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 ط ی سطح فرهنگ، شرا  ی؛ زندگ و  تفکر    ۀویبازتاب ش  ی،اجتماع   یۀاول  یهاو هسته   ازهایاز ن  یکیعنوان  مسکن به

اقتصاد  یاجتماع  زمان  یو  در  اصل  یهابشر  است.  بوده  توجه  مورد  در   نیتریمختلف  امروز،  بشر  معضل 

ضرورت   ،رانیقطع ارتباط با عالم باالست. در ا  و  تیبحران معنو  یهنر و معمار  ژهیومختلف و به  یهانه یزم

از   یناش  تیوضع  نیا  افتیدر  رانیدر ا  یمعمار  یوضع نابسامان کنون  ۀبا مالحظ  توانیمسئله را م  نیطرح ا

و چگونه   یاز معمار  حیعدم درک صح  حالنیجهان به کشور ما و درع   یمختلف معمار  یهاتهاجم سبک

که    یاز اصول اساس   یبرخ  یبررس  یهدف اصل  ،پژوهش  نیدر ا  است.  یرانیطراحان ا  نیکردن در بیمعمار

  یچگونگ  میشناخت بتوان  نیبه ا  دنیده است تا با رسکر  م یها تنظآن  یاسالم برای جامعه مسلمانان و زندگ

 کند را   یم  یها زندگدر آن  ی)مسکن( آدم  یی هاط یساختار مح  راسالم را د  یهای اجتماع نمود آن ارزش 

 دی، عملکر  ،فرهنگی   ،جتماعی)ا  نگوناگو  د بعااز ا  یشده است با توجه به هدف اصل  یسع  نیبنابرا  دست آورد.هب

  مسکن   ری معما  خلق  یندافر  تبیینبه    یاب یدست  یدر راستا  ود.( مطالعات انجام شزیلگوساا  ،شناختیروان

دوران    مسالا  معرفتی   منظا  سساابر  نیایرا تحق  ،معاصردر  روش  با  اول  گام  تحل  یفیتوص  یقیدر  و    یلیو 

(،  دی)قرآن مج  ینیبه کمک منابع درجه اول د  یو اسناد  یاصورت مطالعات کتابخانهاطالعات به  یآورجمع 

مفاه استخراج  مفاهیو سپس تخصص  ینید   میبه  مبان  م، یکردن  با  پرداخت  ینظر  ی مطابق    در   .میپژوهش 

ارزش  مرحلۀ به  اولو  یابیبعد  نت  ی هاشاخص  یبندتیو  به  و  آسا  میدیرس  جهیارائه شده  تفک  ش یکه   ک ی و 
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 ابراهیم ثمین شرفی میاوقی، معصومه یعقوبی سنقرچی، مسعود حق لسان، علی جوان فروزنده 

 مقدمه  

  ات ی ف ی از ک  یتر در برخوردارمتعادل  یریبتواند مسمدرن    یاز علم و تکنولوژ  یمندآن است تا با بهره  یانسان معاصر در پ 

نقوش و    ۀرندی، دربرگدهی چیو پ   هیمحصول چند ال  ک یعنوان  صورت همزمان داشته باشد. مسکن بهبه  یو معنو  یماد

جستجو    یو مذهب   یاقتصاد،  ی، اجتماع ی، فرهنگیفکر یساختارها  رتوان دیها را مآن ۀشی است که ر  یمتعدد  فیوظا

  نیتأم  ی برافراوان    یمعاصر و مصرف منابع و انرژ  یهادر خانه  ی و روان  یعدم وجود آرامش روح  .(1391)حجت،  کرد

روزافزون در علوم و فنون و باالرفتن سطح    شرفتی پ  با وجودتا    دهش باعث    ،یامروز  یهادر خانه  ی کی زیف   شیحداقل آسا

خانواده    ی عن ی  ، ینهاد اجتماع   ن یاول  ل یتشک  ی خود احساس آرامش کرده طبعاً برا  یهادر خانه  میعلم و دانش، هنوز نتوان

ابعاد و    ت یکه ضمن تقو  ی ندیبه فرا  ی ابیدست ی . در پمی مناسب و متناسب نام »خانه« باش  یی محروم از ظرف فضا  ز،ین

به روح و اصالت خانه را    یابی دست  یبرا  ی اسالم  یهاو آموزه  می متناسب و منطبق بر تعال  ی حلن خانه معاصر راهپنها

