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 چکیده

های عملی مختلفی داده اند. این پاسخدوگانه حفظ و تداوم سنت یا پذیرش کامل مدرنیته در معماری، له أمسمعماران جهان اسالم بیش از یکصد سال به 

سخ ها  ست. به دیدگاهاز ثر أمتعمیقاًپا سبت این دو و میزان گرایش این معماران به این دو مفهوم بوده ا صوص ن سالم در خ صر جهان ا شمندان معا های اندی

  تلفیق سههنت و مدرنیته، بابل 3  پیروی از مدرنیته  2  بازگشههت به سههنت  1 و عمل )معماری  سههه گفتمان و رویکرد کلیعبارتی در حوزه نظر )اندیشههه  

شامل  سیعی از معماران را  ست، که آخرین رویکرد طیف و سایی ا سی نقطهکه هر یک در  شودمیشنا ای از این طیف دوگانه برار دارند. در این مقاله با برر

سیری تاریخی از فتمانگاین ثیرات أت سالم، تف شرو جهان ا صر پی شه و روش کار معماران معا های عمده طراحی برپایه مفاهیم دوگانه و چند رویکردها بر اندی

سنت و مدرنیته ارائه  شمندانی چ .شودمیوجهی  صر با  نظریات اندی سه تطبیقی مبانی نظری و آثار معماران معا سیر بر پایه تناظر و مقای سید جمال این تف ون 

سدآبادیالدین  ست. ا ستوار بوده ا صر، محمد ارکون و جابری ا سین ن سید ح ضی مطهری،  شان مییافته، اببال الهوری، مرت دهند به رغم های این پژوهش ن

اند؛ با این وجود داشتهو یا گرایش اینکه هرکدام از این معماران، به هر یک از این سه حوزه گفتمانی و در حقیقت بازه بین دو سر طیف سنت و مدرنیته، تعلق 

رسهد در دو دهه اخیر عالوه بر تداوم این ضهمن اینکه بنظر می اند.باطبه ایشهان از نیمه دوم برن بیسهتم میالدی به گفتمان تلفیقی میانه گرایش نشهان داده

ست. از منظر  گفتمان، شده ا شتر  سر طیف، یعنی مدرنیته بی سالم، متاثر از دوئل توان اتر میکلیگرایش به یک  شم انداز معماری در جهان ا ظهار نمود که چ

 ها بر حاکمان و نخبگان جامعه خواهد بود.اندیشههای احیاگر نوین و میزان نفوذ و سیطره این اندیشه
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 لهتبیین مسأ: 1

سده پیدایش جنبش ا سید جمالهمیالدی ب 19حیاگری دینی از میانه  سطه  سدآبادیالدین وا ست برا سنت و  طرح نظری، آغازی ا دوگانه 

ارائه  مارانی هسههتند که سههعی درمع در این دورانجهان اسههالم را در برگرفته.  فرهنگی هایجنبهتمام  که امروز معماری و به طور کلی مدرنیته

صلی بابل ابودهاین دوگانه  جدال حل بهراه سته ا سه د ساییند که در  هستند و مجالی برای  معتقد هاسنتبه بازگشت به    جماعتی که1 اند.شنا

شه مدرن نمی سالمی ارزشبینند و آن را مخالف با اندی کنند و در برخورد دیگری مدرنیته را نیاز جامعه امروز تلقی می   جماعت2 .دانندمیهای ا

ای که تا به امروز از منظر دید خارج مقولهکه بین این دو نگرش برار گرفته. اما  ایدسته در نهایت و  3 سپارند.خ میبا سنت، آن را به دست تاری

  ارتباط بین معماری 1با این اوصاف این سوال مطرح است: شه در پاسخ به این دوگانه است. های اندیگفتمانمانده ارتباط بین دنیای معماری و 

صر در جهان ا ست؟ گفتمانسالم و معا سالمی چی شه ا صر در جهان شکلهای نظری بر رویکرد  کدام 2های نوین اندی گیری مبانی معماری معا

 گیرد؟ می سرچشمههای نظری معماری معاصر در جهان اسالم از کجا ریشه  3اند؟ و؛ بودهاسالم تاثیر گذار 

سخ به این  سشبرای پا شهابتدا باید جنبش احیاگری دینی و  هاپر شناخت.  یهاری شه آن را  شهبه دنبال این اندی های جنبش احیاگری در ری

شان  ههمرامعماری و مبانی نظری معماران  به  سی و معرفی خواهآثار صاحب نبرر شد.  ساننظرد  تم در ، جنبش احیاگری را که در اوایل برن بی

 به اوج خود رسههید. توجه به این دوران و معرفی معماران مطرح که عمدتاً دانند که بعد از نیمه همان برنمیرویکردی  معماری ظهورکرد را آغاز

های فکری در جهان اسالم، تصور بهتری از وضعیتی را بومیان تحصیل کرده در کشورهای غربی بودند، به همراه اتفابات دنیای اندیشه و انقالب

شکل صر جگیری مخواهد داد که منجر به  ست. در جایی کهعماری معا سالم ا شور هان ا سطه معماری که خود را ک های حوزه خلیج فارس به وا

اند. هرچند که دای مناسب از معماری معاصر و بابل تصور در آینده جوامع اسالمی مینمونهخود را  و با سرعت رو به رشد است، دانداسالمی می

 نظران مورد نقد جدیی موفق، از سههوی بسههیاری از صههاحبهانمونهی که در پیش گرفته، جدای از و مبانی نظری این معماری و روشهه هاریشههه

 است.

