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خالصه
هؼوبضی همسس ثرص هْن ٍ اًىبض ًبپصیط تبضید هؼوبضی است ثِ ٍیژُ زض شّي ٍ ظثبى اًسبى سٌت هحَضی وِ ثِ اغل تٌبظط ػبلن ٍ ازم
زلجستِ ثَز ٍ ثط اسبس آى اسبس اًسبى ضا ػبلوی غغیطٍ ػبلن اًسبًی ضا وجیط هی پٌساضت.ایي ثبٍض ثِ ذلك ٌّط ٍ هؼوبضی هی اًزبهیس
وِ رلَُ تػَیطی ٍ تزسوی هؼٌب ثَز ٍ ثطای تحمك ذَز اظ فطم ٍ لبلجی (ضیبؾیبت ٍ ٌّسسِ)ثْطُ هی گطفت وِ آى ًیع زض حىوت
ضطلی ٍ ثِ ٍیژُ اسالهی غَضتی هخبلیي زاضتِ ٍ زض هیبًِ ػبلن هؼمَل ٍ هحسَس لطاض زاضتٌّ.ط ٍ هؼوبضی سٌتی،هجتٌی ثط اغل تٌبظط
ثیي ػبلن ٍ آزم است.زض شّي اًسبًی سٌتیً،سجتْب ٍ ه فبّین اًسبًی چٌبى ثسف هی یبثٌس وِ زض زاهٌِ ٍسیغ ویْبى ضا زض ثط هیگیطزٍ
ویْبًی وِ زض ایي للوطٍ ضىل یبفتِ ٍ تػَض هی ضَز چَى هحػَل رْبى ثیٌی اًسبى است تؼطیفی وبهال اًسبًی هی یبثسً .ظط ثط ایي
است وِ ثِ ّویي زلیل هفبّین ویْبًی اًسبًی زض رْبى ثیٌی سٌتی،اضتطان ٍسیؼی ثَرَز هی آیس.تبحیط اغل تٌبظط زض هؼوبضی همسس
،اضتطان اثؼبز ٌّسسی هؼجس -ثِ ػٌَاى ًوًَِ وَچه ضسُ وبلجس حك ٍپیىط اًسبى است ٍ ثِ یه ػجبضت ،ػوبضت ػبلن ٍ ازم یىی
است.ایي هؼٌب سجت گطتِ زض ویْبًطٌبسی ازیبى ضطلی ثِ ٍیژُ اسالم،اضىبل ٌّسسی ،اثؼبز ویْبًی ضا ضطح ًوَزُ ٍ ّن آًْب زض سبذت
هؼوبضی ّبی همسس تزلی یبثٌس .زض ایي هیبى زایطُ ٍ هطثغ ربیگبّی وِ هتَى ویْبًطٌبسی ّ،ن ثیبًگط ضٍح ال یتٌبّی ػبلن اًس{ثِ
غَضت زایطُ}ٍ ّن ثیبًگط اثؼبز یتٌبّی آى{هطثغ}.
ولوبت ولیسی :هؼوبضی همسس،زایطُ،هطثغ،وؼجٌِّ،سسِ همسس.

 .1مقدمه
زض ًگطُ لسسی ٍ اسكَضُ ای،هؼوَال ًمطِ ثٌبّب یب ضْط ّبی همسس تَسف ذسا فطستبزُ ضسُ ٍ یب ثطای تبییس ثِ اٍ ػطؾِ هی ضَزثِ ػٌَاى هخبل زض
حسیخی اظ حؿطت ػلی ثي اثیكبلی (ع)ضٍایت هی ضَز وِ ذساًٍس ًمطِ ذبًِ وؼجِ ضا ثَسیلِ تىِ اثطی ثطاثطاّین ًوبیبًس ٍ فطضتِ ای ثط ذلیل ًسا
آٍضز؛ای اثطاّین،ذسایت فطهبى زاز وِ ًمطِ ذبًِ ثِ لسض ایي اثط ثىص0ػبثسی،7531،د ،5ظ )71یب زض احط هطَْض ٌّطی ،گَزآثب ًمطِ
سبذتوبًی،ایي پبزضبُ اوسی ً،مطِ ای سبذتوبًی ضا ثِ ذسا اضایِ هی زّس تب هَضز لجَل اٍ لطاض گیطز (رٌسي،7511،ظّ)35وچٌیي استًٌَْذ ّب
(یب ذطسٌگی ّب)ثب لسهتی  5530سبلِ زض اًگلستبى زض هزوَػِ ای زایطُ ٍاض ٍ هتحسااهطوع ّوطاُ ثب گصضگبُ ّب ٍ ضاّْبی اضتجبقی هٌحٌی گطایص
ثِ ًظن،تمبضى ٍ تَاظًی ضا ًطبى هی زٌّس وِ ًِ فمف ًطبًِ ای اظ یه هطاسن پیططفتِ ٍ سبظهبى یبفتِ ربزٍیی ٍ زیٌی است ثلىِ ًطبى هی زّس وِ
یه حس ضضس یب ثٌسُ ٌّسسی ًیع زض احطهطبّسُ حطوت ظبّطی هبُ ٍ ذَضضیس زض اًسبى آى ضٍظ پسیسُ آهسُ ثَز(گبضزًط،7517،ظ  )17ایي
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هؼٌب زض هسیحت،ظَْض غطیح تطی یبفت ظیطا ولیسب ثِ هخبثِ تي ػیسی هحسَة هی ضس(اًزیلً،بهِ اٍل پَلس ثِ هسیحیبى لطًتس،ظ