م  اصالت  و  به خانه روح  آنچه  و هوا  اتی روح  بخشد،یارائه دهد.  فضا  است داخل خانه    یو حال  به    ستنی ز  یکه  را 

 . ردیگیبشر را دربرم یبعدتک  یازهاینه پوسته و کالبد خانه که غالباً ن دارد، یساکنانش عرضه م

اسالم باشد    یبه جوهر خانه در نظام معرفت  یابیبر دست  یدییمهر تأ  تواندیم   یروش علم  ک ی عنوان  به  یدارشناس یپد

  برای  .است  مرتبط  جامعه  فرهنگ ها، با معماری  دیگر  انواع  مانند  اسالمی  معماریمستتر است.   ،که در ابعاد پنهان خانه

)امیری    است   ضروری  اجزایش  و   معماری  کلیت   به  اسالم   نگرشی  هایشیوه  شناخت  اسالمی  معماری   درک

  و  د شومی کیفی  خاطرات فراموشی   موجب که  هستیم  فضا   به ی کم نگرش شاهد  ما دکارتی ۀ فلسف  در   .(1400میجانی،

.  دارد  هستی  مبحث   با   مستقیمی  ارتباط   فضا  (.1400)بهزادی،  هستند   مکان  به  انسان   معنوی  نگرش  بنیاد   کیفیات  این

(.  1400)رستمی، گردد  مطرح  آن  کیفیت  و   فضا بست  آن  از  پس تا  باشد   کار   موضوع  هستی  به   ما  نگاه  نوع  باید   ابتدا   لذا

را در خود    یی گرانبها  اری بس   قیگرفته، حقاشکل  ین یو د ی اسالم  یها و ارزش  ی نیبجهان ۀیبر پا  ز ینمعاصر    یسنت   ۀجامع

. هدف  باشدیو راه گشا م   د یمف   ار یبس   نده یآ  یما و معمار  ی برا  یو دوران کنون  ق یحقا  ن یاست که توجه به ا  داده یجا

معمار  یاب یپژوهش دست  نیا   یکل آمو  یمبتن   یبه  ا  یاسالم  یهازهبر  معاصر  واکار   یرانیدر مسکن  مفاه  یبا    م ی در 

  ندیثر بر فراؤم  یهالفهؤاز م   ی لیارائه مدل تحل   مانند  یئ هدف به اهداف جز  ن یا  یدر راستا  .باشدیم   یاسالم   نیادیبن

  ی مبتن  رانیمعاصر ا  یمسکون  یمعمار  یابینظام ارز  یارهایمعریو ز  ارهایمع  یبندتیاولو ،یخلق مسکن مطلوب اسالم 

  ن یضرورت انجام ا  .می کنیم  دا یدست پ   زیموجود معاصر ن  ی مسکون  یحاصل از پژوهش در معمار  ی اسالم  یبر باورها

 :تآمده اس 1شماره پژوهش در جدول 
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 1جدول شماره  

های همسایگی در حوزۀ مسکن و سکونت لزوم تقویت تعامالت اجتماعی شهروندان و روحیه تعاون و همکاری در محیط 
 بر مبنای اصول اسالمی و سیرۀ نبوی

ضرورت  
 اجتماعی 

عنوان بینی و اعتقادات اسالمی در حوزۀ مسکن به لزوم ارتقا فرهنگ زندگی اسالمی و رفتارهای فرهنگی بر مبنای جهان 
 اولین قالب دربرگیرنده بنیان خانواده. 

 ضرورت 
 فرهنگی

کاربران در واحدهای  لزوم توزیع عملکردهای مناسب و روابط عملکردی صحیح و متناسب با زندگی و تفکر اسالمی برای  
 مسکونی.

ضرورت  
 عملکردی 

لزوم برخورداری از احساس هویت و ایجاد حس تعلق بر مبنای مکتب فکری اسالم با تأکید بر اهمیت دیدگاه انسانیت  
 گرایی در حوزۀ سکونت.

ضرورت  
 شناختی روان

ای  مسکن و گسترش آن در جامعۀ حرفه لزوم تدوین معیارهای مطلوب معماری بر مبنای نظام معرفتی اسالم در حوزۀ  
 معاصر. 

