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  0931 زمستان ،75-01 (،0)01 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

 فصلنامه  .اساممی معماار  مغفول عنصر زندگی؛ سبک .(6931) سیدرحمان اقبالی، و الدین؛ سیدمحی فاضلیان،
  .75-01 (،6)61 ،انسمنی عنوم در ای رشت  هیمن هطملعمت

.2018.2587.2987  8110-6166شاپا: 

 است. آزاد  نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ) 

 سبک زندگی؛ عنصر مغفول معماری اسالمی
 

 2، سید رحمان اقبالی1*الدین فاضلیان سیدمحی
 60/60/6930؛       پذیرش: 60/60/6930دریافت: 

 چکیده
نا مطرح شده اسات. اعت عنوان یک سنت تاریخی مهم و قابل در ادبیات معمار  جهان، معمار  اسممی به

عنوان بخشای از  مراتب باالتر  از ِصار  یاک سانت تااریخی دارد و باه این سنت برا  ایرانیان، جایگاه به
منظور تبیاین معماار  اساممی  ها  مختلفای باه شود. نظریه هویت معمار  در ایران اسممی شناخته می

د، بخشی از مختصاات معماار  اساممی را ان اند که هرکدام، به پیرو  از روشی که اتخاذ کرده مطرح شده
طور  ا  که باه ها  عملی و انضمامی دلیل غفلت از مؤلفه ها به طورکلی، این نظریه اند، ولی به مشخص کرده
خمصه کرد، قابلیت کاربست درسات و کارآماد خاود را در «سبک زندگی»توان آن را در واژۀ  مشخص می

ها  مختلف درباارۀ  . هد  این مقاله، پس از طرح و نقد نظریهاند زیست امروزین مسلمانان از دست داده
به معمار  اساممی اسات؛ « سبک زندگی»معمار  اسممِی مطرح در ادبیات پژوهش، بازگرداندن عنصر 

ها  معماار  اساممی اسات و ام اان بازگشات معماار   شدۀ نظریه رسد حلقۀ گم  نظر می عنصر  که به
عنوان ی ای از اصاطمحات  باه« سابک زنادگی»کند.  ایرانیان را فراهم می اسممی به متن زندگی اجتماعی

عنوان عنصر  کارآمد باه  شناسی و علوم اجتماعی، دارا  این قابلیت است که به معتبر و رایج در حوزۀ روان
 ها  معمار  اسممی بازگشته و وجوه کارکرد  معمار  اسممی را به آن بازگرداند. تعریف

 عمار  اسممی، سبک زندگی، اسمم، مسلمان، ایران.م :ها کلیدواژه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

  .مسئول( )نویسنده ایران قزوین، خمینی)ره(، امام لیالمل بین دانشگاه شهرساز ، و معمار  دانش ده معمار ، ارشد کارشناس .1
 

 .ایران قزوین، خمینی)ره(، امام المللی بین دانشگاه شهرساز ، و معمار  دانش ده معمار ، دانشیار .2
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 مقدمه
 طورکلی دربارۀ نسبت بین معمار  و اسمم دو موضع کلی مطرح شده است: به

ها  داناش بشار   براساس این موضع، اسمم، منبع بالقوه معرفتای بارا  تماام سااحت  ا الف
وان هار دانشای را اساتخرار کارد. تا میاست؛ به این معنا که با مراجعه به متون و نصوص اسمم، 

ْلناا َعَلْیاَک »فرمایاد:  ساوره نحال کاه می 03معتقدان به این موضع، با استناد تفسیر  باه آیاه  َو َنزَّ
هاایی  کنند که کتاب الهای دربردارنادۀ تماام دانش گونه استدالل می ، این«اْلِ تاَب ِتْبیانًا ِلُ لِّ َشْیء

 1کسب آنان را دارد.صورت بالقوه قابلیت  است که بشر به
عنوان  شود که قائل است، اسمم باه ا روی رد دوم نظر ، در مقابل روی رد نخست اتخاذ می ب

ساز، دربردارندۀ اصول و قواعد راهبرد  بارا  رسایدن انساان باه ساعادت دنیاو  و  م تب انسان
 اه ایان زنادگی شاود، بل مثابه منبع معرفت درنظر گرفته نمای اساس، اسمم به اخرو  است؛ براین

عهده معماار مسالمان  آفرینش اثر هنر  را بهبینی فرد مسلمان را ش ل داده و مجال  است که جهان
 (.696، 6938گذارد )موحد ابطحی،  می

این مقاله با بیان شواهد و دالیلی، از موضع دوم دفاع خواهد کرد؛ یعنی موضعی که قائال اسات، 
 ت که میان آن و مقتضیات زمان هماهنگی وجود داشته باشاد.برا  انطباق اسمم با معمار ، الزم اس

ا  از ح مات  معنا  ارجااع باه گوناه بینی اساممی باه سارا  جهاان با این اوصا ، در اینجا رفتن به
گوناه کاه پاالساما مطارح  آیاد؛ همان دسات می ا  به شهود  است که از خمل آن هر اثار معماراناه

ها، و  هاا، نظریاه گیارد، ناه از واقعیت زیستۀ معمار نشئت میمعمار  از ح مت شهود  و »کند:  می
(؛ شهود  که برا  معمار مسلمان ناشی از زیست در دنیا  اساممی 66، 6938)پاالسما، « ها روش

بینی دینی است. اگر فرض بگیریم کاه رساالت نباو  از طریای وحای بارا   و تنفس در فضا  جهان
شود و تمدن اسممی، درحقیقت، تجلی تحقای جامعاۀ دینای  انتقال حقایی الهی به انسان محقی می

مطلوب خداوند است، هنرمند در این جامعه در دساتگاه عبااد ، ناه برحساب م نات و مهاارت و 
نهایت حقیقت را دریافتاه و  ا  از بی تواند ذره توانمند  که به میزان شفافیت و قابلیت و نیازمند ، می

اسااس، معماار، پذیرنادۀ اماور  اسات کاه  (. براین653 ،6936در اثر خود متجلی کناد )حجات، 
کند با اساتفاده از  اش از جهان، در ساحت فراآگاهی و  ش ل گرفته است و تمش می براساس تجربه

ا   الهام، اثر هنر  خود را منطبی با آن فراآگاهی، تجسم بخشد؛ بنابراین، هنر عباد ، گشاودن روزناه
 ها اسات. هاا، و زیبنادگی هاا، خوبی ه سرچشامه هماۀ زیباییسو  حقیقت واحد متعالی است کا به

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 (6951 )سروش، به: کنید نگاه آن نقد در و (6936 )میرباقر ، ر.ک: موضع این مورد در ویژه به .1



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

03 
؛ عنصر سبک زندگی

 مغفول معماری ...

معنا  انفعال معمار و پذیرنادگی مطلای او نیسات، بل اه در دساتگاه عبااد ،  تردید این مسئله به بی
ها  مااد  بارا  مفااهیم معناو   وظیفۀ معمار، سیر از حقایی الهی به دقایی انسانی و یافتن مصداق

عالم معنا و عالم ماده که حقایی و مفاهیم را بر محملی از جانس  است. معمار ، فرایند  است میان
بخشاد  صورت مصادیی و دقایی کالباد ، واقعیات و جسامیت می نشانده و به  ا یعنی هندسه ا اندیشه 

ا  از تواناایی  توان گفت، طراحی مساتلزم فرایناد ذهنای پیهیاده (. درواقع می606، 6936)حجت، 
ها و درنهایات،  ها در مجموعۀ منساجمی از ایاده از اطمعات، درآمیختن آندستیابی به انواع فراوانی 

   ها است. ا  از ایده یافته وجود آوردن ش ل تحقی به
سو باید مؤید و مولاد فعال معماار باشاد و از ساو  دیگار،   بنابراین، معمار  اسممی، ازیک

ان در رویارویی با جهانی که ها  معمار مسلم تجربهتوسط خود معمار، تولید و منتشر شود؛ یعنی 
گیارد و اثار معماراناه او، خاود مولاد  وسیله تاریخ و جامعه اسممی قوام یافته اسات، شا ل می به

 ها  جدید در همۀ اعضاِ  جهان اسممی است. جهانی برا  ایجاد تجربه
 
 شده دربارۀ معماری اسالمی های ارائه . نظریه1

وی ردها  مختلف به معمار  اسممی پرداخات. پیشاینۀ توان به بررسی ر براساس این مقدمه می
ها  علمی، حدود نیم قارن اسات، ولای قادمت  پرداز  صورت نظریه توجه به معمار  اسممی به

گردد که نخستین بنا برا  مسلمانان احداث شد. درواقاع،  معمار  در دنیا  اسمم به زمانی بازمی
ها و الگوهایی است که برا  معمار  در نیم قرن  نظریهمعمار  در میان مسلمانان، مادۀ اولیه تمام 

اخیر مطرح شده است، ولی مدعا  این مقاله این است کاه اطامع از تااریخ معماار  در دنیاا  
 اسمم، صرفًا گام نخست برا  فهم معمار  اسممی است.