ّ)225وچٌبًىِ زض ثَزیعم ًstupa ،وبزی اظ وبلجس ثططی ثَزا للوساز گطزیس(فیطط،7515،ظ )511ثٌبثطیي هؼوبضی همسس،ثرص هْن ٍ اًىبض
ًبپصیط تبضید هؼوبضی است ثِ ٍیژُ زض شّي ٍ ظثبى اًسبى سٌت هحَضی وِ ثِ اغل تٌبظط ػبلن ٍ آزم زلجستِ ثَز ٍ ثط آى اسبس اًسبى ضا ػبلوی
غغیط ٍ ػبلن ضا اًسبًی وجیط هی پٌساضت (االًسبى وَى غغیط ٍ الىَى اًسبى وجیط) .اضىبل ضیبؾی ٍ ّوِ هسضوبت ثبلزولِ هَاؾؼی ٍاسف زاضًس
زض اًمسبم ،زضٍى اهَض ػملی اًس لیىي زض ثطائت اظ هبزُ ٍضای هحسَسبت اًسً(،زیت اٍغلَ،7511 ،ظ  .)213زض ایي هیبى زایطُ ٍ هطثغ ربیگبّی
ٍیژُ زض ویْبًطٌبسی اسالهی زاضتٌس وِ ضطح هی زّین.

 .2معماری مقدس در اسالم(با تفکر در معماری کعبه)

ثط ػظوت ٍ ربیگبُ لسسی هىِ ٍ وؼجِ زض آیبت لطآى ثبلمبة ٍ ػٌبٍیٌی چَى ام المطی (ٍلتٌصض ام المطی ٍ هي حَلْب ،اًؼبم ٍ)12،ثلس االهیي(ٍ ّصا الجلس
االهیي ،تیي)5،تبویس هی ضَز ٍ ایي هؼٌب زض احبزیج ٍ ضٍایبت اسالهی ًیع ربضی است؛ضسَل اهلل (ظ)هىِ ضا ثْتطیي سطظهیي ذسا هی زاًٌس ٍ ذكبة ثِ
آى هی فطهبیٌس،ثِ ذسا سَگٌس وِ تَ (هىِ)ثْتطیي ٍ هحجَثتطیي ظهیي ذسا ًعز هي ّستی اگط ًبچبض ًجَزم وِ اظ هىِ ذبضد ضَم ّطگع ذبضد ًوی ضسم
(لبئساى،7511،ظ )55ه ٌعلت هىِ ٍ هسزسالحطام زض ًعز ذساًٍس چٌبى هتؼبلی ٍ ٍاال است وِ زض هَضز آى گفتِ ضسُ حَاة یه ضوؼت ًوبظ زض
هسزسالحطام ثِ اًساظُ یىػس ّعاض ضوؼت زض هسبرس زیگط است ٍ ّط وِ زض آى ضْط ثویطز ذساًٍس اٍ ضا زض ضئع لیبهت ایوي هی زاضز .ثٌبثطایي وؼجِ ثب
توبهی لسهت ٍ تبضید هؼظوتص ً،وَز گب ضی هؼَی اظ حؿطت حك زض فطم هؼوبضی ثَز .ایي هؼٌب اظ یه سَ تبویس ثط فؼل لسسی ٍ هَهٌبًِ ػوبضت هسزس
زض لطاى ثَز ٍ اظ سَ،هؼوبضی همسس ضا هستمیوب ٍ ثسٍى ّیچ ٍاسكِ ای ثِ ثٌیبى ّبی لسسی اسالم هطتجف هی سبذت .ثسیي تطتیت هؼوبضاى ٍ هٌْسسبى زض
الگَ گطفتي ذَز اظ هؼوبضی لسسی ثِ تبهلی ػویك زض ًَع قطح ٍ پالى وؼجِ پطزاذتٌس ٍ ػبضفبى ٍ ضاظ گطبیبى ًیع زض پی ازضان تبٍیل ػوبضتی ثط آهسًس
وِ ثٌب ثِ قطح ٍ پالى همسسص،توبضبگْی اظ اسطاض ٍ رلَُ گبّی اظ غَض ٍ اهخبل لسسی ثَز.رْبى اسالم زض هتي رْبى ثیٌی ٍ اػتمبزات ذَز،زٍ یبزگبض
الْی اظ حؿطت اٍ،توبهی هؼٌب ٍ هؼٌَیت ٍ ٍرَز ٍ هبّیت یه هسلوبى ضا زض ّوِ اثؼبز اظ فطم ٍ هؼٌب ضىل هی زٌّس .اظ ایي زٍ یبزگبض هستمین الْی ،یىی
لطاى ٍ زیگطی ذبًِ ذسا یب ثیت الؼتیمی وِ اٍل ثیت ٍؾغ للٌبس است(اٍلیي ثیتی وِ ثطای اًسبى ّب ثط پبگطزیس-لطآى وطین،آل ػوطاى)11-ایي ّطزٍ
ثٌیبى هزطز زض لبلت ٌّط هزسن گطزیسًس ٍ اظ ایي زٍ یبزگبض ذَضٌَیسی ثِ ػٌَاى اٍلیي ٍضىَّوٌس تطیي ثؼس ٌّطی اسالم ٍ ًیع هؼوبضی همسس ذلك ضس
وِ توبهی هؼٌب ٍ فطم ٌّط اسالهی ضا َّیت ثرطیسُ ٍ هؼٌب زاز.