 ضرورت 
 الگوسازی 

این عنوان به با  اثر مستقلی  این است که تاکنون  از    ن یارشتۀ تحریر درنیامده است.  بررسی پیشینۀ پژوهش حاکی 

  یاو کتابخانه  یبر روش اسناد   هیاطالعات با تک  یگردآور  یبرا  ،در گام نخست   ی لیو تحل  ی ف ی از نوع توص  ی ادیپژوهش بن

  ی دارا  ی. پژوهش فعلاست  پرداخته  هاافتهی  لیو تحل  فی به توص  یه و در بخش بعددادقرار  یبررس  مورد  ه،یپا   می مفاه

مبان  است  ی ف ی ک  کردیرو اول  ارزش  ی نظر  یو در مرحل  تحل   یجاودان معنو  ی هادرخصوص  اسالم مورد  قرار    لیدر 

  ینظر  یبا قواعد مستخرج از مبان  ی نظام معرفت  یمسکن معاصر بر مبنا  ی هاعناصر و مؤلفه  لیسپس به تحل  . ردیگیم

خصوص  رپژوهش د  ی ف ی و پس از انجام مراحل ک  است  یب یشده پرداخته خواهد شد. پژوهش حاضر از نوع ترک  افته ی

متناسب به آزمون گذاشته شود. با   یآمار ۀدر جامع یبه روش کم  تواندیحاصل از آن م جی نتا یی و محتوا ی فکر  یمبان

به س اول پژوهش مفاهؤتوجه  ب  م یاالت و اهداف رساله حاضر در مرحله  با جهان    یمعرفت   نظام  ،یاسالم   ین ی مرتبط 

  ن یبر ا  یها مبن افتهیدر مرحله دوم بر اساس    دهشنییو تب  یورآبه روش کتابخانه جمع  ین یگزمسکن  سکونت و  اسالم،

ده است،  کر زیپره  یویو دن  ی ارائه راهکار در امور ماد  ای ه یساز بوده و از هرگونه توصاسالم  ی اسالم مکتب  ن یمب  ن یکه د

منابع دست    نیب  یمنطق  باطارت  ینوع  یریتفس  ک یاز هرمونوت  یریگو با بهره  انهیپساساختارگرا  ی کردیشده تا با رو  یسع

 .شود ن ییمسکن تب یطراح ی هابا روش یاول اسالم

با استفاده    ، یلیپژوهش و ارائه مدل تحل   ی به چهارچوب نظر  ی ابی دست یمرحله از پژوهش در راستا  نینخست: در ا  گام 

دوم،    ۀو در مرحل  افتهیمسکن و سکونت انجام  فیو تعار  ین یبجهان  یبا مبان  ییآشنا  ، یو اسناد  یااز منابع کتابخانه

  دگاه یاز د  یقرآن  می مفاه  ییمحتوا  لیسپس به روش تحل  است.  شدهلیبستر طرح براساس وضع موجود تحل  ای  نهیزم

  ده یپژوهش ارائه گرد  یدر قالب مدل نظر   قیتحق   یهاافتهی   تاًیو نهابررسی شده    ی اجتماع  ی شناسو روان  یدارشناس یپد

ا  گام .است در  موارد  نیدوم:  ابتدا  در  جهان  یگام،  اند  ین ی بچون  نظر  ی اسالم  تیهو   ،یاسالم   ۀ شیاسالم،    اتیو 

غرب  ی اسالم  شمندانیاند ا  ی و  مع  ی موردبررس  ۀطی ح  نیدر  و  اصول  است. سپس    ی طراح  یمعمار   یارهای قرارگرفته 

ذکرشده   م ی )قرآن(، کلمات و مفاه  ین ید  نقرآن، با مراجعه به متو  ی هاآموزه یمعاصر بر اساس تجل  ی مسکون یهاخانه

و    شده یپارامترها تخصص  ،ی معمار  اتیتوجه به ادب  و سپس با  شده یبنددسته  ی در قرآن استخراج و به روش کد گذار

 .اندگشته ل یتبد ی معمار ی ارهایبه مع
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صورت گرفته است، دو هدف مدنظر بوده  یکم  قیواسطه روش تحق پژوهش که به  یهاافتهی   لیسوم: در بخش تحل گام

طبق    ، قرآن  ی هامسکن مطلوب براساس آموزه  ی طراح  ی برا  ی شنهادیپ   ی ارهایرمعیو ز  ارها یمع  ی بندتیاست. ابتدا اولو