 مقدمه :2

پس از ظهور اسالم شکل گرفته  هایبرنهایی که در طی ن حفظ ارزش، مابیدست کم یکصد سالهمعماری معاصر جهان اسالم، در جدالی 

ستاوردو  شه مدرن و تکنولوژی؛ برارد سالمی که در زمان های اندی ست. جوامع ا سردمدارگرفته ا اند، بودهمعماری جهان  انهایی نه چندان دور از 

منشأ توان معماری معاصر جهان اسالم را درون آن تعریف کرد. اما که می دهدمیای برار دارند که دو سر طیفی را تشکیل دوگانهاکنون در بین 

های اسالمی با دست حکومتهای غربی در دوران ضعف دولت .خواستگاه آن در حوزه اندیشه برار داردبلکه  معماری نیست؛ در حوزه این دوگانه

شور سی بر این ک سیا سلطه  ستیابی به ثروتاندازی نظامی و  ستعمار خود درآوردند. ها، با هدف د از آنجا که تفکر های آنان این مناطق را تحت ا

ای معماریاندیشه غرب، شروع به ساخت ثیر أتها و فرهنگ آن دارد، جوامع اسالمی به تدریج تحت ارزشحاکم بر جامعه نقش پررنگی در تعریف 

فرهنگ  اندیشه غرب برتأثیر توان به میزان ماری است که میهای غربی بنا نهاده شده بود. از روی همین آثار معبر مبنای ارزش کردند که کامالً

شورو تفکر  سالمی پی بردک سلط نظامیتو. میهای ا شه، بعد از ت شد و در هنگام ورود با  -ان چنین گفت که اندی سی غرب به منطقه وارد  سیا

 در این شرایط است که نخبگان مسلمان با درک وضعیت حاضر و اشراف به آینده پیش رو . 13, 1385)حبیبی  ای کامال منفعل مواجه بودجامعه

 شودمیشناخته « 1احیاگری اسالم»، جنبشی را به راه انداختند که به جنبش اسالمیامع جو

 : پیشینه تحقیق3

سته اول،در این زمینه می سایی کرد. د شنا سته کلی از محققین را  سه د شورهایی که تمرکز خود را بر روی معماری یکی از آن توان  های ک

اند. در حوزه که تمرکز خود را بر روی معماری معاصهههر ایران برار داده  1385) ، و حبیبی 1396) معظمی و حجت اند. مثالًدادهاسهههالمی برار 

 (1991) د آنچه که کولترمنهای یک کشور، رویکرد دیگر مربوط به بررسی بناهای شاخص معاصر همان کشور است، هماننمرزتحقیقات درون 

سته دیگری از تحقیقات با محدود کردن خود بر روی یک و یا چند معمار، مطالعات خود را ب ست. د صر اردن ارائه کرده ا سی معماری معا ر در برر

 (1992)کنند. همانند تحقیق االسد جهان اسالم را بررسی می گاهاًبر معماری کشورهای خود و تأثیرشان های آنان و کارهای نظری و ویژگی



 

در بررسههی آرام معماران،  MIMAR (1984)با جعفر توکان که در مجله  ابوحمدانکه بر روی معماری واحد انجام شههده اسههت و یا مصههاحبه 

شم میتحقیقاتی  سته به چ سم بدران را متناظر و مکمل یکدیگر دان سن فتحی و را ستیلکه کارهای ح در کتاب خود که   1393) خورند. جیمز ا

معتقد است این  (2011) درباره معماری راسم بدران است،  فصل اول را به معماری حسن فتحی اختصاص داده است؛ و  همچنین والد الصیاد

 مدرنیته دانست. -ها را پاسخ درستی به دوگانه سنتآنتوان معماری ترین معماران جهان اسالم هستند که میبرجستهدو، از 

ترین چهره در تأثیرگذارکند. شههاید بتوان تر معماری معاصههر در جهان اسههالم را بررسههی میدسههته سههوم آن مطالعاتی اسههت که با نگاه کلی

صر  سبتاًجهان مطالعات معماری معا ست. دو مقاله ن صر رباط دان سالم را نا ستی معماری  ا سالمی و میزان  (2012a)اخیر او درباره چی صر ا معا

در زمینه معماری معاصههر در مؤثری اسههت. همانند رباط که تحقیقات  (2012b)ریسههک پذیری سههاخت این معماری در جهان معاصههر اسههالم 

جهان اسالم دانست. بر پایه مالحظات، آنچه که را از دیگر منتقدین معماری  (2003) عبدالمنم و سلیممیتوان  کشورهای اسالمی داشته است، 

های اندیشه در جهان معاصر اسالم گفتماندر این حوزه تحقیق کمتر مورد توجه بوده است، نگاه توامان به تحوالت معماری و جریانات فکری و 

ست. دانش ضعوران بدون توجه به این حوزه ا شه و مبانی ند، حال آنکه میدادههای خود را انجام گیریمو توان جریانات موازی را در گفتمان اندی

 نظری معماری پیدا کرد.