 هاا  شاود کاه باا بینش ها  مختلفای مشااهده می در مطالعۀ تاریخ معمار  اسممی، نگرش
اند و هر اندیشمند  از زاویه دید خاود ایان عرصاه را  متفاوتی وارد شناخت معمار  اسممی شده

شاده از الگوهاا  مطارح در زمیناه معماار   ها  انجام بند   واکاو  کرده است. براساس تقسایم
تاریخی،  ا تاریخی، برخی از منظار تحلیلی ا ا  در معمار  اسممی با نگاه توصیفی اسممی، عده

ها    ا  برمبنا  وجوه تعلیمی، و ح یمانی از دید تمثیلی، ریشاه ندیشمندانی با نگاه فلسفی، عدها
اند  نگرانه به معمار  اسممی پرداخته  صورت مجموعه اند و گروهی نیز به پدیدار آن را بررسی کرده

هاا  نگرشکنیم ضمن طرح و بررسی تمام این  (. در این بخش تمش می91، 6939)ذوالفقارزاده، 
 ها را دریابیم. ها  میان آن کرده و شباهت  بند  ها را تقسیم نظرها، آن و نقطه

اند، ارجاع به تااریخ  مایۀ همۀ الگوهایی که برا  معمار  اسممی ارائه شده که گفته شد، بن چنان
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ا   عدهو  1پیشینی و پیشاتجربی صورت ا  به معمار  در میان مسلمانان است، ولی در این میان، عده
بند  این است کاه  اند. مراد از این تقسیم الگوها  خود را مطرح کرده 2صورت پسینی و پساتجربی به

اناد و   ا  پیش از آن ه به تاریخ مراجعه کنند، برا  ماهیت معمار  اسممی، تعیاین ت لیاف کرده عده
، و در مقابال، گروهای اناد ها  پیشاتجربی، چیستِی معماار  اساممی را شارح داده بنا بر این مقوله

پساتجربی عمل کرده و پس از مطالعۀ دقیی معمار  در میان مسلمانان، کیفیت معماار  اساممی را 
 شوند. بند  کلی بررسی می اند. در اینجا، الگوها  مختلف، ذیل این دو دسته مشخص کرده

 . رویکرد پساتجربی1-1
تاریخی اشااره کارد  ا تاریخی، و تحلیلی ا توان به نگرش توصیفی ها  پساتجربی می ازجمله دیدگاه

 اند. کار رفته ها  اولیه آشنایی با معمار  اسممی و بیشتر توسط مستشرقان به که البته غالبًا در دوره
 تاریخیـ  . نگرش توصیفی1-1-1

ا  به معمار  اسممی، نگرش توصیفی است. در این نگرش، به وصاف و بیاان حاال  نگرش عده
ور  یا توصیف کالبد  و عناصار معماار ( معماار  اساممی توجاه شاده ظاهر  )توصیف ص

است. گاهی این توصیف و تشریح درصدد تعریف فضاها و عناصر معمار  برآماده و گااهی نیاز 
، 3کار رفتاه اسات. پاو  ها  مختلفی ح ومتی به صورت تاریخی برا  وصف معمار  در دوره به

 اند. برمبنا  این نگرش عمل کرده گرو ، و هرتسفلد ازجمله افراد  هستند که
اسممی دارا  استمرار  بوده است که هرچند بارها بر اثار  ا معمار  ایرانی»کند:  پو  بیان می

همه باه  ها  داخلی یا هجوم خارجی، دستخوش فترت یا انحرا  موقتی شده، ولی بااین کشم ش
حال، قدمت توجاه  بااین«. تسب ی دست یافته است که با هیچ سبک دیگر  قابل جایگزینی نیس

سال نیست. این شیوه،  61–71صورت توصیفی، بیش از حدود  به تاریخ هنر و معمار  اسممی به
در حد اطمعات کلی از یک اثر و شناخت ظاهر  معمار  اسممی باقی مانده، و به مرتبۀ تحلیل 

ا  ناازل اسات و  باهمعنایی آن حرکت ن رده است. هرچند شناخت ظاهر، ضرورت دارد، ولی مرت
 (.91-96، 6939سو  تحلیل و تبیین مبانی حرکت کرد )ذوالفقارزاده،  باید به

هنار و »توان ذیل نگرش توصیفی درنظر گرفت. براسااس نظرگااه ایشاان،  تلقی پیرنیا را نیز می
 ها  این هنار نمایاان اسات. خوبی در نمونه معمار  اسممی از دیرباز دارا  چند اصل بوده که به

« گرایای وار ، پرهیاز از بیهاودگی، نیاارش، خودبساندگی، و درون این اصول چنین هستند: ماردم
 (.81، 6906)پیرنیا، 
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توان بیان کرد که مراد از اصال نخسات  طور خمصه در تبیین معنا  هریک از این اصول می به
پرهیاز از اسارا ، در این توصیف، تناسب ابعاد ساختمان با اندام انسان است، مراد از اصال دوم، 

ا  معماول در گذشاته باوده اسات، داناش ایساتایی، فان سااختمان، و  مراد از اصل سوم کاه واژه
شناسی است، ماراد از اصال چهاارم، اساتقمل سااختمان و نیااز نداشاتن آن باه مصاالح  مصالح

نادگی ها  جغرافیایی دیگر است و درنهایت، منظور از اصل پنجم، ارزش نهادن ایرانیان به ز م ان
 (.81-97، 6906شخصی و حرمت آن و نیز عزت نفس ایرانیان بوده است )پیرنیا، 

گونه که از  توان در مورد هریک از این اصول مطرح کرد، همان فار  از ظرایف و نقدهایی که می
هایی است کاه باا  آید، معمار  ایرانی )و اسممی( دارا  ویژگی بند  مسئله نزد پیرنیا برمی  صورت

 .1باشد به ظاهر و توصیف آن، قابل فهم و درک میتوجه 
 تاریخیـ  . نگرش تحلیلی2-1-1

هاا  تحلیلای  شناسان در بررسای معماار  اساممی، وارد بح  ا  دیگر از پژوهشگران و شرق عده
هاا   اشااره کارد. در تحلیل 2ها  پسینی پاو  و پاپاادوپلو توان به اندیشه اند که ازجمله آنان می  شده

اند.  تحلیل شاده و شده توسط این اشخاص، آثار معمار  اسممی در سیر تاریخ، تجزیاه رائهتاریخی ا
نام معمار  اسممی وجود ندارد و معماار   پاپادوپولو درنهایت به این نتیجه رسیده است که چیز  به

معماار  »اسممی، ترکیبی از معمار  یوناان و بیازانس اسات، ولای بارع س و ، پاو  در کتااب 
روشان  ها  معمار  تأکید کرده است. ، بر قدمت معمار  اسممی و تمایز آن با سایر شیوه«یاسمم

دهناد، از  ها  دینی انجاام می دلیل تمشی که در راستا  س والر کردن آموزه ها به است که این تحلیل
وجه خمقانۀ موجود در فضاها  زیستی و معمار  جواماع اساممی منحار  شاده و از شاناخت و 

 (.96، 6939مانند )ذوالفقارزاده،  یل درست معمار  اسممی بازمیتحل
 . رویکرد پیشاتجربی2-1

تاوان چهاار  اند، می هایی که با روی رد پیشاتجربی به معمار  اسممی نظر انداخته ازجمله نگرش
می نگر را نام برد. درواقع، این روی رد به معماار  اسام نۀ فلسفی، تعلیمی، تمثیلی و مجموعه نمو

اناد و پاس از روشان شادن ایان  ها  مورد نظر خود توجاه کرده در مقامی پیش از تجربه به مقوله
اند. بدیهی   هایی را برا  تأیید نظریۀ خود در تاریخ معمار  در میان مسلمانان یافته مناسبات، نمونه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 زاده، عبداللاه مهرداد، بیدهنی، قیومی ر.ک: پیرنیا، کریم نظر از ایرانی معمار  اصول تبیین دربارۀ دقیی پژوهشی مشاهده برا  .1
 مطالعاات دوفصالنامه ،«ایرانای معماار  برا  پیرنیا پیشنهاد  اصول نقد و بازخوانی مردم؛ و بوم و بام» (،6936) محمدمهد 

 تابستان. و بهار ،6 شماره ایرانی، معمار 
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غییار  در شاوند و ت ها  ناقض در کلیت نگرش، نادیاده گرفتاه می است که در این روی رد، نمونه
 کنند. نظر اصلی ایجاد نمی نقطه

 . نگرش فلسفی1-2-1
ها  موجود در بررسی معمار  اسممی، روش تحلیل فلسفی، برهاانی، و اساتداللی  ی ی از شیوه

اسات. در ایان روش، معماار    است که درواقع، به شیوۀ قیاسی به معمار  اسممی نظر انداختاه
شود و شناخت معمار  به این سابب کاه جزئای از  اخته میعنوان ی ی از اجزا  نظام هستی شن به

بر تثبیت قوانین کلی و همیشگی موجاود  نظام کل هستی است، اهمیت دارد. نگرش فلسفی مبتنی
آیند، تابع تحول زماان  دست می هایی که از پس نگرش فلسفی به اساس، الگو در جهان است. براین

 ند.نیستند و درعمل، ناظر بر قوانین ثابت هست
گر درواقع، پیش از آن ه مورخ باشد، فیلسو  است. فیلسو ، جهاان را  در این نگرش، تحلیل

عبارت دیگر، هر صورتی در طبیعت دارا  معنایی است که به عالم باال ارتباط  بیند. به ذومراتب می
نسابت  آیاد، در شمار می کند و همۀ مراتب عالم موجودات، که معمار  نیز جزئی از آن به پیدا می

فهم است. سرآغاز معمار ، جایگااهی در اساماء الهای اسات و تنهاا در ُبعاد  آن با عالم باال قابل
هنار، »اساس، در تعریف هنر بیان شاده اسات کاه:  یابد. براین ماد  است که با طبیعت، تعین می

هات ها و در ج ها در پدیدارها است، متناساب باا نیازهاا  انساان تجلی ح یمانه و عادالنۀ حسن
شناساانۀ انساان یاا هماان اساماء  هاا  زیبایی ها، همه گرایش در این تعریف، حسن«. ها کمال آن

گیرد که متناسب با نیازها  انسان و با درنظر گرفتن مجموع شرایط وابساته  حسنا  الهی را دربرمی
هاا، شاامل کماال وجاود  هنرمنااد و  باه زماان و م اان و ناوع مخاطباان و در راساتا  کماال آن

 (.77، 6939کار،  ساز  برا  تعالی مخاطبان است )نقره ینهزم
برمبنا  روش تحلیل فلسفی، در معمار  اسممی، سنت اسممی، منشأ و مرجاع اسات و در 

همان شا ل وجاود   تمام ارکان معمار ، در هر جایی از تاریخ اسمم که محقی شده باشد، باید به
معنی  ناپذیر  و تداوم آن است. در این تلقی، سنت به ها  سنت، تبدیل داشته باشد. ی ی از ویژگی