اند.  شدهانتخاب  یتصادف  یریگکه براساس نمونه  هیاروم  هرمعاصر ش  یهاپنج نمونه از خانه  یابینظر خبرگان و دوم، ارز

  ن یمساکن معاصر، در ا  یطراح   تیمستخرج با وضع   یانطباق الگوها  زانیشدن مبه جهت مشخص  ارها ی مع  نیبراساس ا

در پژوهش حاضر، مسکن معاصر   یآمار ۀاست. جامع دهی استفاده گرد (AHP) یمراتبسلسه ل یتحل ک ی تکنمطالعه از 

 .شده استدر نظر گرفته ر، یاخ ۀده چهار در  ی خیبا قدمت تار ه،یارومشهر 

اول در محدوده موردمطالعه،    ۀآمده از مرحلدستبه  یارهایمع  ی اب یبه ارز  ق، یاطالعات در گام سوم تحق   ی آوراز جمع  پس

 .شده استپرداخته  یدانی و م ی شی مای صورت پبه

موردمطالعه )جامعه نمونه(، از    یهاها در نمونهآن  سهیو مقا  ارهایالگوها و مع  یبندتیاولو  ن ییها و تعداده  لیتحل  یبرا

مطرح    1980در سال    یتوسط ساعت  ر بانیروش نخست  نی . ادی استفاده گرد (AHP) یمراتب فاز سلسه  لیتحل  ک ی تکن

استفاده    یزوج  سهی از روش مقا  هانهیو گز  ارهای مع  یدهوزنبرای    یمراتبسلسله  لیتحل  ندیدر فرآ (Saaty, 1980). شد

و    کندیم  سهیدو مقاصورت دوبه را فقط به  اریهر مع  یارها یمعریو ز  ارها یمع   رنده،یگمی که تصم  بیترتنیا. بهشودیم

هر سطح    یوجز  سهی مقا  ق یعناصر از طر  یروش، وزن نسب   ن ی. در استین  ارها یزمان به تمام مع هم  ی دهبه وزن  یازین

خود از    ی. با محاسبه وزن عناصر هر سطح نسبت به سطح باال گرددیم  ن یینسبت به عنصر مربوطه در سطح باالتر تع

 .(1379پور،    ی )قدس  دشویمحاسبه م  نهیهر گز  ییوزن نها  ، ینسب  یهاوزن  قیتلف   تی و درنها  ی زوج  سهی مقا  قیطر

قواعد و اصول دست اول مستخرج    یو تجل   ریاز الگو به مفهوم، تأث  ریس   یجاشده است به  ی سع  ،پژوهش  نیدر ا  نیهمچن

 .ردیقرار گ د یها در مسکن معاصر مورد تأک آن یریکارگو نحوه استفاده و به یاز منابع قرآن

  محوریمِیمفاه .1

 خانه .1.1

ماه  خانه، الکساندر،  اعتقاد  به  سکونت:  و  اتفاقات   ، مکان   تیمسکن  رو  یحاصل  آن  در  که    دهدیم  یاست 

  . افتدیاست که در آن اتفاق م  یعام خود، متأثر از آن سکونت یسکونتگاه در معنا  ی(. پس فضا 98:1381،ی)طهور

هست  دگریها مرکز  که  است  خانه  یمعتقد  م  ،در  ا  ابدی یتبلور  امتداد  ال  یست ه  نیو    شود یم   دهیکش   یتناه ی تا 

خانه45:1382،ی)پرتو مح  یانقطه  ،(.  شکل  که  ثابت  تغ  یط یاست  مسکون«  »مکان  معرض  به  را    ر ییمفروض 

 .(168: 1384)شولتس،  دهد یم

 ینیبجهان  .1.2

آن    یگاه فکرهیساخت و تکریز  ، داردیعرضه م  ی جهان و هست  ۀ مکتب دربار  کیکه    ی نوع برداشت و طرز تفکر 

 .(1375،ی)مطهر  شودیم  دهینام  ین یبگاه اصطالحاً جهانهیک ت نی. ارودیشمار م مکتب به
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 ند یفرا .1.3

.  دهندیرا شکل م  ی منظم، روند  ی سرک ی است که در    یی هاها و واکنشمجموعه کنش  ی معنادر لغت به  ند یفرا 

وجود    ند،ی فرا  کی  یر یگ شکل  ی. برادهندیمجموعه منظوم و هدفمند را شکل م   کی افعال،    روند، سلسله  نیدر ا

  ، ی)اسالم  باشد یم  یشرط کاف ، یهدفمند جادیجهت ا گریکدی ها با شرط الزم و ارتباط مؤلفه رگذار یتأث یهامؤلفه

1392). 