 "مدرنیته-سنت"و دوگانه  "معماری اسالمی"هایریشه: 4

این د در برابر این بخش از جهان.   ابداعی بود از اروپاییان برای تعریف  هویت و شخصیت خوOrientalismشناسی )واژه شرق و یا شرق

برار داد. در این دوران دو ثیر أتفرهنگ و اندیشه جهان اسالم را بطور کامل تحت  شودمیدوران که تحت عنوان تهاجم امپریالیستی نیز شناخته 

های مستعمره شکل گرفت. ابتدا متخصصینی که در برخورد با معماری اسالمی سعی در کشف آن دارند، با کشورجریان موازی در حوزه معماری 

شت سکیس درحال فهم آن بودند. کتابهای تصویری و یا بهبردا سیدند آغازگر ها، مجالت و کاتالوگصورت ا هایی که طی این دوران به چاپ ر

ست سالمی ا ستعمار نقش (Rabbat 2012a) شناخت اروپاییان از معماری ا سته از تأثیرگذارتری . اما جریان دوم که در دوران ا شت، آن د دا

ست که زیر نظر  شورهای غربی و درون خاک دولتآثار معماری ا شد. معمارانی که بدور از مالحظات فرهنگی و زمینهک ساخته  سالمی  ای های ا

 Abdelmonem)ای از فرهنگ خودشان بود در زمین دیگری ساختند ای را که آینهجامعههای خود از معماری غرب، تهآموخجامعه، بر مبنای 

and Selim 2003) ست، نفوذ ارزشراه. از آنجا که معماری یکی از شناخت جامعه ا سلطه های معماری اروپایی میهای  تواند میزان نفوذ و 

سالمی، و نیز زشار سلطه غرب بر اندیشه و فرهنگ منفعل آن زمان جوامع ا سالم را نشان دهد. درک  های آن جوامع بر زندگی مردم در جهان ا

سخ شه مدرن به تمام عدم پا سب اندی شی د به ظهورهای آن جوامع، منجر نیازدهی منا شد،جنب سازی بازبا هدف مقابله با نفوذ غرب و  رونی ای 

 های ایشان باشد.نیازهای اسالمی که پاسخگوی تمامی سنتزش و ار

داد. در پاسخ به گیری جریان انتقادی شد که شرایط جامعه را مورد پرسش برار میشکلدو معضل درونی )افول  و بیرونی )استعمار  منجر به 

  نخست جنبش اصالحی بازگشت 1گرفت و تکامل یافت. سال اخیر شکل های نظری مختلفی در جهان اسالم طی یکصداین معضالت گفتمان

پذیرد و با دعوت جنبش نوگرایی مبنی بر جدایی از سنت و جایگزین کردن عقالنیت و خردورزی گری  است که نوگرایی را نمیَسلَفیبه گذشته )

ساس تعلیمات و 2خیزد. با آن به رویارویی برمی شه  گرایش دوم بر ا سید جمال الدیاندی سدآبادین های  شدت به نقد  ا ست که به  شها های اندی

  اما گرایش سههوم آن 3داند. کند و آن را شههایسههته میمیتأکید پردازد اما با وجود این بر خردورزی و عقالنیت منتج از اندیشههه غرب نوگرایی می

ها آنرا اصل برار داده و یا در تالش برای ترکیب  هاآنهای علمی مدرنیته و دنیای معاصر غرب، دستاوردای است که با ببول روشنگری و دسته

 . 1388)مسعودی و استادی های موجود در سنت اسالمی هستند با ارزش

ن؛ های انحطاط و زوال جوامع مسههلمان را از جبهه دروریشهههبه عنوان یکی از اولین اندیشههمندان این حوزه،  اسههدآبادیالدین جمالسههید 

ستقالل فرهنگی میبی شتن ا ستعمار و ندا ستگی اجتماعی، و از جبهه خارجی؛ ا ست. او برای رفع این بانونی، فقدان دانش، نبود آزادی و همب دان

سالمی می سازی تفکر ا ضل ابتدا به پیرایش و باز صر رهاننده و متربی گفتمان مدرنیته در درون تفکمع سپس از طریق وارد کردن عنا ر پردازد و 

ستقل و غیر غربی می سالمی، هویتی م ستعمار میموثرسازد که آن را ا سید جمال الدین  1385)توانا  داندترین راه برای مقابله با ا . بدین طریق 



 

. این جنبش  1394)کالهدوز و عابدیها  در جواب به وضههعیت موجود جوامع اسههالمی بنیان جنبش احیاگری دینی را پایه گذاری کرد. اسههدآبادی

-میالدی تبدیل شد. هم سو شدن این جنبش درونی در جهان اسالم، با گفتمان نقد پسا 20های اندیشه در اوایل برن گفتماناحیاگری به محور 

 رد.استعماری که در غرب مطرح شد، نظریات احیاگر در معماری را پایه گذاری ک

توان ها دو جریان کلی را میبا همه گیر شدن اندیشه احیاگری، این گفتمان به حوزه معماری نیز نفوذ پیدا کرد. در این سال 20در اوایل برن 

سایی کرد.  شنا سالم  ضات1در معماری جهان ا صری جدا افتاده از زمینه که بر تناب ست ادامه تمرکز بر روی خود معماری به عنوان عن و    نخ

های فرمگرا و احیاگر که با ابتباس آزاد از   گروه دیگر موج پر طرفدار از معماران تاریخ2های موجود در معماری جهان اسهههالم افزود. پارادوکس

شت موج  اندیشمندان مسلمان که برای از طرف دیگر بازگ (Rabbat 2012b) ها با هم سبک تلفیقی را بوجود آوردندهای آنترکیبسنتی و 

سالمی از  سالم بود، که گفتمانی را با هدف فهم هنر و معماری ا شمندان درون جهان ا شدن آنان با اندی سو  صیل به غرب رفته بودند و هم تح

شمندان می شروع کردند. از معروفترین این اندی سنت و عرفان  صر و تیتوس بورکهارتخالل  سین ن سید ح شت. 2توان به  شاره دا ) Rabbat ا

2012a) های اندیشه و حوزه نظر و عمل معماری باعث شد تا جنبش احیاگری در جهان اسالم و به دنبال گفتمان. این سلسله اتفابات در حوزه