 .3احجام هندسی مقدس(دایره و مربع)در معماری اسالمی
یه هؼوبض هسلوبى زض اثتسا ثب زٍ ضىل ٌّسسی زایطُ ٍ هطثغ ضٍثطٍ ثَز وِ اًتربة اى تَسف حك ثطای فؿب سبظی ػجِ لكؼب ضاظّب ٍ ثٌیبى ّبیی ضا زض ذَز
ثِ اهبًت زاضت ٍ هؼوبضاى اّل شوط ًیع زض پی وطف ًسجت ایي اضىبل ٍ ثبظ گطبیی ضهَظ ظیجب ضٌبسبًِ آى ٍ وبضثطز ایي هؼبًی زض قطح ّب ٍ پالى ّبی
ذَز ثَزًس .اظ هیبى ایي زٍ ضىل ،هطثغ زض اغل هىؼت ،غَضت ظبّطٍ تزسن یبفتِ وؼجِ ثَز.اهب استفبزُ اظ ایي ضىل ٍ قطح ذبظ آى،سَاالتی ضا ثط هی
اًگیرت وِ ثسیْی تطیي آًْب پطسص اظ چیستی ٍ هبّیت ضاثكِ ثیي ایي ًوبز ٌّسسی ثب ػبلن رسن یب رسوبًیت ثَز تب تَریِ گط استفبزُ اظ ایي ضىل ذبظ
ثبضس.ثطضسی ٍ تؼوك زض آیبت ٍ ضٍایبت اسالهی تب حسٍزی هی تَاًست ایي ضایكِ ضا تَؾیح زّس ظیطا ثطذی ضٍایبت ّن ثط ٍرَز لطیٌِ ّبی آسوبًی
وؼجِ زاللت زاضتٌس ٍ ّن ثط چطایی چْبض گَش ثَزى آى.ثِ ػٌَاى هخبل زض (هي ال یحؿطُ الفمیِ)حسیخی ثِ ًمل اظ اهبم غبزق (ع)ٍرَز زاضز وِ زض آى
هطثغ ثَزى وؼجِ ثِ زلیل هحبشات ثَزى آى ثب ثیت هؼوَض ٍ هطثغ ثَزى ثیت هؼوَض ثجِ زلجل هطثغ ثَزى ػطش ٍ هطثغ ثَزى ػطش ثِ زلیل آى است وِ اسالم
ثط چْبض ضوي استَاض است :سجحبى اهللٍ،الحوسهلل،الالِ اال اهلل ٍ،اهلل اوجط (ضید غسٍق  7175،لوطی ،د ،2ظ )717ثٌبثط ایي چْبض گَش ثَزى وؼجِ ،ثٌیبًی
وبهال لسسی ٍ هخبلی زض ضٍایبت اسالهی زاضتِ ٍ قجیؼی ثَز وِ ثِ ػٌَاى ًوبزی ویْبًی زض الگَ ّبی هؼوبضی هسلویي هَضز استفبزُ لطاض گیطز(.هحسث
ًَضی ،7101،لوطی،د ،1ظ ّ )555وچٌیي زض ویْبى ضٌبسی اسالهی هطیغ هتزسس تطیي غَضت ذلمت زض حس ظهیي ٍ ًوبیٌسُ ویفیت ثِ حسبة هی آهس
(اضزالى ٍ ثرتیبضی ، 7510،ظ  )21زض ویْبًطٌبسی اسالهی ،هطع ٍ هىؼت ً ،وبز وبهل هبزُ ٍ تزسن اًس ٍ ثِ یه ػجبضت هخلج ،هطثغ ٍ زایطُ اضىبل
غطف ًیستٌس ثلىِ شاتب ٍالؼیتی ضا زض ثطزاضًس وِ زضن آى اظ ضاُ تبٍیل ،آ زهی ضا ثِ ػبلن هخبل ٍ سط اًزبم ثِ حمیمت ضٌّوَى هی ضَز (اضزالى ٍ
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ثرتیبض،510،ظ ّ) 21وچٌیي ایي زٍ ٍیژگی شاتی هىؼت ٍ هطثغ (یؼٌی ایستبیی ٍ حجبت )آًْب ضا هٌبست تطیي غَضت ثطای ثط پبیی ثٌبّبی یی لطا هی زّس
وِ همطض است ًوبز حجبت ثب ضٌس ؛ثٌبثط پیسایص ایستب هطثغ هی گط زز ،ثِ ضطـ گستطزگی ٍ پَیبیی چلیپب هی ضَز .هطثغ زض حس چْبض ،یب هىؼت زض حس ضص
،ایستب تطیي ٍ ثی رٌجص تطیي ضىل ّب ٍ ًوبیٌسُ هتزسن تطیي ٍ حبثت تطیي رٌجِ ذلمت است  .هىؼت اظ ایي ضٍ ی ضهع یب ًوبزی ثِ ضوبضُ هی ضٍ ز وِ