 اسالم  .1.4

به سعادت ترجمه    ی ابی دست  یبرا  یو روش   یسالمتبه  شیگرا  یمعنا . سلم بهاست  " سلم"کلمه اسالم،    یلغو  ۀشیر

  ی و  ی و اخرو  یمعنو  ،یماد   ، یروان  ، یجسم   یو سالمتاست    یابعاد مختلف  ی دارا  ، یسالمتبه  ش یگرا  ن یا  .شودیم

 .دارد را دربر

  دلعماا   ،(84/هلبقرا)   مسکن  دار،  ر،یاد  ،(80نمل  بیت)  مانند  تیراعبا  با  آنقردر    هسکونتگا  نیآقر  بینشدر    مسکن

  ستا  همدآ  ،باشد  مشدر آن آرا  که  جایی  معنیبه  مسکن   ۀواژ  ،آنقردر    .دشومی  د یا   (19/توبه)  رتعما  ،(7/فجر)

  ن مکا  - رفتا ر   ترکیب  به  هگادآناخو  دفر   آن در    که  ستا  تعاملیو    نی روا  ی جنبههادارای    سالمیا  مسکن  (.96/مالنعاا)

ساخت  در  (  56/تعنکبو)   ست ا  توفیق  ، ساختاز    هدفآن و    جای   ، مسکن  ب نتخاا   رمحو(.  125/هلبقر)ا  دازدمیپر

و    عتفاار  ، نما  یشآرا  ،لبیطبرتری(  83  / قصص)   باشد  مین در ز  علو  بر  سعی   یا   نکشی دگراز    ی دنما  نباید   نیزخانه  

  یاهعمد  دسو  که  ی ابهبلندمرت  بناهای  ،باشد  داشته  اغوتی ط  دنمو  کهتیرصوبه بنا  ی زفضاساو    تتزیینا   ،ترکیب

 )1388:ثیق)و ها هستندنمونه ین از ا ،باشد  تهشاند جامعه یابر

  ی مسکن مطلوب اسالم   ی در طراح یمعمار  یقرآن در قالب پارامترها یهاآموزه ی تجل .2

 د یتوح .2.1

  یکثرت را نورها  ،. اسالمردیگیو کثرت قرار م   یآن در تقابل با چندگانگ  ی جهان اسالم است که معنا  یربنا ی، ز"دیتوح"

  سمان یبه ر  ییتمسک جو  یدر قرآن، حداقل در دو معن   دی. کلمه توحداندیم  یشده از وحدت کامله الهمختلف ساطع

)سوره    یتقو  ی بر مبنا  یهمکار   ن ی( و همچن92  هی)سوره نسا، آ  کتا ی( و عبادت پروردگار  103  ۀیعمران، آ)سوره آل  یاله

  ، یدر مسکن مطلوب اسالم  ی معمار  یپارامترها  جادیا  ی در راستا  ی اسالم به معمار  کردی( آمده است. رو2  ۀ یمائده، آ

  د.ینما ل یمختلف خانه را به وحدت تبد یفضاها یی و معنا یاست که کثرت کارکرد نیا

 ت یمرکز .2.2

دار کردن  همگن و جهت  ی درهم شکستن فضا  یبرا  یاساس   ی از راهکارها  یک یاز مرکز،    ی ریگمنظر محققان، بهره  از

  ی و نوع   شکنند یفضا را درهم م   یکنواخت ی که    کنند یاشاره م  یی روهاین  ایمرکز به بردارها    نییدر تب   یلذا همگ  ؛آن است

  ی فارغ از زمان و مکان، تجل   ،یاسالم  یاصول در معمار  نیا نیاز آشکارتر یک ی د.کننیم  جادیدر اطراف خود ا تیمرکز

آن معنا    رامونیپ  اشیو معنو  یماد  اتی است که ح  یواجد مرکز   ،دهیمفهوم مرکز در معنا و کالبد آن است. هر آفر
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است و    قت ی حق   ردارد که محمل حضو  ی عالم مرکز  ، یسنت   ی هاشهیمانند اکثر اند  ، یاسالم   یشناس ی. در هستابدییم