 وان از آن به دوران تثبیت و تکامل این جنبش شناخت. تآن معماری این منطقه، از نیمه دوم برن بیستم به بعد وارد مرحله جدیدی شود که می

 در معماری جهان اسالم : تثبیت نظریات احیاگر5

سویی با نظریات پسا استعماری شکل گرفته بود. گفتمان پسا استعماری در همزمانی و جنبش احیاگری پس از نیمه دوم برن بیستم  و هم  

ستم همسو و  ساختارگرایی، نقد نئوگفتماناز متأثر نیمه برن بی سا  سم، پ سا مدرنی سم، ب-های پ ستی و فمنی سعید و کتاب همارکسی سطه ادوارد  وا

؛ و منجر به اتفابات سیاسی مهمی در منطقه شد. انقالب اسالمی اواخر دهه هفتاد  1385)ساعی    او به اوج خود رسیده بود1978شناسی )شرق

های دولتهای احیاگر شههد و در وابع واکنشههی بود به ناکامی اندیشهههدی در ایران یکی از همین جریانات مهم بود که منجر به حیات دوباره میال

ستای احیاگری معماری  های خارجی و انحطاط اخالبی آنان.دولتملی در برابر دخالت  شی کامل در را شه، منجر به جنب انقالب فکری حوزه اندی

های نیازهای جامعه خود داشت. اولین حوزه، پاسخ به نیازمیالدی شد. این جنبش از سه طریق سعی بر پاسخ به  1970های الم در سالجهان اس

شهجامعه جدید بود که با نفوذ  ست تمامی های مدرن دیگر نمیاندی ساختن مفاهیم جدید نیازتوان سنتی بگیرد. از این رو  های خود را از معماری 

هایی همچون ها، سینما، مراکز پژوهشی و از این دست فضاهایی بود که نیاز جامعه امروزی هستند. ساختمانموزههای جدیدی مانند پروژهبرای 

هایی بودند که بنا به ماهیت عملکردی جدیدشههان، با سههاختن مفاهیم جدید که منطبق بر نمونه 4و هتل البصههرا در عراق 3بازار اسههالمی شههارجه

های جدید پاسخ گفتند. در هنگام ساختن این مفاهیم، معماری معاصر جهان اسالم سازگاری با روند نوین را نیز در گذشته باشد، به نیازهای سنت

زمانی تزئینات را از بدنه معماری حذف نمود و در -پی گرفت. این روش منجر به رویکردی تعاملی با تکنولوژی شههد که بنا به مسههائل ابتصههادی

ها توانسههت در خدمت معماری معاصههر باشههد. در نهایت آخرین طریق مورد توجه جنبش احیاگر ، مشههربیهوی جزئیاتی خاص مانند عوض بر ر

سالمی بود که نمینیاز ست رابطه خود با های روانی جامعه ا ستعماری ببیند. از این طریق بازیابی سنتتوان های تاریخی به فرمها را در معماری ا

 .(Abdelmonem and Selim 2003) مثبتی بر جامعه بگذاردتأثیر توانست گذشته تا امروز، میمنظور استمرار 

به مصر  1962گرا، همواره با نام حسن فتحی همراه بوده است. او که پس از تحصیل در غرب در سال زمینهگرا و ملیعنوان معماری احیاگر، 

یشه معماری وابسته به معماری بومی و معماری سمبل گرای سنتی با گرایش به ادبیات معماری معاصر را خلق کرد. فتحی بازگشت نظامی از اند

شد که تغییرات بنیادینی در در هنگام بازگشت، همانند دیگر معماران این دوره که بعد از تحصیل به کشور خود بر می گشتند، با جامعه ای روبرو 

ها ببل سنتها. گرچه که بازگشت به که معماری فتحی پاسخی بود به همین دگرگونی ؛ 4, 1393)استیل  شکل گرفته بودروند ساخت و ساز آن 

شده بود، اما  شروع  سط دیگر معماران  شت. برخالف آنچه که تقلید و شیوهاز فتحی تو ای که فتحی بکار برد تفاوت های بنیادینی با دیگران دا

های کارکردی و درگیر با زندگی مردم معماری در جهان اسالم را نوعی ویژگینگاه سطحی به معماری جهان اسالم بود فتحی با اصالت دادن به 

. فتحی برای اینکه انتخاب آگاهانه خود  11تا  8, 1393)استیل صیات خود را داشت دانست که در هر کشور خصواز معماری وابسته به زمینه می

معنی های بهتری ندارد، همانطور که مدرنیته همواره به دستاورد کند که بازگشت به سنت الزاماًمبنی بر استفاده از سنت را نشان دهد، عنوان می

 . (Al Sayyed 2011)هویتی نیست تخریب و بی



 

 اندیشمندان معاصر دنیای اسالممبانی نظری )سنت و مدرنیته  : 1جدول

 تولد اندیشمند
 )میالدی( 

 اندیشه مبانی نظری

 متناظر 
الدین سید جمال

 اسدآبادی
J. al-Dīn Asadabadi 

1838-

1897 
 اسالمی است های مدرنیته اصالتاًدستاورد

آگاهی نسبت به منافع مشترک و بازگردانی عظمت اتحاد جوامع اسالمی، خود  

- 

 اقبال الهوری
Iqbal Lahouri 

1877-

1938 
هویت خودی )ایجابی(/ اثبات شناسی جوامع مسلمان/ نفی تقلید از غرب )سلبی( خود

 های شرق و غرباندیشهمخالفت با شکاکان به ترکیب 

الدین سید جمال

 اسدآبادی

 علی فروغیمحمد 
M. Ali Foroughi 

1877-

1942 
 هاسنتآغازگر پرسش چگونگی ترکیب مدرنیته و 

 گسترش ذهنیت لیبرال و سکوالر

 امانوئل کانت

 مرتضی مطهری
Morteza Motahhari 

1919-

1979 
تراز امر به معروف و نهی از منکر است/ متمایز از مدرنیزه کردن دین، دین را احیاگری هم