ناپاذیر   (. درواقاع، سانت هماان اصاول تبدیل6959طریقه، قانون، آیین، و رسم است )دهخدا، 
است که فلسفه، ادعا  شناخت آنان را دارد و با منشاء آسمانی در مقاطع مختلفی از زمان و م اان 

ها  خاص و صور  قدسی است که محملی برا   آموزه حال، سخن از تداوم یابد. درعین  تعین می
چیز  ها به انسان و به فعلیت درآمدن تعالیم سنت در درون انسان است. در سانت هماه انتقال آموزه

 (.69، 6901معنو  است )اردالن، 
ها براسااس  در معمار  اسممی، قواعد، معیارها، و الگوها ثابت هساتند، ولای تناوع صاورت
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تواند هزاران هازار مظهار و  معنا  درست و دقیی آن می شمار است. یک اصل به و بیقواعد، فراوان 
گااه  آن ه ی ی ت رار دیگر  باشد و این، رمز پویایی سانت اسات کاه هیچ تعین داشته باشد، بدون 

کند. برخی از افراد مانند نصر، اردالن، و... آثار  ها  نو را در خود حل می شود و پیشرفت کهنه نمی
اند کاه  شناسی، و... بررسی کرده ار  اسممی را با اصولی چون وحدت و کثرت، تنوع، زیباییمعم

 (.96، 6939ش ل طولی به معمار  اسممی است )ذوالفقارزاده،  درواقع، نگاهی فلسفی به
طورکلی در این تلقی، معمار  اسممی، تجلی وحدت در کثرت و تامش بارا  رسایدن باه  به

ها و مباانی  ثرت با متحد کردن اجزا براساس نظم است. در این تلقی، ریشاهیک وحدت در عالم ک
توان در ربط بین معمار  و اصول و قاوانین عاالم هساتی یافات. در تلقای  معمار  اسممی را می

شاود.  ا  از عالم باال درنظر گرفتاه می ا هر موجود  نشانه شناسی اسممی براساس هستی یادشده ا
کید بر وجود آفریدگار بهاساس، در اسم براین عنوان منشأ یگانه و همهنین، بار  م بر عالم هستی با تأ

  مراتب وجود ، که خود مت ی به اصل وحدت بوده و به امر الهی هماهنا  و انتظاام یافتاه سلسله
(. درواقع، در این تلقی، معمار، هد  نهایی خود را تولید 76، 6936شود )نصر،  است، تأکید می

داناد، بل اه غایات  ا  که در معمار  مدرن اماروز وجاود دارد( نمی ن با طبیعت )رویهاثر  متبای
تمش معمار این است که اثرش، هم درعمل آسیبی به طبیعت نرسااند و هام در سایما  خاود باا 

 (.610، 6931طبیعت، متباین نباشد )قیومی، 
نظر، نااظر در  . از ایان نقطاهپاردازد شناسانه نیز می بر این، نگاه فلسفی به مسائل معرفت عموه

ادراک، برا  کسب معرفت از موجودات، مراتاب گونااگون هساتی را درنظار دارد و از هریاک باه 
گیرد. پیشاینیان و همهناین، متاأخران بارا  ادراک انساان از موجاودات،  اقتضا  شرایط، بهره می

 ال، و تعقل اشاره کرد.توان به مرتبۀ حس، خی ها می اند که ازجمله آن مراتبی قائل شده سلسله
نگرد، تا   درنتیجه، این نوع تلقی از معمار  اسممی، به هنرمند از منظر تعهد و مسئولیت او می

قوانین حاکم بر خود و هستی را بشناسد و سپس، آزادانه هرگونه که خواسات عمال کناد و پاس از 
کاار،  عهاده بگیارد )نقره عمل، مسئولیت نتایج مثبت و منفی آثار خود بر هساتی و مخاطاب را باه

6939 ،71.) 
 . نگرش تعلیمی2-2-1

گران معمار  اسممی بر این نظرند که برا  خلی اثر معمار  بایاد باه تعاالیمی  برخی دیگر از تحلیل
شاود.  شود و متناسب با آن، اثر معمارانه خلی می توجه کرد که براساس آن، معمار ، آموزش داده می

وجود آمادن آثاار  در حوزۀ معمار  اساممی، در بررسای شایوۀ باه برخی پژوهشگران و متخصصان
اند؛ یعنی این اه چگوناه شااگردان تعلایم و تربیات  بدیل و فاخر، به رابطۀ استاد و شاگرد  پرداخته بی
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ها  ناماه ها همان فتوت کنند. بستر این بح  درنهایت، آثار  را در معمار  اسممی خلی می  یابند و می
 آموزش معمار  دو مسئله مطرح است: الف( گزینش شاگرد؛ و ب( تعلیم شاگرد. هستند. در مورد

مناد  و اساتعداد، تزکیاه و ساازندگی نفساانی و  بر عمقه پایه و مبنا  کار در این روش، عموه
پیراستن درونی شاگرد از کدورت دنیایی و حلول و تجلی روح خدایی در شاگرد است و به تباع آن 

شود؛ بنابراین، در مرحله نخست، شاگرد بایاد اهلیات )یعنای  اعت انجام میاست که فراگیر  صن
داشتن فضایل اخمقی و دور بودن از رذایل( داشته باشد، یعنی از نظر اخمقای، نی ورفتاار باوده و 
نیز درک و فهم درساتی داشاته باشاد و همهناین، دارا  توانمناد  جسامی باشاد )ذوالفقاارزاده، 

6939 ،95.) 
لحاظ دانایی، باه حرفاه  علیمی، استاد، فرد  متعهد، متدین، و متخصص است و بهدر نگرش ت

ها  کار آشنا است. درواقع، متعلم، معمار  خود را هم ار و پیرو  خود تسلط دارد و با رموز و واژه
گیرد، و از این طریی، معماار  مراتب هستی درنظر می بیند، جایگاه خود را در سلسله  انبیا و اولیا می

 (.613، 6931شود و با همه خلقت الهی پیوند دارد )قیومی،  به جهان متصل می
صورت تصادفی در کنار هم گرد نیامده بودند و  شود که جامعۀ معماران به در این تلقی بیان می

تدریج با  نحو  با نظام صنفی مرتبط بود. این نهادها به ها در حوزه معمار  به تمام اعمال و آموزش
ا  خاص خاود یافات. باه هماین  ا ، حلقه کم هر نظام صنفی صوفیه مرتبط شدند و کم ها  حلقه

ها  صوفیانه، ِفتیان یا اهل فتاوت ناام گرفتناد و ورود باه آن  طریی بود که در ادوار بعد  این حلقه
ترتیب بود که  این (. به661، 6931شد )قیومی،  منزلۀ ورود به صنف معماران قلمداد می ها، به حلقه

 (.666، 6931شد )قیومی،  ا ، تفاوتی لحاظ نمی ین تربیت اخمقی و حرفهب
 . نگرش تمثیلی3-2-1

اناد، بار جنباۀ معناو  و  برخی از پژوهشگران که به رابطاۀ انساان و معماار  اساممی پرداخته
کید کرده اند؛ این ه انسان دینای کیسات و چاه نسابتی باا  روحانی جار  در معمار  اسممی تأ

ها چیست؟ این پژوهشگران بر این نظرند که هنر و معمار   رد؟ و ت یه دادن به سنتمعمار  دا
توان فهمید، مگر از طریی گشودن این رمزها. در این تلقی، عالم ماده، عالم کثرت،  سنتی را نمی

رساد  تضاد، تخاصم، و تفرد است، ولی در عالم معناست که انسان به وحادت و همااهنگی می
 (.95، 6939)ذوالفقارزاده، 

نوع نگرش رنه گنون به سنت، که ازجمله قائمن به نگرش تمثیلی است، بر روی رد بسایار  از 
متف ران اروپایی تأثیرگذار بوده است. از دیدگاه و ، سنت، یک امر مقدس و الهای اسات؛ سانتی 

 چیز تحات سایطره و شامولیت آن اسات. کوماراساوامی، که در عالم، سار  و جار  است و همه
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ها  برجساته و  ، سید حساین نصار، و اردالن ازجملاه شخصایت1شووان، اتینگهاوزن، بورکهارت
 (.95، 6939نظر در این روی رد هستند )ذوالفقارزاده،  معماران صاحب

ا ، نماد  برا  ظهور و بروز عالم هستی است. در اینجاا الزم  در این روی رد هر اثر معمارانه
کیاد کنایم؛ درواقاع، نشاانه، تاوافقی باین  قائل شاده 3نشانه و 2است بر تمایز  که بین نماد اند، تأ

دهد، ولی نمااد، حااکی   گر یک مفهوم قرار می ا  از افراد است که یک عممت را ح ایت مجموعه
گاذارد. نمااد  نمایش می از بیان امر نامشروط است و هر نماد، کلیتی معنایی است که نماد آن را به

شود. هنرها  دینای   ا  از افراد نیست و محصولی انسانی قلمداد نمی موعهاثر  قرارداد  میان مج
هایی از عالم مااوراء درنظار  عنوان تمثیل گیرند و باید آنان را به طور کامل در این محدوده قرار می به

آید و متراد  با نماد اسات. در  (. در اینجا نیز تمثیل از مثل و مانند می77، 6951گرفت )تیلیش، 
شاود؛ یعنای باه صاورتی  ا مقصود با زبان تمثیال بیاان می در تمام مراتب و معمار  اسممی ا هنر

 شود که شاهد یک معنا  برتر است و در باطن نهفته دارد. متوسل می
کنناد  گونه تفسایر می اند، این اندیشمندانی که با دید تمثیلی وارد بررسی معمار  اسممی شده

خودش یک رابطه وجود  و طولی دارد؛ بنابراین، هر نقشای در که هر صورت محسوسی با معنا  
شود. در این تحلیل مبنایی، از ازل تاا اباد،  ا  انجام می بر عقمنیت، ف ر، و اندیشه معمار  مبتنی

ها  ظااهر  و  طورکلی از صاورت نظر، مقدم بار عمال اسات. در ایان تلقای، نفاس انساانی باه
نظمای،  بارد و بی رار و پیوستگی مطلوب اشا ال لاذت میهماهنگی بناها، تناسب فضاها و از ت 