 قائم به وجود آن است  یکل هست 

 فضا  یوستگیپ .2.3

بکار گرفتهبه  یژگ یو  کی عنوان  به  یی فضا  تداوم آن را    توانیداخل و خارج است و م   نیشده در ساختار فضا و مرز 

  ش یاز گنجا   یمنظور برخوردارمجاور به  یفضاها  ریمحدود و ارتباط آن با سا  یفضا   ک یبسط    یمعمارانه برا  یت یقابل

  ی شده، فضابسته و تمام  یمقابل فضا  ۀآورد. نقط  ساب حبه  یمعنو  -ی ذهن  ای  یبصر  ، یکی زیو امکان حرکت ف   شتریب

  یبرا.  ردیگ یصورت م   وستهیپ  ی نگاه او در تداوم   ا یحرکت انسان    ر یمس  ،ییفضا  نیدر چن  .قرار دارد  ال ی و س  وستهیپ

فضا با  ی رانیا  ی معمار  ی خواندن و درک    ت یموجود  ران یا  یدر معمار  یی فضا  بات یبخش ترک .  آن را شناخت  د یابتدا 

  یفضازیسه ر   یگ یدور حاصل مجاورت همسا  ۀاز گذشت  یرانیا  ی معمار  ی. فضادهدیها را موردتوجه قرار مآن  یکالبد

داد.   ی و باز جا دهیبسته، سرپوش ی فضا ۀدر سه گون بی ترتبه توانیفضا را م زیسه ر نیبوده است. ا  اطی و ح وانیاتاق، ا

  د.دادنیرا سرلوحه کار خود قرار م ی وستگیفضاها همواره مقوله تداوم و پ نی ا ی هنگام طراح یرانیمعماران ا

 عدل .2.4

آمده است    زانیرالم یاست. در تفس  طیدو طرف افراط و تفر  نیب  انهیو م  ی و دان  یعال   نیاعتدال ب  یدر لغت به معن   عدالت

  ، اسالم  ن ید  ی هایژگیاز و  ی کی .  افتی  ی ها آنجاست که در آن عدالت باشد و از آن آبادتر نخواهمکان  نیترکه آراسته

  افته ی تشکل  حی صورت صحمتوازن را نشان دهد و مانند بلور که به  عتدال ا  د یهم با  ی . معمارباشدیم  ی روانهیاعتدال و م

دارد. اساس    ی اریکاربرد بس   ، عدل در قرآن  ۀواژ.  (54:  1372باشد )بورکهارت،    جان یب   ۀ نمونه کامل از ماد  کی است،  

است و    ی اله  عیرو تش  نی کونظام ت  ۀ یشده است. عدالت، پانهاده شده و از جانب خداوند عادل نازل  انی بن  ،اسالم بر عدل

را براساس قسط و عدل برپا    ی خداوند هست  ، یاسالم  دگاه یاست. در د  دهیظلم نگرد  کسچیو احکام او به ه  نیدر قوان

  ی عدل است، گواهۀ  کرده است: »شهداهلل انه ال اله اال هو و المالئکه و اولوا العلم قائما بالقسط: خداوند که بر پا دارند

( و بندگان را  18)آل عمران/    دهند« یم  ی گواه  زیو فرشتگان و صاحبان دانش ن  ستیجز او ن  ی چ معبودیکه ه  دهد یم

 .به عدل و داد فرمان داده است ی ر زندگدر همه امو زین

نکته است    نیا  انگریشده، بگوناگون نقل  ی هاو ارزش عدالت نزد جوامع و فرهنگ   تیاهم  یکه درباره  ییهاهینظر  تمام

است که در وجود او نهفته بوده و هماهنگ با اجزا و کل عالم وجود    ی فطر  ی انسان به عدالت، امر  ش یکه عالقه و گرا

در    یمعمار سنت  رو،نی. ازاشماردیموجود را در عالم ناپسند م   تعادلدارد و اخالل در    لی به عدالت تما  زیاست. انسان ن

  ی . معماردی د وارد نمارا در کار خو  یشتریاسرار ب  ،یمعنو  یهاآموزه  ن یا  یریتا با فراگ   کوشد یم  ش، یسراسر عمر خو

سازد و تعادل    رظاه  ابدی یم   یو حالت کمال اجسام ساکن را که در شکل منظم بلور، مجال تجل   ستمندیتعادل ا  دیبا