توانایی دخل و تصرف مدرنیته هایی از دین )مانند اجتهاد( که بر بخشتأکید اصل قرار دادن/ 

 را دارند

الدین سید جمال

 اسدآبادی

 محمد عبده

 اقبال الهوری

 نصر حامد ابوزید
Nasr Abu Zayd 

1943-

2010 
 رو به دلیل داشتن مبانی مشترکتندرو و میانههای اندیشعدم تفاوت در 

 های نویناندیشهعدم تضاد با  -ماهیت نوگرای اسالم

 های غرباندیشهتردید جوامع مسلمان از پذیرش  -تصویر استعماری از غرب

- 

محمد عابد 

 الجابری
Mohammed Abed 

al-Jabri 

1935-

2010 
نقد عقل عربی/ گسستن از میراثی که جوامع عرب را از تعریف سنتی به جوامعی دارای 

میراث/ جداسازی متن از خواننده با نگاه سوبژکتویسم / رهایی از سیطره انعطاف ناپذیر متن 

 شناسی(تبار -تحلیل تاریخی -ای / )ساختارگراییمرحلهوسیله دیدگاه سه هب

 معرفت شناسانی

 زبان شناختی

 گاستون باشالر

 عبد الکریم سروش

 

 محمد ارکون
Mohammed 

Arkoun 

1928-

2010 
 های منجر با آن میراث(فرآیندنقد عقل اسالمی ) نقد میراث فکری و 

ها / نگاه انتقادی )دکارتی( به شناخت کالسیک و سنتی از دین/ ورود به نا اندیشیده -

شناسانه غرب/ گرایی/ نفی نظریات شرقجزمنفی -های خیالینانگارهنقد  -اسطوره زدایی

 زداییآموختهگرایی تاریخی با رویکرد واسازی

 شناسی ساختاریزبان

 نشانه شناسی

 دریدا

 پساساختار گرایی

 د حسین نصرسی
Hossein Nasr 

زیر سوال بردن منظومه مدرنیته از ابتدای دکارت و گالیله/ اشاعه فلسفه و علم اسالمی به  1933

 زبان معاصر/ علم مدرنیته باید در جهان عقالنی اسالم جذب گردد

 آیت اهلل بروجردی

 عالمه طباطبایی

 لئو استراوس

 عبدالکریم سروش
Abdolkarim 

Soroush 

گرا و تجربهمعنای عقل جدید در متن عرفانی، اخالق موالنایی و غزالی/ دینداری  1945

های جدید به شرط سازگاری با باورگون از دین و سیاست/ اخذ اندیش/ روایتی انسانمعرفت

 گراییانسجام -کل باورهای از پیش داشته

 کانت

 جان هیک

 کارل پوپر

 پسا پوزیتیویسم

 رامین جهانبگلو
Ramin Jahanbegloo 

 اندیشه مبتنی بر الیه های سه گانه تمدن در ایران 1956

 بدون داشتن جوهره اندیشه مدرن -جامعه ای که بیش از حد مدرن شده

 توجه بیش از حد به خرد ابزاری مدرن بجای خرد انتقادی که ریشه مدرنیته است

 خرد انتقادی

 

معماری راسهم بدران دنبال کرد. سهوال اصهلی که معماری او را توان در گرای بعد از حسهن فتحی اتفاق افتاد را مینچه که در معماری ملیآ

تواند از میراث فرهنگی و تاریخی یک جامعه استفاده کند و در عین حال خصوصیات داد این بود که چگونه معماری معاصر میتحت شعاع برار می

شد  شته با صر بودن را دا شا(Al Sayyed 2011)معا ست. فتحی هیچگاه معماری .  ید این دغدغه ذهنی را بتوان نقطه جدایی او از فتحی دان

ست که معماری غرب به همراه آورده. خود را با هدف مدرن بودن نمی ستاوردهایی ا ساخت، هرچند که مدرن بودن از نظر بدران متفاوت از آن د

شه در زندگی عموم مردم به بهانه  سههای تکنولوژیک و یا نبهجگیری از بهرهاو مخالف خد ستهند شگامان  1393)بدران  های مخدوش ا . از پی



 

میالدی شههروع به کار کرد و جایزه معماری پریتزکر  70توان به بالکریشههنا دوشههی، معمار هندی اشههاره کرد که از دهه کنونی این معماری می
ست. او  52018 ست که میرا از آن خود کرده ا ست که فهمی عمیق از گذشته و ارتباط صمیمی و راحت با امروز تنها راهی ا ای آیندهتوان معتقد ا

سن فتحی می(Gangwar 2017)پایدار را برای خود ربم زد  شاگردان ح صری . از دیگر معماران این جنبش و  توان به عبدالواحد الوکیلی م

شاره کرد  ساجد و ا ساخت م صوص در زمینه  سیل بهرهکه بخ سنتی و ترکیب آنمتریالگیری از پتان صص های  ضاهای نوین تخ ای ویژهها با ف

در شهر جده،  های او بطور مشخص به به معماری های ببل از دوران استعمار وابسته است و در ساخت مساجدی مانند مسجد شاه سعودکاردارد. 

ستفاده از فرم و متریال، بلکه در پالن و شخصیت درونی پروژه نیز  -Al) از مساجدی همچون مسجد جامع اصفهان بوده استمتأثر نه تنها در ا

Asad 1992). 