 (.63، 6956کند )توسلی،  ناهماهنگی، و آشفتگی بصر  را ن وهش می
 نگر . نگرش مجموعه4-2-1

هاا  دیگار در تعامال  عنوان یک کال کاه باا کل ، به موضوع، به4مند نگر یا نظام در روش مجموعه
ا   مل هد ، مبنا، و عوامل است. نظام، مجموعهطورکلی شا شود. این روش به است، نگریسته می

از عناصر و اجزا  مرتبط است که در راستا  هدفی معین و براساس یاک مبناا باا هام همااهنگی 
شود. در این شیوه، هر موضوعی دارا  مبنا )علت  ا  انجام می دارند. با این روش، نگرش مجموعه

رت دیگر، مبنا، موضوع، و هاد ، عوامال عبا شده( است. به گذار  تحقی هد ( و مقیاس )هد 
عنوان یاک مجموعاه یاا نظاام،  اساس، معمار  نیز به دهندۀ این نظام یا روش هستند. براین تش یل

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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از ذره تاا  ا  در جهاان را ا شود. با این نگرش، هر موضاوع و پدیاده دارا  هد ، مبنا، و عوامل می
نهایات کوچاک تاا  ظاام نگریسات و از نظاام بیعنوان یک مجموعه یا یاک ن توان به می  ا نهایت بی
 نهایت بزرگ را بررسی کرد. بی

هد  در مجموعه به این معنی است که اجزا و عناصر در یک نظام در ارتبااط باا هام، ویژگای 
کناد.  آورند که همان کارایی، نقش و جهت، یا هد  مجموعه را محقای می وجود می مشترکی را به

می، طراحی و سااماندهی فضاا  زیسات بارا  تعاالی و تقارب اساس، هد  معمار  اسم براین
طورکلی، هد  معمار  اسممی، ایجاد فضایی است که انسان را در روند شناخت  انسان است. به

سو  حقیقت مطلی، یار  رساند و او را از تاری ی فهم باه  جاودانگی خود و سیر ت امل خویش به
 نور ابد  هدایت کند.

تحقی هد  است. برا  رسیدن به یک نظام خااص، عناصار و اجازا بایاد مبنا در نظام، علت 
ا  در کنار ی دیگر چیده شوند که بتوانند هد  را محقی سازند. مبناا در معماار  اساممی  گونه به

شده با توجه کامل به مبناا و هاد  آن  همین نقش را دارد. اضافه کردن عنصر  به یک نظام شناخته
عنوان عنصار  نااهمگون بااقی خواهاد ماناد و در  ر غیر این صاورت باهپذیر است، د نظام ام ان

 مجموعه اخمل ایجاد خواهد کرد.
بینی دینای، فلسافی، و علمای )تجربای( در ماورد معماار  اساممی  مبنا با بررسی سه جهان

شناسی معمار  اساممی و باا بررسای  عنوان مبانی موضوع بینی به شود. با این سه جهان محقی می
گیارد.  و اهادا  و قلمارو موضاوع، نگارش جاامعی در حاد تاوان یاک طاراح، شا ل می عوامل
هاا  اخمقای، و اح اام  هاا  دینای، ارزش بینی دینی، با بررسی و تحقیی در ماورد معرفت جهان

گیارد  فقهی با توجه به مفهوم عام و دامنه و سیطره این معار ، همۀ موضوعات هساتی را دربار می
 (.93 ،6939)ذوالفقارزاده، 

 های موجود درباره معماری اسالمی . نقد و بررسی نظریه3-1
ها  موجود درباره معمار  اسممی، الزم اسات در گاام نخسات، باه  در راستا  نقد و بررسی نظریه

شناسای اسات کاه  ها  پیشین توجه کنیم و با توجه به ایان آسیب ن اتی در مورد نقاط ضعف تعریف
هاایی بارا  معماار   گوناه کاه اشااره شاد، تعریف دید برآمد. همانتوان درصدد بیان تعریفی ج می

ها، با درنظر گرفتن نقاط افتراق، در ابعاد  باا هام مشاترک و ی ساان  اند که همه آن اسممی ارائه شده
 هستند و دقیقًا در این ابعاد است که ام اناتی برا  بازنگر  در تعریف معمار  اسممی وجود دارد.

هاا  آن« ا  توصیه ا تجویز »موجاود، نااظر باه وجاه ها   راک تمام تعریفنخستین نقطه اشت
هاا گاویی معماار  اساممی، چیاز  از پایش  ایان تعریفاست. این امر بیانگر آن اسات کاه در 
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مشخص و آماده است که باید به زندگی افراد جامعه تجویز شاده و زنادگی آناان را دگرگاون کناد. 
توان ارتباط مح می  بین معمار  اسممی و زندگی جدید نمیسبب همین امر است که درعمل،  به

ها  جدید، پذیرا  الگوها  تجاویز  در  تعبیر امروزین، سبک زندگی یافت و در ساحت عمل، به
 (.698، 6939معمار  اسممی نیست )شصتی و فمم ی، 

بخش   یاتهو»ها به وجه  توجهی آن ها، بی ترین وجه مشترک این تعریف دومین و شاید اساسی
خاطر نسبت به هویت  ها بسیار آسوده است؛ به این معنی که اغلب این معمار « معمار  اسممی

توانند به وجوه هاویتی  کنند و نمی افراد  که قرار است به آن سبک از معمار  دل ببندند، عمل می
راساتا   اثر باهویت، اثر  است که هویات آن در»ضرور  در زندگی امروز  توجه داشته باشند. 

هویت، اثر  است  هویت جمعی باشد )همهون یک بنا  تاریخی در یک بافت تاریخی( و اثر بی
که هویت آن در تعارض با هویت باشد )مانند یک بنا  مدرن در یاک بافات تااریخی( )حجات، 

ها  موجاود ایان اسات کاه باا بافات تااریخی و  (. درواقع، ی ی از مش مت تعریف75، 6906
سبب همین عدم تناساب،  امروز تناسبی ندارند و درعمل، ام ان زیست در آن به جمعی مسلمانان

اساس است که الگوها  مطرح در معمار  اسممی، تنها در صورت وجود  از بین رفته است. براین
 آل قابل تصور هستند و ام انات عملی بسیار کمی برا  تعّین خارجی دارند.  جامعه یا شهر  ایده

یاک از  طورکلی هیچ ها  پیشین از معمار  اسممی این است که به ه تعریفسومین وجه تشاب
شده درباارۀ تعریاف  اند؛ به این معنا که در تمام الگوها  طرح خارر نشده« سیطره تاریخ»ها از  آن

ا  از تاریخ در آناان دیاده  گونه فرارو  معمار  اسممی، تاریخ، نقش اساسی و کلید  دارد و هیچ
تواند به سانت معماار  در میاان  ت است که هیچ تعریفی از معمار  اسممی نمیشود. درس نمی

ا  از تااریخ  طور قطعای و کامال در دوره توجه باشد، ولی نباید گمان کرد که سنت به مسلمانان بی
محقی شده است و هر طرح و الگویی برا  معمار  اساممی، نااگزیر بایاد باه آن وفاادار باشاد. 

عنوان ی ای  ریفی که بناست براساس سبک زندگی در اینجا مطرح شود، تاریخ بهدرمقابل، در بازتع
ا  ها  بشر  در آن برهه تاریخی با توجه به محدودیت ها  تحقی سنت در قالب معمار  ا از ش ل

درنظر گرفته شده است و نباید به آن اکتفا کرد یا در آن متوقف شد. با داشتن چنین دیدگاهی اسات 
ا  سخن گفت که با سبک زندگی جدید مسالمانان تناساب  توان از معمار  اسممی که امروزه می

داشته و اختملی در فرایندها  زیستی آنان ایجاد ن ند. درواقع، تنها باا ایان ناوع تلقای اسات کاه 
 توان از رقم زدن تاریخی جدید و خرور از دور باطل تاریخ طمیی اسمم سخن گفت. می

کنناد،  ها  معمار  اسممی بیشتر بر بعد نظر  آن تأکید می تعریف توان گفت، طورکلی می به
ویژه  ی ی از مفاهیمی که باهکه مسئلۀ بنیادین مربوط به ساحت عملی حیات بشر  است.  درحالی
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است « سبک زندگی»کار رفته است،  در صد سال گذشته برا  ت یه بر وجه عملی زیست انسانی به
 آن خواهیم داشت. که در اینجا مرور  بر تاریخهه

 
 . سبک زندگی2

ا   گونه در مطالعات علوم اجتماعی مطرح شده و به« 1سبک زندگی»نزدیک صدسال است که واژه 
ها  مختلف، ترکیب سابک  فزاینده مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان قرار گرفته است. در زبان

ها معناهاا    ناماه ه سابک در لغت. در تعریاف واژ2کار رفته است ها  گوناگونی به زندگی به ش ل
تاوان  طورکلی می مختلفی درر شده است که ریشه در کاربرد آن در علاوم مختلاف دارد، ولای باه

ویژه بارا  برتار ، و وجاوه تجملای  شناسانه، تمایزبخشی باه گفت که تأکید معانی بر جنبه زیبایی
کیاد ها  شا ل بیشتر بر جنبه« سبک»توان گفت،  زندگی است. همهنین می ی، روشای، و فنای تأ

روش ناوعی زنادگی »ها بیان شده اسات کاه  نامه نیز در لغت« سبک زندگی»دارد. در تعریف واژه 
هاا،  عادت»، و «4روش خاصی از زنادگی یاک شاخص یاا گاروه»، «3فرد ، گروهی، یا فرهنگی

ردن فارد یاا ها، معیارها  اخمقی، سطح اقتصاد ، و... که با هم، شیوه زندگی کا  ها، سلیقه نگرش
، ماراد، ناوع «زنادگی»با « سبک»گونه که مشخص است، در ترکیب  همان«. 5سازند گروهی را می