 .(132 – 133: 1365سکون است )بورکهارت،  یمقتض  ستمندیا
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 ی ابیمکان .2.5

آن را  است و  محتوا    نی ا  ی متشکل از ماده، صورت و عدد است که مکان و زمان ظرف حاو  ، یاسالم   نش یدر ب  جهان

صورت، فعل و    ی ماد  یا یاش  ،که در قلمرو آن  است  ین یع  یت یواقع  رونی. مکان ازاکنندیدرک مو قابل  دهیشکل بخش 

  .آن است یقدس  ۀن ی زم کند، یم  تیمکان را تثب ین ید  تیدارند اما آنچه هو حرکت

  م، ی)سوره ابراه  رفتیپذیبوده که براساس نماز و عبادت انجام م   یمسکن توسط انبیا امرى اله   جادیا  یمکان برا  انتخاب

 ۀسور  74  ۀیبه آ  توانیاشاره قرارگرفته است که ازجمله آن م   مورد  یترقیصورت دق موضوع در قرآن به  نی(. ا37  هیبا آ

  نیزم  یپس از قوم عاد قرار داد و شما را در رو  ینان یشما را جانش  که یهنگام   دی رآ  ادیمبارکه اعراف اشاره کرد: »و به  

پس    دیسازیم   یزمستان  یهاخانه  دهیها تراشو از دل کوه  دیسازیم  یتابستان   یداد که از مواضع هموارش قصرها  یجا

  .(74 ه یآ عراف،)ا د« یزیتبهکارانه به فساد برنخ نیزم  یو در رو  دی خدا را متذکر شو یهانعمت

 قناعت .2.6

بوده    ش یستاشایستۀ  ارزشمند بوده و فردِ قانع همواره    یمفهوم  ، یافارغ از هر عصر و دوره  ان، یرانیدر فرهنگ ا  قناعت

  یرانیا  ی معمار  ی از عوامل فرهنگ  یک یعنوان  ده است. قناعت بهش   هیشدت توص به  یاخالق   ی ژگیو  ن یا  ز،یاست. در اسالم ن

 است؛  ریو اجتناب از اسراف و تبذ  ی عیاز مواهب طب  نهی به  ۀاستفاد  ساز نهیبر آنکه زممطرح است و عالوه  یچون صفت 

(  ی در معمار  یعنوان بخش مهم مسکن )به  یقناعت و معنا   نیب  ییسوهم  د،یافزایپرداختن به مفهوم قناعت م  تیاهم  بر

در مسکن    ی به آرامش قلب  دن ی در رس  ی ن ید  ی است. اعتقادات و باورها  ی قیبه آرامش حق  دن یو ثمرات قناعت در رس 

مسکن    رگذاریتأث  ی سنت و  سکونت  و  قلب  ی عن یاست  آرامش  نهجدنیس ر  ی به  در  ن.  آرامش    نیب  زی البالغه  و  قناعت 

بر وجودش حاکم    یآرامش روان  جهیو درنت  سازدیخود خرسند م  یها را به داشته  یوجود دارد. قناعت آدم  یهمبستگ 

 .(1391 ،یو جنت  ی)کالنتر  شودیم

 یهودگیاز ب  زیپره .2.7

ب  زیپره   کهینحوبه  ؛ موردتوجه قرارگرفته است  اریبس  ی اسالم   یاست که در مبان   ی ازجمله اصول  ی هودگ یاز اسراف و 

  ی اصل در معمار   نی(. اهیمؤمنون، آ  ۀ: )سورگردانندیم  ی روز  ی هودگیهستند که از ب  یمؤمنان کسان  م،ی قرآن کر  ریتعببه

مختلف    ی توجه معماران و سازندگان بناها  از آن همواره مورد   س از اسالم و هم در دوران پ  ش یهم در دوران پ   یرانیا

  ی سازدر ساختمان  هودهی از انجام کار ب  ز یپره  یهمواره در تالش برا  ی رانیمعمار ا  ،اساس  ن یازجمله خانه بوده است. بر ا

 از اسراف و هدردادن منابع بوده است. یریو جلوگ

 م یحد و حر .2.8

  ؛ خلق نکرده  ی ابد  یهاو بر نمونه   ده یافرین  ی ازل  یهاو نمونه  ی را از مباد  ء ا یاست )خداوند( اش  دگانی آفر  ۀژیو اندازه، و  حد