همبم تفػیل ثِ ظهیي ٍ زض همبم اروبل ثِ آزهی اض بضت زاضز  .هىؼت اًسبى ؛ثبظ ًوَزی اًوبزیي است اظ ٍیژگی ّبی ظبّط اٍ (زستگبُ هرتػبت رْبت
ضص گبًِ ) وِ هیبى اٍ ٍ ظهیي ٍ آسوبى ّب هطتطن است پس ضص ٍرْی (=هىؼت ) ضهع یب ًوبزی اظ ٍاپسیي ًوَز است یؼٌی زض ػبلن سیبضُ ّب ،ظهیي
 ٍ،زض ػبلن تطاة ،اًسبى ،ایي ًوبز ٍاالی ایي رْبًی اسالمً ،ظط ثِ ایٌىِ وؼجِ هؼٌبی هىؼت زاضز (ّوبى ؛ ظ .)21پس اظ هطثغ زایطُ لطاض زاضز .اگط ًوبز ٍ
هؼطف ظهیي  ،هبزُ ،تزسن ٍ حسٍز است .زایطُ ًوبز آسوبًي ،ثیىطاًگی  ،ووبل ٍ توبهیت است  .زض فطٌّگ ضطلی اتحبز ٍ ّوٌطیٌی ایي زٍ ضىل ثب
اغكالح هبًساال پیًَس زاضز  .هبًساال وِ اغبلتب لفظی سبًسىطیت ٍ اظ ًظط لغَی ثِ هؼٌبی زایطُ است ،ثِ ػٌَاى اسن ذبظ ثِ اضىبل ٌّسسی هطثغ یب هسٍض یب
تطویجی اظ ایي زٍ ضىل اقالق هی ضَز وِ زض سٌت زیٌی ٌّسٍیی ٍ ثَزایی ثِ ػٌَاى ٌّسسِ همسس هجٌبی سبذت هغبثس ٍ قطح ّبی ٌّطی ضهع گًَِ
زیٌی لطاض گطفتِ ٍ هی گیطز (شوطگَ،7511،ظ ّ .)3ویي اغكالح زض ظثبى فبضسی ثِ غَضت هٌسل یب هٌسلِ زض آهسُ است ٍ زض ایي فطٌّگ ثِ هؼٌبی
زایطُ ای است وِ افسًَگط اى ٌّگبم ذَاًسى زػب ثِ زٍض ذَز هی وطٌس گطچِ ًظبهی زض اضؼبض ذَز ثِ هؼٌبی الیِ ّبی افالن ًیع آٍضزّبست (.الجبل ًبهِ
 ،حى ین ًظبهی گٌزَی ،ثب تػحیح حسي ٍحیس زستگطزی،ظ  .)707پیًَس هطثغ ٍ زایطُ زض هبًساال ثسیبض گستطزُ ٍ حبٍی هؼبًی سوجَلیه ٍ ضاظ گًَِ
چٌسی است  .زض ثطذی اظ هبًساالّب سیط اظ سَی زایطُ آػبظ ٍ ثِ هطثغ ذتن هی ضَز  ٍ،ایي ذَز ًوبزی است اظ فطاّن وطزى ظهیٌِ ّبی ظهیٌی ثطای تزلی
ثیىطاًگی ًب هحسَس آسوبًی زض لبلت هحسَس ظهیٌی ذَز یؼٌی هؼجس (شوطگَ ،7511،ظ  .)1ذبًِ ػجِ وِ گفتین زض ویْبى ضٌبسی اسالهی هطوع ػبلن
هحسَة هی ضَز ذَز یه هتٌساالی ظًسُ است وِ زض هطوعیت ذَز ً،وبیبًگط وؼجِ ثِ ػٌَاى ًوبزی اظ تزسن الْی ٍ زٍایط هتحسالوطوع پیطاهَى آى ًیع
ّوچَى ًوبزی اظ گطزش آسوبى ثِ زٍض هطوع ػبلن است  .تلفیك ایي زایطُ ٍ هطثغ وِ اغلی تطیي پالى هؼجس لسسی زض ضطق ٍ ثِ ٍیژُ زض اسالم است
هی تَاًس ثب حسیج ًجَی اظ پیبهجط پیًَس ذَضز .حسیخی وِ شوط وطزین پیبهجط زض ضت هؼطاد گٌجس ػظیوی (ًوبز زایطُ)ضا هستمط ثط چْبض گَضی (ًوبز
هطثغ)زیسُ ثَز  .اهب زض آى حسیج ثِ ّطت گَضِ ای ًیع اضبضُ هی ضَز وِ زض حس فبغل گٌجس ٍ هطثغ لطاض زاضز ٍ زض ویْبى ضٌبسی اسالهی ًوبز هال ئه