 

 

 

 6مصر-،خرگا1963سن فتحی،: روستای باریس جدید، ح1تصویر 

 (.archidatum n.d)منبع: 

ست.  سایی ا شنا سالمی بابل  شه ا صلی در گفتمان اندی شاخه ا سته  1در دوره تثبیت نظریات احیاگر دو  سید د شمندان همچون  ای از اندی

سالمی می سفه ا ساختار نقد خود را بر فل صر  سین ن کنند و معتقدند که دکارتی مخالفت میگذارند و با منظومه مدرن از همان ابتدای انقالب ح

شود. یعنی که نیاز جامعه امروزی را می سالمی حل  شه ا ستی در اندی شرط آنکه به زبان امروزی مدرنیته بای ست به  سالمی ج شه ا توان در اندی

مدرن است. در حقیقت این گروه به دنبال اندیشه پست    اما گروه دیگر پایه نظریات خود را بر علمی بنا نهادند که دستاورد عمدتا2ً خوانده شود.

سالمی، درون نظریات دنیای غرب می ضل جامعه ا سعید، محمد عابد الجابری، محمد ارکون، و  توان ازگردند. در این گفتمان میجواب مع ادوارد 

ضاً سروش نام برد که بع شناخته می7با نام )نو معتزله عبدالکریم  سا   نیز  سی و ارساختشوند؛ و از نظریات پ شنا ساختاری، تبار سی  شنا گرایی، زبان

 نند.کمعضل جوامع اسالمی استفاده می نشانه شناسی؛ و اندیشمندانی چون دریدا و میشل فوکو، برای یافتن راه حل

خواهان تغییر  توان دو رویکرد در دنیای معماری را نیز دنبال نمود. رویکردهایی که مشههخصههاًهمراه با این دو گفتمان در حوزه اندیشههه می

هایی مانند مصر، ترکیه و کشورگرا در ملیهای موجمیالدی رخ داد،  80تا  60های های دینی در دههگفتمانشرایط بودند اما همانند آنچه که در 

شده بود و یا  ایران به راه افتاد که عمدتاً ستقاللی را زودتر از جنبشهای صاحب تاریخی بودند که کشوربه ناگاه ارتباطشان با گذشته بطع  های ا

برار گرفت  9اسهالمی-میالدی در مقابل رویکرد نئو 90و  80های در دهه 8گراهای اسهالمی تجربه کرده بودند. این نوع از معماری ملیدولتدیگر 

و افزایش ناگهانی  40که پس از اکتشههاف نفت در دهه  (Rabbat 2012a)های شههیخ نشههین حاشههیه خلیج فارس بودند کشههور که عمدتاً

های حوزه خلیج فارس با تغییر در ساختار جامعه همراه شد. گیری کشوربدرتثروتشان، خواهان معماری بودند که هم اسالمی باشد و هم معاصر. 

سرمایه و  صاحبان  شر جدیدی از ثروتمندان،  ستجویدولتب شی از  هایی که بر روی کار آمدند، در ج زندگی مدرنی بودند که در عین حال نمای

شد. با توجه به ثروت هنگفت این  شته با شترین تمرکز و تولید در حوزه معماری جهان  90ها، از دهه دولتفرهنگ خود را نیز دا میالدی به بعد بی

صیل کرده غرب بودند، بر  صاص دادند. معمارانی که اکثرا غربی و یا تح سالم را به خود اخت صر ا ساختند که نا صول غربی بناهایی  مبنای همان ا

 کند.اسالمی یاد می-ها به عنوان جنبش نئوآنرباط از 

 

 

 



 

 معماران معاصر جهان اسالممبانی نظری )سنت و مدرنیته : 2جدول

 تولد معمار
 )میالدی( 

 اندیشه و مبانی نظری

 متناظرعماران م

 آندره گدار
André Godard 

بناهای مدرن اولین کاربرد سنت در ساخت 1881-1956  

هابناتوچه به سنت در مظاهر بیرونی، در تقابل با ذات مدرن درونی   

شناسیشرق  

 میس وندروهه

 حسن فتحی
Hassan Fathy 

مشکالت معماری معاصر تغییر از درونگرایی به برونگرایی است/ چالش معماری ز ا 1900-1989

های غربی ولی در کشوری اسالمی / وظیفه هنرمند رساندن زیرساختطراحی در با 

ها به نقطه اوج توسعه درونی است/ مدرنیته همواره به معنی تخریب و سنت

دستاورد بهتری ندارد/ مبارزه  هویتی نیست، همانطور که بازگشت به سنت لزوماًبی

 با قوانین استعماری بریتانیا و اعتالی هویت ملی مصر

- 

 گرایانسنت

 هوشنگ سیحون
Hooshang Seyhoun 

 راستایی سنت و تکنولوژیهم 1920-2014

 معماری یادمانی

 

