بقال، قم، مؤسسه اسماعيليانعبد

، تهـران،   شـناخت انـواع اجتماعـات از ديـدگاه فـارابي و ابـن خلـدون               ،  )1372(خسرو، غالمعلي  .12
 .اطالعات

تحليل تمدن اسالمي در رويكردهـاي توصـيفي و         ،  )1397(طاهري، مهدي، و محمدجواد نوروزي     .13
چيستي و  : تمدن نوين اسالمي، جلد سوم    ، مندرج در مجموعه مقاالت دومين هفته علمي         هنجاري

 .ماهيت تمدن نوين اسالمي، تهران، اوقاف و امور خيريه

 .، تهران، دانشگاه تهرانهنر، علم و معماري، )1356(طال مينايي، اصغر .14

، تـصحيح مجتبـي مينـوي و عليرضـا حيـدري،            اخالق ناصري ،  )1369(نصيرالدين  طوسي، خواجه  .15
 .تهران، خوارزمي

الروضة البهيـة فـي شـرح اللمعـة     ،   ) ه ق  1410)( شهيد ثانى (دين بن على بن احمد      عاملى، زين ال   .16
 . ، چاپ اول  ، قم، كتابفروشى داورى)الحديثة-ط(الدمشقية 

، قـم، مؤسـسه آل      ذكري الشيعة في احكام الشريعة    ،  )ق1419)( شهيد اول   (عاملي، محمد بن مكي      .17
 .البيت عليهم السالم

ء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها، قدم له و علّق عليه و شرحه الدكتور آرا، )م1996(فارابي، أبونصر .18
 .دار و مكتبة الهالل، الطبعة االولي: ، بيروتعلي بوملحم

 .، ترجمه حسين خديوجم، تهران، انتشارات علمي و فرهنگياحصاء العلوم، )1364(ـــــــــــ  .19
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 . ، بيروت، مكتبة الهالل رح از دكتر على بو ملحم، مقدمه و ش احصاء العلوم ، )  م1996(ـــــــــــ  .20

، چاپ شده در فارابي، التنبيه علي الـسبيل الـسعاده و التعليقـات و               التعليقات،  )1371 (ـــــــــــ   .21
 .رسالتان فلسفيتان، تحقيق جعفر آل ياسين، تهران، حكمت

 .، تهران، حكمتالتنبيه على سبيل السعادة، )1371(ـــــــــــ  .22

، قدم له و علّق عليه و شـرحه الـدكتور علـي بـوملحم،               السياسة المدنية ،  ) الف 1995(ـــــ  ــــــ .23
 .الطبعة االولي، بيروت، دار و مكتبة الهالل

دارالمـشرق، الطبعـة    : ، تحقيق محسن مهدي، بيروت    الملة و نصوص أخري   ،  )م1986(ـــــــــــ   .24
 .الثانية
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