ّطتگبًِ ای است وِ ػطش ضا ثطذَز حول هی وٌٌس(ٍ زض لطآى ثساى اضبضُ ضسُ است ٍ,الوله ػلی اضربئْب ٍ یحول ػطش ضثىفَلْن یَهئص
حوبًیِ,حبلِ . )71-ثِ ایي تطتیت هؼوبضاى ػبضف وِ اظ هٌبسه ػلویطبى پس اظ ایي سري ذَاّین گفت ثط اسبس اغَلی لسسی زض پی ذلك ػوبضت ّبیی
ثط اهسًس وِ ذساًٍس اػلی ثٌیبى ّبی اٍلیِ آى ضا هؼیي سبذتِ ثَز.ضٍیىطز هؼوبض اى هسلوبى ثِ ایي ثٌیبى ّب ،اغَل اٍلیِ هؼوبضی زض ثالز اسالهی ضا پی ضیعی
ًوَز ٍ ثسیي زلیل وِ زض ضٍایبت اسالهی اظ یه سَ هؼوبضی همسس ثَزًس هسبرس ی زض رْبى اسالم ثط پب ضس وِ زض ػیي تَُ ثِ اٍلیي هسزس سبذتِ
ضسُ زض اسالم (هسزس الٌجی) وؼجِ ضا ثب توبهی ٍرَّبت ًوبز ًص (ّوچَى زایطُ ٍ هطثغ)الگَی اظلی ذَز سبذتِ ثَز (.همبلِ تبٍیل هؼوبضی هسزس،سیس
ثْطتی،رلس چْبض، 7513 ،ظ  . )77آى چِ اظ ًمص ثی ثسیل ٍ وبهال ػطفبًی زایطُ ٍ هطثغ (ثِ ٍیژُ زایطُ) زض ضىل گیطی هؼوبضی همسس اسالهی گفتین
ذَز هَضز سَال پژٍّطگطاى ثطرستِ هؼبغط ؛ضیچبضز ا تیٌگْب ٍظى؛ٍ الگ گطاثبض،لطاض گطفتِ است  .آًبى زض وتبة اضظضوٌس ؛ٌّط هؼوبضی اسالهی ؛گٌجس
زٍاض ایطاًی ضا گٌجس ی هی زاًٌس وِ اظ ثیطٍى هٌظط ّبی چطن ًَاظ زاضز ٍ اظ زضٍى پٌبّگبّی است ثطای فطاض اظ ًَض ٍ تطؼطغ ذَضضیس ّ .وچٌي ایي
پژٍّطگطاى تػطیح هی وٌٌس وِ ایي ًَع ه ؼوبضی ثِ گًَِ ای ضهعی اظ تمسس لجلِ ٍ هطْس تبحیط پصیطفتِ است تبحیطی وِ هٌطب آى ضا ثبیس زضسٌتی ثسیبض
وْي رست وِ ثب تَسؼِ اسالم ثِ هٌػِ ظَْض ضسیسُ است (اتیٌگْب ٍظى ٍ گطاثط ،7511 ،ظ ) 515ثب ایي ٍرَز زٍ هحمك ،اٍد حیطت ذَز اظ هؼوبضی
پطضىَُ ٍ رالل زٍضُ ّبی هؼوبضی اسالهی ضا ثب یه پطسص آضىبض هی سبظز :آیب ضاثكِ ثیي اًسیطِ ضیبؾی ٍ قطح ٌّسسی غطفب ضاثكِ ای تىٌیىی ٍ
هىبًیىی است ٍ یب حبٍی اضبضات فطاٍاى فطٌّگی است ؟(ّوبى ،ظ  )51زض ضطح ایي هؼٌب ثِ احط ثزستِ ؛تطیپل ٍم؛ٍ ؛س ثَ التف؛اضبضُ هی وٌٌس وِ زض
؛وتبة پط هطمت ٍ وبهلطبى ولیس اغلی ،لبلت ٌّسسی زایطُ ثَزّ(.وبى ،ظ  .) 511ظیطاًتیزِ تحمیك ٍ پژٍ ّص هحممبًی چَى ثَالتف ضیبً،سجت هیبى
هؿبهیي فطٌّگی ٍ هؼٌَی ًْفتِ زض ٌّسسِ همسس ٍ وبضثطز آى ضا ضٍضي سبذتِ ثَز ثِ ٍیژُ وِ ثِ تؼجیط ذَز آًْب (اتیٌگْب ٍظى ٍ گطاثبض)آى ضٍظگبض زض
ٍالغ ضٍظگبض هطز هی وطزى وتبة همسهبتی ضیبؾیبت ػبلی سسُ پٌزن ّزطی ثَز .ایي هؼٌب ضا زلیل زیگطی ًیع احجبت هیىٌس ٍ آى فتَت ًبهِ ّبیی است وِ
اظ غٌؼتگطاى آى ضٍظگبض ثِ ربی هبًسُ ٍ ًسجت هستمین هیبى سیط ٍ سلَن ػطفبًی ثب ٌّط ٍ غٌؼت آى ضٍظگبض ضا ًطبى هی زّس ،گَیی وِ ّیچ تفبٍتی هب