 بند  خاص آن است. خاصی از زندگی افراد است که ناظر بر تمایزگذار  و اسلوب
سخن گفت و مراد از آن، سبک زنادگی مجموعاه « سبک زندگی دینی»توان از  اساس می براین

 شناسایی و متمایز هستند. نی است که در جامعۀ کنونی قابلداران مسلما دین
 . زمینه اجتماعی برآمدن مفهوم سبک زندگی1-2
در آغاز با مباح  طبقه و منزلت اجتماعی پیوند خورد. اهمیت این مباح  در اوایال « سبک زندگی»

، «بک زنادگیسا»رسد که  نظر می سو به قرن بیستم، سبب برجسته شدن این اصطمح شد، زیرا ازیک
عنوان ی ای از  ترتیب، باه این هاا  غیرمارکسیساتی را در ایان مباحا  فاراهم کارد و باه فرصت تبیین

ها  شناخت خود  از بیگانه در میاان ماردم معرفای شاد و در وضاعیتی کاه جامعاه از  ترین راه مهم
 ت.تر  یافته اس روزافزون   ی پارچگی فرهنگی کمتر  برخوردار است، سبک زندگی اهمیت

هاا  رایاج  تر از ویژگی شناسان، این اصطمح را گویاتر و مناسب از سو  دیگر، بسیار  از جامعه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ماردم در پاساخ دربااره »گویاد:  دانستند. باراون در ایان زمیناه می  در مطالعۀ قشربند  اجتماعی می
ها  خاود را  خکند، پاسا ها سؤال می بند ، جواب دقیقی ندارند؛ بسته به کلماتی که محقی از آن طبقه

گویی دقیی هستند و ام ان مقایسه این  که متغیرها  سبک زندگی، قابل پاسخ کنند، درحالی تعیین می
 (.90، 6938آباد ،  )ابراهیم« کنند ها  مختلف فراهم می ها را در میان ملیت پاسخ

خاود  کنند با کسب اطمعات )و درواقع، با تعین بخشیدن باه در چنین شرایطی افراد تمش می
دسات  سو منزلت اجتماعی دلخواه خاود را به از طریی کسب اطمع( در مورد سبک زندگی، ازیک

ها  جار  اجتماعی فائی آیناد. افاراد باا  دور بودن از جریان آورند و از سو  دیگر، بر کهنگی و به
  ها از میاان سابک« فرصات انتخااب کاردن»ا  بینانه با نگاهی خوش تأمل در مورد سبک زندگی ا
شود و  کنند. با این تفاسیر، سبک زندگی، بخشی از فرهن  قلمداد می  مختلف موجود را کسب می

کار باردن عباارت  توان گفت کاه باه  با توجه به این ه در جامعۀ دینی، فرهن  وجهی دینی دارد، می
 شود. ، مشروع قلمداد می«سبک زندگی دینی»
 های موجود از سبک زندگی . تعریف2-2
شناسای و  تاوان در دو حاوزۀ جامعه شاده درباارۀ سابک زنادگی را می هاا  ارائه ی تعریفطورکل به

دهنادگان و پیشاروان طارح مفهاوم  شناسی پیگیر  کرد. در اینجا چند تعریاف از ساو  ارائه روان
شناسی ارائه شده است. غارض از ایان کاار، نشاان  شناسی و روان در حوزه جامعه« سبک زندگی»

 ها  مختلف حیات بشر  است. گوناگون مفهوم سبک زندگی در ساحت دادن وجوه و ابعاد
پردازانی است که درباره سبک زنادگی  شناس معرو  آلمانی، ی ی از نظریه ، جامعه1گئورگ زیمل

کند که سبک زندگی، تجسم تمش انساان بارا  یاافتن  قلم زده است. و  در تعریف این واژه بیان می
اش و شناسااندن آن باه دیگاران اسات؛  تی، فردیت خود در فرهن  عینایعبار ها  بنیادین یا به ارزش

ا  را  عبارت دیگر، انسان برا  معنا  مورد نظر خود )فردیت برتر(، شا ل )صاورت(ها  رفتاار  به
« سابک زنادگی»مرتبط را  هم و ایان اشا ال باه« سالیقه»گزیند. زیمل توان چناین گزینشای را  برمی

ها   ها و معناا، صاورت و درنتیجه هنگام پذیرش تماایز باین صاورت( 966، 6360نامد )زیمل،  می
بیند. محور  بودن مفهاوم  ها )که همانا سبک است( را در ارتباط با معنا می برگزیده و نحوۀ چینش آن

، فصال «2فلسفه پول»شود که بدانیم او در کتاب  سبک زندگی در اندیشه زیمل زمانی بهتر فهمیده می
گیر  نماوده  بناد  کارده و نتیجاه ک زندگی دارد که مطالب کتااب را در آن جمعمستقلی با عنوان سب

اساس، اگر بنا باشد تعریف کوتاهی از سبک زندگی از نظر زیمل ارائه دهایم بایاد گفات:  است. براین
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

66 
 دهمدوره 

 1شماره 
 1931زمستان 

واساطه تمشای  ها  درونی خود و به ا  است که فرد، برحسب انگیزه پیوسته هم سبک زندگی، کل به»
دهاد، بارا    می اش انجاام  محیطی عینی و انسانی که برا  ایجاد توازن میان شخصیت ذهنی و زیست

 (.61، 6938گزیند )کاویانی،  زندگی خود برمی
 1ا  که به مفهوم سبک زنادگی پرداختاه اسات، مااکس وبار ی ی دیگر از اندیشمندان برجسته

منظاور »شود کاه  ف سبک زندگی ندارد، ولی گفته میاست. هرچند وبر تعبیرها  روشنی در تعری
اسات کاه باه گاروه، احسااس هویات جمعای   ها  مشترکی ها و رسم وبر از سبک زندگی، ارزش

عنوان  رود، یعنای آن را باه کار مای گونه که در حال حاضر معمواًل این اصطمح به بخشند و نه آن می
شاود، آزاداناه انتخااب  شناختی افاراد می   روانیک روش یا راه زندگی که سبب سازگار  با نیازها

تاوان گفات، وبار، سابک زنادگی را معاادل قشار  (؛ بناابراین، می18، 6959)توسلی، « کنند می
کناد  کند. به بیان دیگر، آن را چیز  معرفای می داند، بل ه آن را معر  آن قلمداد می اجتماعی نمی

کند. وبار، سابک زنادگی را از جانس  ین میکه مرزها  نامشخص موقعیت و قشر اجتماعی را تعی
ها  زنادگی، بساتر باروز آن را فاراهم  کنناد و فرصات داند که تمایمت، آن را هدایت می رفتار می

ترتیب، یاک  این یابد؛ به سازند. از نظر وبر، سبک زندگی در قالب پایگاه و گروه منزلتی معنا می می
کاه در  تنها بر یک فرد، منطبای اسات )چنان سبک زندگی مشخص، بر همۀ اعضا  یک گروه، و نه

 ادامه روشن خواهد شد، این نگاه با نظر آدلر دربارۀ سبک زندگی در تناقض است(.
داند که ایان رفتارهاا از جانس عاادات و رساوم  سبک زندگی را الگو  رفتار جمعی می 2وبلن

ر  ساازوکار روحای، ها  ف ر  هستند. برا  وبلن سبک زندگِی فرد تجلی رفتا اجتماعی و روش
طورکلی، فرد، حقیقتی واحد است که از  کند. از نظر وبلن، به عادات فرد ، و معرفت او قلمداد می

فرد « سبک زندگی»گیرد و تجلی این حقیقت در عادات رفتار ، همان  نهادها  اجتماع نشئت می
گاهی، و تمایمت او  است و تجلی آن عادات در ذهن فرد، قالب دهاد.  را تشا یل میها  ف ر ، آ

آید که از نظام طبقاتی، متمایز است؛ اگرچه خواساتگاهش  ترتیب، نظامی در جامعه پدید می این به
 (.93، 6938نظام طبقاتی است )کاویانی، 

ا  است که به سبک زندگی پرداخته اسات. او   شناسان برجسته ی ی دیگر از جامعه 3پیر بوردیو
هاایی دارد کاه  سبک، بیشترین توانایی را برا  ارائاه ویژگی»کند:  گونه توصیف می واژه سبک را این

ها را در خود خمصه کرده است )مانند یک معادله که یک منحنی در آن خمصه شاده  همۀ فعالیت
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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داند  مند  می ها  نظام اساس، بوردیو سبک زندگی را فعالیت (. براین76، 6937)بوردیو، « است(
ا   گوناه حال، به شوند و بیشتر جنبۀ عینی و خارجی دارند و درعین ی میکه از ذوق و سلیقه فرد ناش

کنناد )کاویاانی،  بخشند و میان اقشار مختلف اجتماعی تماایز ایجااد می نمادین به فرد هویت می
ها  متفاوت و متمایز  هستند؛ فرد یاا  ها در یک جامعه، دارا  موقعیت (. افراد و گروه96، 6938

بند  اجتمااعی را در ذهان خاود  دن این وضعیت و نمادها  آن، یک نظام طبقهگروه، با درونی کر
ها( را در ذهن فارد یاا افاراد  ها )سلیقه ا  از ترجیحات و انتخاب آورد. این نظام، مجموعه پدید می
هاا،  ا  اسات. ایان ترجیحاات و انتخاب کند کاه معنایشاان ذاتای نیسات، بل اه رابطاه تولید می
هاا  هاا و دارایی ها  اقتصاد  و نمادین، در قالاب کنش ها و ناتوانی  ۀ تواناییکه در محدود هنگامی
 آورند. متمایز  را پدید می« ها  زندگی  سبک»یابند،  بروز می

گیارد، اماا در  عنوان ویژگای و نمااد طبقاات اجتمااعی بهاره می بوردیو مانند وبر از سبک زندگی به
دارد و آن را در چارچوب نظریاه  بسیار فراتر از وبر گام برمیتوضیح و تشریح رابطۀ سبک زندگی و طبقه، 