 نادر خلیلی
Nader Khalili 

های بومی/ استفاده از مصالح سنتی به سرپناهدر ساخت « خاک»ه به متریال توج 1936-2007

 سنن، آداب و رفتار گذشتگان ءهای جدید/ احیاروش

 حسن فتحی

 چادرجیرفعت 
Rifat Chadirji 

1926 International regionalism 
 زام به تکنولوژیتهای اجتماعی و النیازمنحصر به فرد بودن، 

 زمینه و فرهنگ-فضا وابسته به زمان،معماری 

 راسیونالیزم

 میس وندروهه

 بالکریشنا دوشی
B. V. Doshi 

 لوکوربوزیه فهمی عمیق از گذشته و ارتباط صمیمی و راحت با امروز 1927

 کانلویی

 کامران دیبا
Kamran Diba 

 ها است"تک ساخت"تر از ارزشمندمعماری انسانی/ معماری درگیر با محیط  1937

 سازی آن استنقش معمار، استقرار فرهنگ زمان خود و غنی

 هاسنتپرهیز از تکرار کورکورانه 

 نیو بروتالیسم

 راسیونالیزم

 یحسن فتح

 نادر اردالن
Nader Ardalan 

ستفاده از امکانات روز بر استفاده از مصالح سنتی نباید اصرار ورزید/ کمال در ا 1939

سازی سازی هویت فرهنگی و فضابیدارهنر/ -طبیعت-توامان با احترام به فرهنگ

 بومی/ هفت اصل معماری ایرانی

 یان مگهارت

 لویی کان

 سید حسین نصر

 موالنا

 عبدالواحد الوکیل
Abdel-Wahed El-

Wakil 

 های معماری سنتیپتانسیلاکتشافات جدید در زمینه  1943

 نقش مهم آجر در نما و سازه ساختمان 

 وابستگی فرمی و عملکردی به مساجد اولیه اسالمی

 مساجد اولیه

 راسم بدران
Rasem Badran 

 توجه به مردم و حقوق شهروندان 1945

 توجه به سنت برای خلق فضای قابل زندگی در مقیاس انسانی

 عدم خدشه در زندگی به بهانه استفاده از تکنولوژی و هندسه

 کانسپت از قطعات بجامانده فرهنگی دستیابی به

 حسن فتحی

 

 اسالمی-های نئوجنبش: 6

داند که: آیا سموال اصملی اندیشمه خود را این میاشماره داشمت که توان به محمد ارکون از اندیشممندان پیشمرو این رویکرد می

فرماسممت دربردارنده ابزار فرهنگی، آزادی و چهارچوب اجتماعی الزم هسممت که آن را اسممالمی که امروزه در جوامع مسمملمان حکم

شاره می(1385)مرشدی زاد  نیاز از فلسفه مدرن گرداند؟بی کند و اینکه . در پاسخ به این سوال، ارکون بر انحراف جوامع مسلمان ا



 

)اکبرزاده و های نا اندیشممیده از نظر وی نشممده اسممت حوزهدنیای جزم اندیش و مطلق انگار در جهان معاصممر اسممالم، هی گاه وارد 

آموخته زدایی شد. چنان که برای رهایی از انحرافات فرآیند است که ابتدا باید وارد  . ارکون در روش نقد خود معتقد(1394سلطانی 

ست ابتدا  سالم، نیاز ا صر ا شیدن، فرآیند دانیم را در طی این آن ه میهرو خرافه در دنیای معا سپس از طریق اندی شته و  کنار گذا

صل و فرع  شالوده آنا ضرورت  شود. همانطور که دریدا از  شخص  سخن میها م ضرورت شکنی عقل مدرن  گفت، ارکون نیز از 

ها، فایدهبیگوید و معتقد اسممت تنها راه برون رفت از این دور فکری و تکرار سمماختارشممکنی در حوزه اندیشممه اسممالمی سممخن می

شان دادن  سالمی و ن ست که این عقل به پایهساختارشکنی عقل ا ساس آنای ناخود گونههای ایدئولوژیک و متافیزیکی ا ها آگاه بر ا

ها را اندیشممیدورود. او این های موجود در عقل اسممالمی میدوگانهاندیشممیده اسممت. محمد ارکون در روش واسممازانه خود به سممرا  

معنا و بیداند که بر برخی مبانی اعتقادی تاکید و به همان شممدت عقاید دیگری را رد کرده و ای میحاصممل ذهنیت جزم اندیشممانه

تواند حق را در خود منحصر گیری چنین نظامی ریشه در سلطه و غلبه جریان حاکم دارد و نمیشکلشمارد. در حالی که میبیهوده 

 . (1394)اکبرزاده و سلطانی  بسازد

 .M)ای شممدند توسممعههای کالن برنامهوارد  1973نطقه از سممال های عربی نفت خیز مکشممورپس از پایان یافتن اسممتعمار، 

Serageldin 1983)ًقا ته، جلوه عمی یاف مل ثروت نو عا یب سمممه  کار  . در این جوامع ترک ظه  حاف یل پر آنمذهبی و م ما ها و ت

شتیاق شخص و متمایز فرهنگی در میان انبوه ا شینان ایدئولوژیشان به هویت م شم امیر ن شد تا چ های متعارض در منطقه، باعث 

هایی گاهواکنش معماران به وجود چنین وضممعیتی در اندکای را بگیرد که هم معاصممر باشممد و هم اسممالمی. معماریخلیج فارس 

« اسالمی»یا « تاریخی»سب ها برچهای معماری تاریخی را برداشتند و بر آنها المانطلبانه بود: آنصادقانه و در اغلب اوقات، فرصت

شان بهره بردند؛ این المانها در طرحزدند و از آن« عربی»یا  شههای پایههای تاریخی معموالً یا دیاگرامهای ها بود یا به های آنای نق

 (Rabbat 2012a) .شدصورت تزئین روی سطوح ساختمان پخش می

شناخته می 90و  80بدین طریق دهه  سته جریان معماری  س  شد. ابتدا ملیمیالدی دو د ها حسن فتحی بود ف آنل گرایانی که 

دادند، و سممپس معمارانی که به قصممد تولید معماری فرمالیسممتی در اندیشممه مدرن گرای خود را ادامه میزمینههم نان رویکرد 

شدند.غوطه شکوهمند و سازهگرایش به این معماری با  ور  های بزرگ چند ملیتی در حوزه خلیج فارس شرکتای که پرجلوههای 