ثیي سیطٍ سلَن ػبضفبًِ ػبضف ثب وبضّبی هٌبسه گًَِ ٌّطی ٍفٌی ٌّطهٌسٍ هؼوبضی ٍ آٌّگط ٍ چیت سبظٍرَز ًساضز .زض ّویي للوطٍ ؾطٍضی است اظ
ًَضتِ ای فبضسی ثِ ذف ًستؼلیك ثط یىی اظ ًمطِ ّبی همطًس قوبض تبضىٌس(ثِ ػٌَاى یه هػساق تبضیری زض ایزبز ًسجت هیبى هٌْسسبى ٍ هؼوبضاى ثبحلمِ
ّبیبّل شوط ٍ فتَت)سري ثِ هیبى آٍضین.ایي ًَضتِ وِ تَسف یىی اظ هحممبى ضٍسی ثِ ًبم ؛یَسف ًَوتیي ؛تحلیل ضسُ است ثیبًگط ًَػی ًطبًِ گصاضی
ضهعی هطتطن هیبى استبزوبضاى هؼوبض است وِ زض آى ،هؼوبض همطًس وبض ؛یبظاى اّل ٌّط؛ضا فطاذَاًسُ است؛وِ ضهع قطح ٍی ضا ثب ضوبضش پبّبی
همطًس زضیبثٌس .ثط ایي ًىتِ اسبسی زض ایي تحمیك تبویس هی وٌین وِ هؼوبضاى ػبضف هسله ،ثط ایزبز اضتجبـ هیبى آحبض ذَز ٍ هؼٌبی سوبٍی ٍ ػطفبًی
اغطاض هی ٍض ظیسًس .ضبّس هخبل هب ،وتجِ سط زض هسزس اهبم اغفْبى است .زض ایي وتیجِ حؿَض هػطػی ّوچَى (وٌبیِ است ثسیي زٍض گٌجس
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افالن)ًزیت اغلَ ،استبز ٌّط اسالهی زاًطگبُ ّبضٍاضز ضا ثِ شوط چٌیي روالتی ٍازاض هی سبظز وِ ؛ایي وتیجِ ثبظ ّن تطبثِ هیبى افالن زٍاضٍ ثٌبی قبلساض
ضا هكطح هی سبظز ٍ ًمَش اًتعاػی ثٌب ضا اظ هؼبًی سوبٍی وِ زضن آى ثب چطن ثػیطت هوىي است ،ثطذَضزاض هی وٌسً(.زیت اغلَ  ، 7511 ،ظ .)755

 .4شرحی از فتوت نامه های بنایان و معماری
هی تَاى ًتیزِ گطفت اظ ثیبًبت لجل وِ هؼوبضی اسالهی زض قح،الگَّبیی ػطفبًی ٍ سوبٍی زاضت ٍ زض ارطا ًیع هؼوبضاى ٍ هٌْسسبًی وِ قجك ضَاّس ٍ
هساضن تبضیری ،رعٍ حلمِ ّبی اّل شوط ٍ فتیبى ثَزًس  .زض ایي ه َضز ضیب،ػالٍُ ثط ضَاّس فَق الصوط هی تَاى ثِ فتَت ًبهِ ّب ٍ ثِ ٍیژُ فتَت ًبهِ
ثٌبیبى زض تبضید هؼوبضی اسالهی ضرَع ًوَز .ایي فتَت ًبهِ ّب وِ هْوتطیي سٌس اضتجبـ هؼوبضاى ٍ زیگط غٌَف ٌّطی ثب فتیبى ٍ ػبضفبى است ًَ،ضتِ ّبیی
ثَز وِ ثیبًگط َّیت ػبضفبًِ ٍ ػیبضاًِ غبحجبى آًْب ثَز.
ثرطی اظ فتَت ًبهِ ثٌبیبى چٌیي است:اگط پطسیسًس اٍل ثٌب وِ ثَز ثگَ اٍل ثٌب اثطاّین ذلیل ثَز وِ ذبًِ وؼجِ ثٌب وطز زیگط گفتِ اًس اٍل ثٌب ًَح پیبهجط ثَز وِ چَى قَفبى ثٌطست ضْطّب ٍ
ضٍستبّب زیگط ثبض ثسبذت ٍ هطزهبى زض آى ضْط ّب ٍ ضٍستبّب سىٌی گعیسًس ٍ آثبزاًی ظیبز ضس.
اگط پطسیسًس ثعضگتطیي ثٌبیبى وِ ثَز ثگَی پیبهجط هب ثَز غلَات اهلل ػلیِ وِ چَى سیل ثیبهس ٍ ثٌبی وؼجِ ثٌطست حؿطتتص ثب زیگطهَهٌبى ثِ تزسیس ثٌبی
آى السام ًوَزًس ٍ حزطاالسَز ثسست ذَیص ثط آى ًْبز.