هاا  1واره  مناد عاادت ها  زنادگی، محصاول نظام سابک»دهد. براساس نظر بوردیاو:   عمل خود قرار می
هاا   ها، نظام شاوند. ایان سابک  واره درک می هاا  عاادت شان از طریای طرح هستند که روابط دوجانبه

 (.61، 6937)بوردیو، « اند  ت اجتماعی، دارا  شرایط الزم شدهصور ا  هستند که به نشانه
گویاد،  ازجمله اندیشمندان دیگر  است که به مفهوم سبک زندگی پرداخته است. او می 2آدلر

همتا و فرد  زندگی که همۀ فرایندها  عمومی زنادگی، ذیال آن قارار  سبک زندگی یعنی کلیت بی
گذار، و راه است؛ راه ی تا و  مالی از جهان، فرایند  درحالدارند. سبک زندگی، طرح و دریافتی اج

فرد  زندگی برا  دستیابی به هد ، خمقیتی حاصل از کنار آمادن رفتاار و مانش نیسات، بل اه 
ها  انسانی را در جهت رسایدن باه آن هاد  واحاد هادایت  امر  است که همۀ رفتارها و تجربه

نظر آدلر، سبک زندگی، شیوۀ نسبتًا ثابتی است کاه فارد، (؛ بنابراین، از 657، 6371کند )آدلر،  می
کند. ایان شایوه، حاصال زنادگی دوران کاودکی فارد اسات؛  اهدا  خود را از طریی آن دنبال می

پذیر شخصیت افراد است و بر این سیاق است که  عبارت دیگر، سبک زندگی، بعد عینی و کمیت به
 آید. شمار می ز بهاو نی« شخصیت»نظریه سبک زندگی آدلر، نظریه 

طورکلی، نااظر باه  ها مشترک است، این است کاه سابک زنادگی، باه آنهه در تمام این تعریف
هاا  معرفتای آناان،   ها اسات کاه برمبناا  مجموعاه گزاره ا  از انساان ش ل رفتارها  مجموعاه

 یابد. صورت عینی تجلی می به
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

66 
 دهمدوره 

 1شماره 
 1931زمستان 

تاوان ساه  کنی، می ده توسط مهادو ش بند  ارائه شده و براساس دسته با توجه به مطالب مطرح
عنوان ناوعی  ( سبک زندگی باه6روی رد در مورد سبک زندگی را از هم تف یک کرد که عبارتند از: 

عنوان  ( سابک زنادگی باه9( سبک زندگی و مبح  طبقه/قشربند  اجتمااعی؛ 8الگو  رفتار ؛ 
 (.880، 6939کنی،  ابزار تحقیی )مهدو 

 های سبک زندگی . مؤلفه3-2
شاود؛ نخسات،  شده از سبک زندگی، دو مؤلفۀ اساسی یافات می ها  ارائه طورکلی در تمام تعریف هب

ها  سبک زنادگی، مجموعاه  اساس، تمام مؤلفه براین«. تمایز»است و دوم، مفهوم « وحدت»مفهوم 
قابال  مند با هم ارتباط دارند و در قالب یک کل مفهاومی، ا  نظام گونه بیش به و عناصر  هستند که کم

 کند. ها  دیگر متمایز می مند ، این کل را از کل بازنمایی هستند. همین اتحاد و نظام
ها  درک بهتر مفهوم سبک زندگی از نظر اندیشمندان مختلاف، بررسای عناصار و  ی ی از راه

عنوان  هاا باه هایشاان از آن اند یاا در پژوهش هایی است که آنان برا  سبک زنادگی برشامرده مؤلفه
، امور  اسات کاه مصاداق عینای سابک زنادگی   اند. در اینجا منظور از مؤلفه ، بهره بردهشاخص

اند عبارتند از: شایوه  ها یاد کرده آیند. عناصر  که زیمل، وبلن، و وبر در آثار خود از آن شمار می به
تعریف  ها  گذران اوقات فراغت و تفریح. از تغذیه، خودآرایی، نوع مس ن، نوع وسیلۀ نقلیه، شیوه

توان چنین استنباط کرد که و  سبک زندگی را شامل همۀ رفتارهاا، اف اار،  آدلر از سبک زندگی می
 داند.  سو  هد  می احساسات فرد و حرکت او به

مند  از کاالهاا  تجملای یاا  ولی بوردیو، بررسی سبک زندگی را نخست، مطالعه میزان بهره
؛ چیزهایی مانند خاناه، ویام، قاایی تفریحای، ماشاین، اند داند که افراد جمع کرده ا  می فرهنگی
هااا و.... در مرحلااه دوم اساات کااه بااا   ها، ساایگارها، عطاار، لباس هااا، نوشااابه ها، کتاب نقاشاای
شاویم؛ اماور  از قبیال ورزش،  رو می کناد روباه ها خاود را متماایز می هایی که فرد با آن فعالیت

، اس ی یا سوارکار ، گلف یا تنایس(، لبااس پوشایدن، پیمایی رو ، کوه ها، تفریحات )پیاده  باز 
 (.95، 6938بند  )کاویانی،  رسیدگی به ظاهر بدن خود، نحوۀ استفاده از زبان، و بودجه

کیاد کارد: اماوال )سارمایه ها  یادشاده می  با تجمیع تمام مؤلفه ا  و   تاوان بار پانج مؤلفاه تأ
هاا، و رواباط  هاا، گرایش اغات و...(، نگرشها )عادات، شغل، گذران اوقات فر مصرفی(، فعالیت

فرد  گرفته تا اجتماعی(. آنهه مسلم اسات ایان اسات کاه هرچناد مم ان اسات  انسانی )از بین
 1ها، مفهاوم سالیقه ها  جدید افزایش یابند، ولی محور اصلی این افزایش مؤلفاه ها در نظریه  مؤلفه

« ست داشتن، لذت بردن و قدرت تشاخیصمیل، عمقه، اشتیاق، دو»معنا   است. سلیقه بیشتر به
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ویژه باا ارجاعاات  رود. ایان مفهاوم کاه باه کار مای طورکلی در معنا  احساس زیبایی به است و به
ها  سابک  ترین مؤلفاه بوردیو در محور معنایی مفهوم سبک زندگی قرار گرفته است، جازء اصالی

ا  یگاناه  سبک زندگی است؛ مجموعهسلیقه، فرمول مولد »آید. از نظر بوردیو،  شمار می زندگی به
 «.کنند از ترجیحات متمایز که همان قصد را بیان می

 . رابطه دین و سبک زندگی4-2
با نگریستن به سبک زندگی از منظر  که در اینجا مطرح شده اسات، ام اان ذاتای برقارار  یاک 

گاو یاا کلیات رابطه بین دین و سبک زندگی وجود دارد، زیرا سابک زنادگی، براسااس تعریاف، ال
دانیم که تماایمت و ترجیحاات، متاأثر از نظاام  رفتار  ناشی از تمایمت و ترجیحات است و می

ها  معناایی اسات. هرچناد درباارۀ  دانیم که دین، ی ی از نظام معنایی افراد هستند؛ همهنین، می
شناسای  امعهپردازان بزرگ ج ها  کمن اجتماعی توسط نظریه رابطه بین دین و سبک زندگی، نظریه

ساو،  اند، ولی آنهه باع  رونی مطالعه رابطاه میاان دیان و سابک زنادگی شاد، ازیک مطرح شده
کاهش اهمیت مفهوم طبقاه و جاایگزینی تادریجی و نسابی اصاطمح سابک زنادگی در مطالعاه 
قشربند  اجتماعی بود و از سو  دیگر، کاهش اهمیات عامال قومیات در تعیاین هویات فارد  

جا  نسال اول(  پی جایگزینی نسل دوم و سوم مهاجران در ترکیاب جمعیتای، باه ها )در آمری ایی
هاا و سابک  ها  دینی، نقش مهمی در برپایی شأن و منزلات آن موقعیتی را فراهم کرد که وابستگی

 زندگی ناشی از آن فراهم کنند.
تجربای، لحاظ  دهد کاه باه مرور ادبیات رابطه دین با سبک زندگی در علوم اجتماعی نشان می

لحاظ  تاوان گفات، باه طورکلی می اناد. باه ها  زندگی در گذشته و حال، از دین تأثیر پذیرفته  سبک
هاا  غیرنظار ،  نظر ، رابطۀ میان آن دو، تأثیر و تأثر اسات، ولای در بررسای ماورد  و در قالب

گی شده، ناظر بر چگونگی ارتباط یک دین خاص باا یاک سابک زناد ها  انجام بسیار  از تحلیل
اناد کاه ازجملاه  ها، ممحظات زماانی و م اانی مادنظر بوده گونه پژوهش مشخص است. در این

دارانه و دیان پروتساتانی از   توان به ارتباط بین سبک زندگی سارمایه ها می ترین این پژوهش گسترده
 نظر وبر اشاره کرد.