سید. این طراحان خارجی  سیر کردند و از آننمادساختند، به باالترین حد خود ر صری و نقش و نگار تاریخی را باز تف ها در های ب

شهSOM-1982توان به ترمینال حج )ها میبناطراحی بهره بردند. از این  شاره کرد که منبع الهام خود را ( در  های  چادرر جده ا

شمباهت به پروژه داند. در همان سمال سماختمان مجلس ملی کویت توسمط یورون اوتزن طراحی شمد که بیاعراب بادیه نشمین می

ست. و یکی از  سط متأخر های نمونهسیدنی نی ست که تو سالمی قطر ا سال  I M Peiموزه ا شد و ادعا م 2009در  کند یطراحی 

 . (Rabbat 2012a)هایش گنبد مسجد ابن طولون قاهره بوده است مکعبکه منبع الهام 
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 : نتیجه گیری7

های های زندگی جامعه اسالمی. این جنبش خواهان بازگشت به سنتجنبهاحیاگری اسالمی جنبشی بود برای مقابله با نفوذ غرب در تمامی 

ست سته به نظریات غالب در هر دوره، کند. نیاز جامعه معاصر نفی نمی را به عنوان اما هیچگاه مدرنیته گذشته ا ست که این جنبش، ب این چنین ا

سنت سه رویکرد کلی را به همراه دارد. یف میمدرنیته تعر -درون طیفی  شناسی1شود. اما این جنبش درون خود  : نئو 3گرایی و : ملی2. 10: شرق 

های گذشههته داشههتند. میتوان چنین تعبیر کرد که با توجه به اینکه سههنتهای اولیه این جنبش گرایش بیشههتری به موجاز منظر دیگر، اسههالمی. 

 ،نددادمیابلیت جامعه را تشههکیل  که اندیشههه غالب در آن زمان حاصههل از شههخصههیت اسههتعماری جوامع مسههلمان بود، موج های اولیه احیاگری

شه توازتری رادیکالنظریات  شدن این اندی شت زمان و فراگیر  شتند. با گذ سالم دا شت و به لحبازن به جامعه ا شهگ شکل اظ موبعیت، اندی ای 

سنت شمندان و معماران را بر آناخیر اما نیاز جامعه مدر هایدههگیرد. در مدرنیته برار می-گرفت که معماری منتج از آن در میانه طیف   ن، اندی

های پسهت مدرنی که بسهیار اندیشههاین مراجعه به غرب همزمان شهد با ظهور  های غربی مراجعه کنند.اندیشههپاسهخ به داشهت تا برای یافتن 

نتیجه  مبانی پسههت مدرن در غرب برای معماری بجز چند بنای انگشههت شههمار و موفق، ن و معماران جهان اسههالم بود. اماخوشههایند اندیشههمندا

 . مناسبی را تا کنون به همراه نداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع تصویر:  بطر-، دوحه IM Pei  ،2008: موزه هنر اسالم، 2تصویر 
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 شتنو: پی8

1 Religion restoration 
2 Titus Burckhardt 
3 Islamic Souqe in Sharjah, UAE- 1978  
4 Al-Basra Sheraton, Al-Basra, Iraq-1981 
5 The Pritzker Architecture Prize 
6 New Baris Village  

 
 که چرا شناسند؛می اسالم جهان صدر در نواندیشی نمایندگان را گرفته شده و به معتزلیان در صدر اسالم اشاره دارد. معتزله "معتزله"از واژه   7

شان سائل کردند تالش ای صله از که را، جدید م شی وحی صدور دوران با زمانی یفا سش نیز به و بود شده نا  با وحی رابطه درباره هاییپر

سخ روز، هایوابعیت ستا همین در گویند؛ پا شگام آنان را سی پی سانی با گفتمان الهی گفتار رابطه برر شه در ان سالمی اندی  متغیر شرایط در و ا

 بودند تاریخی
8 Nationalist 
9 Neo-Islamicist 
10 Orientalist/colonial 
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Abstract: The duality of preservation and continuance of Tradition or accepting the whole concept 

of modernity is a problem that architects have answered differently in their projects. The views of 

contemporary thinkers of the Islamic world concerning the relation of these two concepts, and 

tendency of the architects towards them affected their answers deeply. To put it another way, there 

are three general approaches and discourses identifiable in the field of theory (thought) and 

practice (architecture): 1) traditionalism (returning to traditions) 2) modernism (following the 

modernity) and 3) synthesis of tradition and modernity. The last approach includes a wide range of 

architects-each one being at one point of this dual spectrum. After surveying the effects of these 

discourses on leading Islamic architects' thoughts and styles, this paper will present a historical 

interpretation of major design approaches based on dual and multifaceted concepts of tradition 

and modernity. This Interpretation has been based on comparative correspondence and 

comparison of theoretical basics and works of contemporary architects or thinkers such as Sayyid 

Jamāl ad-Dīn Asadābādī, Allama Iqbāl, Mortezā Motaharī, Seyyed Hossein Nasr, Mohammad 

Arkuon and Mohamed Abed Al-Jabri. Although each one of these architects had been affected by 

one of these three approaches, and in fact, their tendencies were toward the two sides of the 

spectrum of tradition and modernity, the findings show that, most of them have indicated a 

tendency toward intermediate synthesis discourse, especially since the second half of the twentieth 

century. Moreover, it seems that in the last two decades, besides the continuation of this discourse, 

the tendency toward modernity has increased. Generally, the outlook of architecture in Islamic 

world will be affected by the duel between the modern restoring ideas and the extent of the 

influence of these thoughts on the rulers and elites of society. 
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