اگط پطسیسًس وطیوتطیي ثٌبیبى وِ ثَز ثگَی ػلی ثَز اهیطالوَهٌیي ػلیِ السالم وِ زض ثٌبی هسزس هسیٌِ پیبهجط ضا هؼبؾست وطز ٍ اٍ سط رَاًوطزاى است ٍ
ثعضگتطیي ایطبى زض همبم  ،چٌبى وِ حسیج زض همبم اٍست ؛الفتی اال ػلی ال سیف اال شٍالفمبض؛(ًسیوی ،7511،ظ )155- 151
اگط تَ ضا پطسٌس وِ زض وبض آٌّگطی چٌس ضطایف است:ثگَ وِ زٍاظزُ ضطایف زاضز ،
ضطـ اٍل ،پبن ثَزى .زٍم ،قْبضت زاضتي .سیَم ،ضاست ثَزى .چْبضم،زستگبُ استبزاى پبن زاضتي .پٌزن،ذالف ًگَ.ضطن،چطاؽ استبزاى ضا ضٍضي
وطزىّ.فتن،اٍل ٍ آذط ثِ اضٍاح استبزاى ٍ پیطاى تىجیط گفتيّ.طتن ،اظ چْبض زضم ثِ ضاُ ذسای تؼبلی غطف وطزىًْ.ن فپٌذ ٍلت ًوبظ گصاضزى  .زّن
ٍ،ظیفِ استبزاى ضا زازى .یبظزّن ،ثِ ضٍی ذطیساض سري تٌس ًگَیس  .زٍاظزّن ،زض وبض ذَز حبثت لسم ثَزى.
ّط استبزی وِ اظ ایي ضطایف ٍ لبػسُ ّب ًساًس ٍ ضطایف ثزب ًیبضز ّطچِ اظ ایي وست ذَضز ُ ٍ پَضیسُ ثبضس ّوِ حطام ثبضس ٍ پیص استبزاى ٍ پیطاى پیطاى
همسم فطزای لیبهت ضطهٌسُ ثطذیعز.
ٌّسسِ همسس ًِ تٌْب زض هؼوبضی،آفطیسگبض ثٌب ّبیی ربٍزاى گطت ثلىِ زض تعییٌبت ٍ ًمَش اسلیوی ًیع چٌبى زضیبیی اظ حیطت آفطیس وِ زض ضطح آى
آهسُ استً.مَش هبضپیچ گطُ ثب گطزش پط تحطن حَل هطاوع هتؼسز تمبضى چَى هغٌبقیس ّب ی رصاثی ػول هی وٌس وِ ربییجطای ًگبُ زلیك ثبلی ًوی
گصاضز زض ًتیزِ ّط ثبض وِ ًگبُ ثیَْزُ هی وَضس ذَز ضا ثِ ایي اضىبل ٌّسسی هتساذل تخجیت وٌس یب قطح ّبی ظیطیي پٌْبًص ضا تحلیل ًوبیس،ذَز ثِ
ظَْض ًمص تبظُ ای ثط اٍ هٌزط هی ضَز  .ایي ًمص ّبی ستبضُ –چٌس ظلؼی ثب ضىل ّبی ٌّسسی پط تحطن ٍ ًب آضام ضبى وِ اظ ّط سَ ثب آًْب ًظط ولی
پیَستِ ثِ زیگطی ثسل هی ضَز،گَیی اغل حبثت ثَزى زیسگبُ ًبظط ٍ ػكف تَرِ ٍی ثِ تػَیطی زضٍى لبثی هحسٍز ضا (وِ اسبس پطسپىتیَزٍضُ
ضًسبًس)ًمؽ هی وٌس.ثب یس گفت ثب استفبزُ اظ توبیع ی وِ ًطهي ٍ ثطایسي،هیبى ًگبُ ٍ ًظط لبئل ضسُ است ،ثبیس گفت ایي ًمَش ثب ًگبُ ولی تجبیي
زاضز ،زض ػَؼ هستلعم ًظط هتحطن ٍ ضام ًطسًی ٍ ثی لطاض است وِ زضن ًظن تطىیل زٌّسُ قطح ضا پیَستِ ثِ تؼَیك هی اًساظز تب حس تؼزت ٍ
حیطت ثطاًگیعز،حسی وِ ذَز همسهِ وبض ػملی اًسیطگط استً(.زیت اٍغلَ،7511،ظ .)253
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نتیجهگیری:

هؼوبضی همسس رع اًىبض ًبپصیط تبضید هؼوبضی است ٍ ثٌب ثِ َّیتص ضهعی،لسسی ٍ حیطت ظا است(هَلَی 7517،زفتط اٍل).زیي ٍ ثَیعُ ثبتي
آى ٍ ًیع ٌّط ظاییسُ اظ هتي زیي (ٌّط سٌتی)ًِ لبثل ًمس ًس ٍ ًِ تفسیط،ثلىِ لبثل ضهع گطبیی اًس ٍ تبٍیلّ.وچٌبًىِ ثط اسبس اغَل ضطگبًِ
ًمبضی چیٌی(ً ) hsieh hoمبش زض زٍهیي گبم (ثٌب ثِ ضَْز ذَیص)ّطچِ ضا ثط لَح تػَیط وٌس غیط لبثل حصف ،تغییط ٍ اغالح
است(تبضید ربهغ ازیبى،ربى ثی ًبس تطروؼِ ػلی اغغط حىوت،ظ ٌّ) 527ط هؼوبضی سٌتی ًیع هجتٌی ثط ایي هؼٌب ،زض همبم ضهعگطبیی ٍ
تبٍیل ،ثبقي ذَز ضا ه ی ًوبیبًس ٍ ًِ ًمس ٍ تفسیط (ثِ هؼٌبی هسضى آى)ٍ ایي ضهعگطبیی ّوٌظط ضسى ثب ضٍح ٌّطهٌس اى ٍ هؼوبضاًی است وِ
ایي آحبض ضا زض پس یه ضَضیسگی ٍ استغطاق آفطیسُ اًس ٍ زضن ٍ وطف ایي هؼٌب تٌْب اظ قطیك ثطضسی ًوبزّب ٍ ضهَظ هستتطزض آحبض آًْب
هیسط است.ا یي همبلِ ًطبى زاز وِ ًگبُ لسسی هؼوبض،قطاح ٍ ٌّط هٌس ثِ ضیبؾیبت ٌّ،سسِ ٍ اضىبل آًْب ثِ ٍیژُ زایطُ ٍ هطثغ زض ػول ثِ ذلك
آحبضی اًزبهیسُ وِ ثطای اًسبى هسضى سطاپب ضگفتی ٍ ضاظ ٍ ضهع است.