کنندۀ  ی ی از عوامل تعیینوسیله دین،  تعیین شیوه و سبک زندگی به»گوید:   وبر در این باره می
این راستا است که مشخص کناد، نیروهاا    مطالعات وبر دربارۀ دین در«. اخمق اقتصاد  است

طور کمی در گساترش آن در جهاان  گیر  روحیۀ افراد و به  طور کیفی در ش ل مذهبی تا چه حد به
اند؛ درواقع، هد  وبر  تهدار ، از آن نشئت گرف  اند و کدام وجوه مشخص تمدن سرمایه سهم داشته

تواند با سبک زنادگی  از تحلیل دین این است که مشخص کند که دین چگونه و در چه موارد  می



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

66 
 دهمدوره 

 1شماره 
 1931زمستان 

توان گفت که الگو  وبر درصدد تحلیل  تر می پیوند داشته باشد و بر آن تأثیر بگذارد. با تأملی دقیی
شود؛ به این معنا که تعاممت،   یطور عام است که از آن برا  بح  سبک زندگی استفاده م کنش به

آورند و نتیجۀ این فرایند، سبک زندگی  تعبیر  انتخاب فرد را پدید می تمایمت، و منابع، کنش یا به
 شود. نامیده می

دهی به تماایمت و ترجیحاات باه دیان  توان گفت، اگرچه معمواًل در مرحلۀ ش ل طورکلی می به
تواناد در تماام  دهناد کاه دیان می ها نشان می سنجی و ام انها  شود، ولی برخی از پژوهش توجه می

سااز ( داشاته باشاد؛ خاواه  گیر  سبک زندگی تأثیر مستقیم یاا باواساطه )زمینه مراحل فرایند ش ل
گرا. دلیل ام ان حضور دین نیز  محور را بپذیریم و خواه روی رد  ساخت روی رد  فردگرایانه و سوژه

نوعی در هار امار و فرایناد  تواناد باه اجتماعی اسات و می ا یر فرهنگیروشن است؛ دین، یک امر فراگ
 صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار باشد. ا ، ازجمله سبک زندگی، به اجتماعی ا فرهنگی

ها  زیار  توان گزاره اند می اساس و با پیرو  از اندیشمندانی که تحلیل وبر را مبنا قرار داده براین
 را بیان کرد:

گاهی ن می. دیاا6 ها، و تمایزهااایی میااان امااور قدساای و غیاار آن  هااا، تجربااه توانااد حاااو  آ
کنناد و باه او در ترسایم  بینی( باشد که به فرد در شناخت خود و جهان پیرامونش کمک می )جهان

 رسانند؛ ها در ذهنش یار  می طرحی از آن
رضایت، گناه ار ، و...(  انگیزد )ترس، احترام، ایمنی، هایی را در فرد برمی . دین، احساس8

 توانند در احساس کهتر  فرد تأثیر بگذارند و آن را تقویت یا تضعیف کنند؛ ها می که این احساس
هااا و هنجارهااا  رفتااار  )اح ااام و  ا  از قواعااد و قااوانین، ارزش . دیاان، دارا  مجموعااه9

فاراد جامعاه پیشانهاد اخمق(، شعائر و مراسم است و مدعی است که بهترین الگو  زندگی را به ا
 کند؛ می

ها  وراثتی و  تواند بر خمقیت فرد تأثیر بگذارد و او را برا  رویارویی با محدودیت . دین می6
 محیطی توانمند یا ناتوان کند؛

طور معمول دارا  نهادها  اجتماعی و جمعی نسبتًا منسجمی از پیروان است و ایان  . دین به7
 گذارد؛  و تبعًا شناخت او از این محیط، تأثیر می گیر  اجتماعی فرد  خود در ش ل

کند و سیر در مسیر آن و عبور  . دین معمواًل شناختی تودرتو یا رتبی و عمیی از جهان ارائه می1
گونه کاه الگاو   ترتیب، همان این کند. به اش، راه را برا  ورود به مرحلۀ بعد هموار می  از هر مرحله

ا  در آن، پایاانی نادارد. پاس دیان  کت در این دنیا و اهادا  مرحلاهآدلر انتظار داشت، مسیر حر
 (.60، 6938تواند در همۀ مراحل رشد، تأثیرگذار  خود را حفظ کند )کاویانی،  می
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گاذارد: نخسات یاک  اما در تحلیل بوردیاویی، دیان ساه ناوع سارمایه را در اختیاار افاراد می
ن، خود یک میدان )زیرفضا  اجتمااعی( اسات و بینی و نظام معنایی است، در مرتبه دوم دی جهان

تواناد در  کنند، و در مرتبۀ نهایی، دیان می ها با هم رقابت می افراد در آن در کسب قدرت و سرمایه
توانند در هر میادانی نقاش   ها  منتسب به آن می ها  دیگر حضور داشته باشد، زیرا سرمایه  میدان

شناساای و درنتیجااه  هااا، ساالیقه و زیبایی واره ایجاااد عادت توانااد در بنااابراین، دیاان می ایفااا کننااد.
ها   گیر  سابک ها  زنادگی دینای، در شا ل ها  زندگی، نقش ایفا کرده و جدا  از سبک سبک

 (.880، 6939کنی،  دیگر زندگی نیز دخیل باشد )مهدو 
 . سبک زندگی اسالمی5-2

منظور  تاکنون بیان شده است. باهچیز  است که  دربردارندۀ هر آن« سبک زندگی اسممی»عبارت 
برآوردن اقتضائات این مرحله از پژوهش، الزم اسات روش خاود را باازبینی کارده و براسااس آن، 

 سبک زندگی اسممی را توصیف کنیم.
دار  فرد را باه حالاِت  ا  است و با ادیانی که کل دین اسمم، دینی دارا  نظام اعتقاد  و آموزه

کنند، متفاوت اسات؛ بناابراین، نااگزیر هار موضاوعی کاه بناسات  یروحی و شخصی او مرتبط م
هاا توجاه داشاته باشاد، ولای  به این مجموعۀ عظیم از آماوزه متصف به صفت اسممی شود، باید

ها و عقایاد  تفصیل بیان شد، سبک زندگی تنها ناظر به آموزه گونه که در بخش سبک زندگی به همان
بشر  است. درواقع، سبک زندگی اسممی زمانی معناا  نیست و مفهومی در ساحت عملی حیات

کنناد و خاود را در قالاب   در هر دوره از تاریخ، جاماه عمال باه تان میها  کند که آن آموزه پیدا می
سازند. درواقع سابک  ها  حاضر در یک دوره زمانی، متجلی می  ها  ماد  و معنو  انسان سرمایه

 ت.ها و اعمال اس زندگی، محل تمقی ایده
بند  سابک  هاا بارا  صاورت ها و نتایج ماورد انتظاار از آن اساس، بسنده کردن به آموزه براین

داران مسالمانی اناداخت  زندگی اسممی کافی نیست، بل ه باید نگاهی نیز به گروه خاصی از دین
صاورت  توصایف سابک زنادگی اساممی به  کنند؛ بار ایان مبناا، روش که در یک دوره زندگی می

سو به اسمم نظر دارد و از سو  دیگر، به مسلمانان؛   است؛ ازیک 1رونده  رونده و پس ، پیشزمان هم
پاردازد( و از  کاه باه مسالمانان می زمانی سو توصیفی اسات )  بنابراین، سبک زندگی اسممی ازیک

پردازد(. به ایان معناا درصادد توصایف سابک  اسمم می  که به زمانی سو  دیگر، تجویز  است )
گی اسممی با استناد به جامعه مسلمانان است، ولی هار دساتاورد  از ایان توصایف را کاافی زند

 دارد. ها را برا  خود محفوظ نگه می ندانسته و ام ان انتقاد  خواندن آن با مراجعه به آموزه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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در « سابک زنادگی»ها  مربوط به سبک زندگی نیز مطرح شد، مفهوم  گونه که در بخش همان
محدود )مانند سبک نشستن، غذا خوردن، و...( و بسیار گسترده )مانند الگو  سابک معانی بسیار 

شناسای باالینی،  شناسای، پزشا ی، روان زندگی تجویز  اسمم( کاربرد و در علومی مانند جامعه
باه آن « ها و هنجارها هست»شناسی، و... حضور دارد. هم از دریهۀ  پزش ی، مدیریت، روان روان

؛ بنابراین، سبک زندگی پیشنهادشده توسط دیان، «بایدها و تجویزها»م از دریهۀ شود و ه نگاه می
معنو   ا اخرو  باشاد، ماد  ا خدمت بگیرد، دنیو  ضمن آن ه باید دینی باشد، باید علم را نیز به

باشد، به هد  نهایی انسان توجه کند، مطابی فطرت باشد و بتواند زندگی ت نولوژیاک اماروز  را 
 (.6، 6938و جامعیت الزم را در ابعاد مختلف زندگی داشته باشد )کاویانی، پوشش دهد 

ها  سبک زندگی  براساس الگویی که کاویانی ارائه داده است، الزم است برا  شناسایی مؤلفه
ها  سابک زنادگی  شناسی کامل در متون دین، در راستا  استخرار مؤلفه اسممی، پس از موضوع

 اند: بند  شده ها در سه دسته تقسیم س تحلیل و ، یافتهدینی اقدام کنیم. براسا
شود و مربوط به دوران کودکی اسات کاه باا عناوان  گیر  سبک زندگی می . آنهه باع  ش ل6

 شود؛  مطرح می« ها ریشه»
ها  کلی افراد است و در تمام سبک زندگی افراد حضور دارد و ایفا   . آنهه مربوط به نگرش8

 شود؛ مطرح می« ها نگرش»نوان کند که با ع نقش می
شود و تمام رفتارها  ریز و  ها و رفتارها  عینی زندگی افراد مربوط می گیر  . آنهه به تصمیم9

 شود. )وظایف زندگی( مطرح می« ها شاخه»گیرد که با عنوان  درشت را دربرمی
نگریستن باه شناسی متن و با  شده، پس از موضوع ها  برشمرده براساس تحلیل کاویانی، ریشه

اسمم از دریهۀ نگرش سیستمی، به این شرح هستند: تربیت کودک پیش از تولد، توجه به نیازها  
ویژه در زماان کاودکی،  ها  نخست، توجه عاطفی به فرزند در همۀ دوران زندگی، باه  کودک در ماه

ده و نگرش والدین، سممتی و ظاهر فرد، نقاش جنسایتی، وضاعیت اقتصااد  و اجتمااعی خاانوا
 ها  تربیتی والدین. نگرش

شناسای، بار  گونه که مشخص است، در این تحلیل، با توجه باه دساتاوردها  علام روان همان
ساز  سبک زندگی تمرکز شده  ترین محمل نهادینه عنوان اصلی ها  تربیتی و دوران کودکی به مقوله
 است.

مختلف اسمم با استناد باه متاون  ها( تقریبًا تمش شده است که ابعاد  در بخش دوم )یعنی نگرش
شناسی[، نگارش  به هستی ]جهان ها شامل نگرش اسممی شود. این نگرشاصلی آن استخرار و بیان 

شناسی[، نگرش اسممی به خود ]خودشناسی[، نگرش اسممی به جانس  اسممی به دیگر  ]جامعه
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شاوند.  ممی به مش مت میمخالف ]تدبیر منزل[، نگرش اسممی به زندگی، و درنهایت، نگرش اس
درنهایات،  ترتیب، تمش شده است که اصول نگرشی سبک زنادگی اساممی مشاخص شاود. این به

شناسایی هستند، ده مورد است کاه  ها پس از دو دوره پیشین قابل هایی که در بخش شاخه تعداد مؤلفه
ادگی، ساممت، تف ار و گونه است: اجتماعی، عباد ، باورها، اخمقای، ماالی، خاانو شرح آنان این

 (.965، 6938شناسی )کاویانی،  امنیتی، و زمان ا علم، دفاعی
 
 . بازتعریفی پویا از معماری اسالمی3

هایی دارند  ها  موجود از معمار  اسممی، کاستی شده مشخص شد که تعریف در مطالب مطرح
هایی است کاه ام اان پار  اند. سبک زندگی ازجمله مؤلفه ویژه در ساحت عملی تجمیع یافته که به

کند. درواقع، در این بخش از مقاله به بررسی نسبتی خاواهیم پرداخات  کردن این خأل را فراهم می
شاود. باه ایان منظاور،  شاده در ایان مقالاه و هنار معماار  برقارار می که بین مبانی نظر  مطرح

 شرح زیر است: بازتعریف معمار  اسممی برمبنا  سبک زندگی به
آمیزد، ناگزیر با سبک زندگی کاه  ها  مختلف حیات بشر  درمی معمار  با ساحتکه  زمانی

دهاد نیاز در ارتبااط اسات، ولای بایاد درباارۀ  اساس حیات بشر و الگو  زندگی او را ساامان می
 شود. چگونگی این نسبت بح  کرد و دید که چگونه سبک زندگی با معمار  همراه می

گی طراحی شده باشاد، باا تمرکاز بار سااحت عملای معمار  اسممی که براساس سبک زند
کند به الگویی برا  زیست مسالمانی دسات یاباد کاه متناساب و درخاور  حیات انسان تمش می

ها  نوین حیات بشار  اسات. درواقاع، معماار  اساممِی  ها  جدید و مقتضی موقعیت زندگی
کند تا بتواند ضمن  جه میبخش تو بخشی و وجوه هویت بر سبک زندگی، به بعد عملی حیات مبتنی

هاا  اساممی  این ه با دنیا  جدید و الگو  زیست کنونی احساس بیگانگی ن ند، نماینادۀ آموزه
 باشد و از آن جدا نشود.

ها  نظر  و عملای اسامم را  درواقع، معمار  اسممی براساس سبک زندگی، نقطۀ تمقی آموزه
هاا  اصایل  رساند که در آن، باا کماک آموزه ثمر می بها  از معمار  را  کند؛ یعنی گونه نمایندگی می

شاود و از خامل ایان صاناعت،  اقتضا  شرایط دنیا  جدید، کالبدها  بدیعی خلای می اسممی، به
بر سبک زندگی سااخته  کنند که براساس معمار  اسممی مبتنی هایی که در مس نی زیست می انسان

 یابند و هم متعلی به دنیا  جدید. ی میزمان هم خویش را اسمم طور هم شده است، به
بار  آید، معمار  اسممی مبتنی گونه که از تعریف جدید معمار  اسممی برمی ا پویایی: همان

گیرد و ازآنجاکه سبک زنادگی،  ا  را دربر نمی شده تعیین سبک زندگی، هیچ الگو  ثابت و ازپیش
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که براساس آن سامان یافته باشد نیز پویا ا   خود مفهومی پویا و در سیمن است، معمار  اسممی
 خواهد بود.

جا  وجاه  ا کاربرد : براساس تعریف جدید  که از معمار  اسممی ارائاه شاده اسات، باه
کیاد شاده اسات کاه از خامل آن،  نظر  و صرفًا تجویز ، بر وجه عملی و کاربرد  آن بسایار تأ

ها را در ساحت حیاات  ن تجلی یافتن آموزهتوا بینی و عمل کاهش یافته است و می فاصلۀ بین جهان
 ا  مشخص مشاهده کرد. گونه بشر  به

بر سبک زنادگی، پویاا و در حرکات اسات،  ا اقتضا  زمان: ازآنجاکه معمار  اسممی مبتنی
 گو باشد. کند به نیازها  هر عصر  پاسخ گیرد و تمش می براساس زمان و زمانۀ خود ش ل می

شدت با جامعاه هاد  خاویش در  می براساس سبک زندگی، بها جامعۀ هد : معمار  اسم
ارتباط است؛ به این معنا که گویی براساس این تعریف از معمار  اسممی، جامعۀ هاد  مادنظر 

اساس است که از وجاه صارفًا  شود. براین  ها غفلت نمی یک از مراحل طراحی، از آن بوده و در هیچ
 تواند منطبی بر زیست مسلمانان تعریف شود. ها  پیشین فار  شده و می تجویز  تعریف

ا جامع مقاصد: درنهایت باید گفت که تنها از طریی چنین تعریفی از سبک زنادگی اسات کاه 
توان به تمام اهدا  موردنظر برا  معمار  اسممی دست یافت؛ یعنی الگویی بارا  معماار   می

حال، باا  یار نزدیک باشد و درعیناسممی درانداخت که به صناعت و رسیدن به محصول نهایی بس
هاا و  ها  اسممی نیز درآمیختگای عمیقای داشاته و تامش کناد کاه ضامن توجاه باه آموزه آموزه
 بینی اسممی، به خلی اثر هنر  اهتمام ورزد. جهان

 
 گیری بحث و نتیجه

ساممی شاده درباارۀ معماار  ا ها  مختلاف ارائه آید، نظریه گونه که از محتوا  مقاله برمی همان
اند. باا  توجهی آنان به وجه عملی زندگی متجلای شاده ویژه در بی تاکنون، نقاط ضعفی دارند که به

زندگی ازجمله مفاهیمی است که  توجه به دستاوردها  جدید علوم اجتماعی و علوم روانی، سبک 
ساممی قارار کنندگان دربارۀ چیستی معمار  ا ها را دراختیار تأمل ضعف  قابلیت پر کردن این نقطه

دهد. درواقع، هد  این است که معمار  اسممی در دنیا  جدیاد، براسااس تعریفای کاه باا  می
هاا  خاویش را در سااحت عملای  توجه به واژۀ سبک زندگی بازتولید شده اسات، بتواناد قابلیت

ا تاوان با می»زیست مسلمانان امروز بازیابی کند؛ بنابراین، ادعا  روشن این مقاله این اسات کاه 
شادن، و  ها  معمار  اسممی، پویاایی، کااربرد   دخالت دادن سبک زندگی اسممی در تعریف

 مقتضی زمان بودن معمار  اسممی را به آن بازگرداند.
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تهران: مرکز ری.  ه ش  می م ی و س  ی دگ م در زن ه آن  مه گ می و ج  ری ه ش  می مه ض : ف1طراحی فضمی شهری . (6956توسلی، محمود )
مطالعات و تحقیقات شهرساز  و معمار  ایران.

الله پاکزاد(. تهاران: طارح ناو. )تااریخ اصال اثار:  )مترجم: مراد فرهادپور، و فضل الهیمت فرهاگ(. 6951تیلیش، پل )
6373.)

، نشری  هارهمی زیبلمپرداز )تأملی در رابطه هویت و معمار (. ساز، انسان هویت(. هویت انسان6906حجت، عیسی )
86 ،18-77.

تهران: انتشارات دانشگاه تهران. سات و بدعت در آهوزش هعممری.(. 6936حجت، عیسی )

. تهران: موسسه انتشارات و چا  دانشگاه تهران.نمه لغت (.6959دهخدا، علی اکبر )

-پژوهشی پژوهش-دو فصنامه  عنمیبینی دینی و فلسفی و علمی. شناسی در جهان(. زیبایی6936ذوالفقارزاده، حسن )

.67-11(، 1)9، م و دینهمی عن

هلمی پژوهشلی پلژوهش-فصنامه  عنمیها  نگرش به معمار  اسممی. (. تحلیلی بر شیوه6939ذوالفقارزاده، حسن )
.83-67(، 8)8، هعممری اسالهی

. تهران: نشر صراط.صاعت و عنم انسمنیو  تفرج صاع: گفتمرهمیی در اخالق(. 6951سروش، عبدال ریم )

جامعا  »)بات یاه برنظریا   یرانایو مس ن ا یان سبک زندگی(. رابطه م6939شصتی، شیما؛ و فمم ی، محمدمنصور  )
، نسلمنیای درعنوم ا رشت  فصنامه  هطملعمت هیمن«(. رانیجامع  ا ینیاست سرزمیراهبرد و س»و نظری  « کوتاه مدت

1(9 ،)695-665 

. تهران: علمی و فرهنگی.تمرهمیی در هبمنی و تمریخ هعممری و هارگف(. 6931قیومی بیدهند ، مهرداد )

تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. بک زندگی اسالهی و ابزار ساجش آن.س(. 6938کاویانی، محمد )
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فصنامه  عنمی پژوهشی دکتر سروش.   آرا  بر مبنا ینید علم دی(. دو راه ار تول6938موحد ابطحی، سیدمحمدتقی )
.663-699(، 6)8، نید فنسفة یجستمرهم

. تهران: کاادگمن در جنسمت هذهبی دین و سبک زندگی؛ هطملع  هوردی شرکت(. 6939کنی، محمدسعید )مهدو 
انتشارات دانشگاه امام صادق.

. تهاران: نشار تمادن نسبت دین بم عنم و فاموری: هبمنی هفهوهی نظری  عنم دیالی(. 6936میرباقر ، سیدمحمدمهد  )
نوین اسممی.

)مترجم: رحیم قاسمیان(. تهران: موسسه انتشارات ح مت. )تاریخ  هار و هعاویت اسالهی(. 6936نصر، سیدحسین )
(.6305اصل اثر: 

. تهران: امیرکبیر.هادسی در هعممری-تعمهل ادراکی انسمن بم ایده همی فضمیی(. 6939کار، عبدالحمید )نقره
.
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