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الف -هٌبثغ فبضسی:
اثي سیٌب ()7571فٌَى س وبع قجیؼی ٍ آسوبى ٍ رْبى ٍ وَى ٍ فسبز اظ وتبة ضفب ،تطروؼِ هحوس ػلی فطٍغی ،چبپربًِ ثبًه هلی ایطاى ،تْطاى.
اتیٌگْبٍظى،ضیچبضز ٍ گطاثبض،الهٌّ) 7511(،ط ٍ هؼوبضی اسالهی ،تطروؼِ زوتط یؼمَة آظًسً،طط سبظهبى هكبلؼِ ٍ تسٍیي وتت ػلَم اًسبًی.
اضزالى ً،بزضٍ ثرتیبض،اللِ) 7510(،حس ٍحست (سٌت ػطفبًی زض هؼوبضی ایطاًی) تطروِ حویس ضبّطخً،طط ذبن،تْطاى.
افالقَى)7535(،زٍضُ آحبض افالقَى ضسبلِ تیوبئَس ،تطروِ هحوس حسي لكفی ،غع ً،7151-7110طط ذَاضظهی ،تْطاى.
الیبزُ ،هیطچب) 7512(،ضسبلِ زض تبضید ازیبى  ،تطروِ رالل ستبضیً ،طط سطٍش ،تْطاى.
ثطاٍى ،ازٍاضز() 7517یىسبل زض هیبى ایطاًیبى ،تطروِ شثیح اهلل هٌػَضیً،طط غفبض،تْطاى.
ثلربضی لْی ،حسي،) 7511(،حىوتٌّ،ط ٍ ظیجبیی (هزوَػِ همبالت )ً،طط زفتط فطٌّگ اسالهی ،تْطاى.
) 7511(،------------هجبًی ػطفبًی ٌّط ٍ هؼوبضی اسالهی(،زٍضُ زٍ رلسی)ًطط سَضُ هْط،تْطاى)7512(،-----------سطگصضت ٌّطزض توسى اسالهی (هَسیمی ٍ هؼوبضی)ًطط حسي افطا  ،تْطاى.ضید غسٍق ،سیس هحوس ) 7513(،تبٍیل هؼوبضی هسزس ثب تبهلی زض هٌبسه حذ ،هزوَػِ همبالت اٍلیي وٌگطُ تبضید هؼوبضی ٍ ضْط سبظی ایطاى،رلس
چْبضم ،ظ ً، 77طط سبظهبى هیطاث فطٌّگی وطَض ،تْطاى.
شوط گَ،حسیي () 7511فػلٌبهِ ٌّط ًبهِ ،همبلِ تزلی هبًساال زض هؼوبضی ٍ هَسیمی سٌتی ایطاى،فػلٌبهِ ٌّطًبهِ ،سبل سَم ،ضوبضُ .1زاًطگبُ ٌّط.
ًزیت اٍغلَ ،گل ضٌٍّ )7511(،سسِ ٍ تعییي زض هؼوبضی اسالهی ،تطروِ هْطزاز لیَهی ثیس ٌّسی ً،طط سطٍش،تْطاى.
ًػط ،زوتط حسیي)7531(،ػلن ٍ توسى اسالهی  ،تطروِ احوس آضام ً،طط ذَاضظهی (چبح زٍم)تْطاى.
ً،)7531(------------ظط هتفىطاى اسالهی زض ثبضُ قجیؼت ،ظ ، 525اًتطبضات ذَاضظهی ،چبح سَم،تْطاى.ًظبهی گٌزَی ،)7511(،الجبل ًبهِ ،ثب تػحیح حسي ٍحیس زستگطزی،چبح سَم  ،تْطاى.
ة  -هٌبثغ ػطثی:
لطآى وطین.
اذَاى الػفب ٍ ذالى الَفب( 7131هیالزی)الطسبئل (زٍضُ چْبض رلسی) ًططزاضثیطٍت.
ضید غسٍق ( 7175لوطی)هي الیحؿطُ الفمیِ (زٍضُ چْبضرلسی) اًتطبضات ربهؼِ هسضسیي لن.
ولیٌی،حمِ االسالم( 7553ضوسی) اغَل وبفی (زٍضُ رلسی ً) 1طط زاضالىتت االسالهیِ ،لن.
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