از    یریشگی جهت پبه  هادهی پد یحدود برا  ن ییآن قرار داده است. لزوم تع   یخاص برا  یحد   ده، یبلکه هر آنچه را که آفر
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آن    تیاست که رعا  یهر عنصر، از وجوه  میکردن حردن و مشخصکرفیو تعر  گریکدیها در  تداخل نامطلوب نقش آن

 . (224: 1385زاده، ی)نق  رسدمینظر به یضرور

  ی خصوص  م یبر آن صورت گرفته است، مسئله حفظ حر  یفراوان  د یتأک  ی اسالم  ی که در مبان  ی موضوعات مهم  ازجمله

صاحبش ممنوع است    ر یغ  یشدن به آن براک ی است که نزد  ی زیکردن از چمنع  ی معنادر فقه به  می. حرباشدیافراد م 

  م ی عنوان ارکان حربه  ، ییبودن و تنهاناشناس  بودن،عناصر محرمانه  یی حقوقدانان با شناسا  ی(. برخ99:  1384  ، ی)مجلس 

انتظار دارد    یبا اعالن قبل   ا ی  فرد است که آن فرد نوعاً و عرفاً   کی   ی از زندگ  یقلمروا  ی خصوص  م یمعتقدند حر  ،یخصوص

 .(34: 1386باقر،  ی)انصار.نداشته باشند یدسترسبه اطالعات راجع به آن قلمرو  ی و تیبدون رضا گرانید

 عناصر معماری اسالمی از نظر قرآن. منبع: )نگارنده(   :2جدول

 

 

های قرآنیآموزه

 طبیعت

 تهذیب

 زیبایی

 کمال

 حریم

 قناعت

 توحید

 قدر

 عدل
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 (. معماری اسالمی از نظر قرآن. منبع: )نگارندههای محوری در  دگذاری مقوله ک  :3جدول

  مفهوم ها مشخصه کدها 

AD4-AD5-AL1-HA5 توحید مرکزیت، پیوستگی فضا 

مولفه های 
 عملکردی

AD1-AD2-AD3-AD4-AD5-AD6-AE1-AE2-

AF3-AF7-AF8-AF9-AP3-HE6-AL1-AR1-

AT1-AT2-HA5-HA6-HG1 

تعادل در فضاهای داخلی، مکان 
 یابی

 عدل

AA10-AA11-AA12-AF1-AF3-AF4-AF9-

AC1-AC2-AP3-AT1-HH1-HH2-HC2-HF5-

HE6 

طراحی کاربردی فضا، جلوگیری 
 از اتالف انرژی

 قناعت

AA1-AA2-AA3-AA5-AA6-AA7-AA8-AA9-

AB1-AB2-AC1-AC2-HC2-HA1-HA4-HA7-

HE1-HF4 HB1-HD1 

تفکیک فضاهای عمومی و  
خصوصی، طراحی نورگیر  
مناسب به سمت همسایه،  

 ورودی مناسب

 حریم 

AA5-AC1-AC2-AD1-AD3-AE1-AG4-AH1-

AH2-AI1-AI2-AJ1-AK1-AK2-AK3-AK4-

AR1-AR2-AR4-AT2-AV1-AL2-AM1-AM2-

AP2-HJ1-HC2-HI1-HA2-HF1-HF2-HG1-

HL1 

 کمال  مراتب، آسایش، امنیتسلسله

های لفهؤم
 کالبدی 

AN1-AN2-AN3-AN4-AO1-AO2-HC1-HK1 قدر هندسه 

AC1-AC2-AF1-AF2-AF4-AF5-AF6-AF7-

AF8-AP3-AP6-HC2-HE2-HE5-HE6-HA3-

HF1-HH2-HL1 

کارکرد صحیح فضایی، تزیینات 
 متعادل 

 زیبایی 

AP1-AP3-AP4-AP5-AP6-AF1-AF7-HE3-

HE4-HE5-HE6-HF3-HF5-HH2-HH3-HH4-

HH5-HH5-HA7-HA8-HM1 

جلوگیری از تزیینات تجمالتی،  
جلوگیری از ارتفاع گرفتن 

 اهریظ
 تهذیب

AA4-AA10-AA11-AA12-AB2-AE1-AK1-

AG1-AG2-AG3-AH1-AK3-AK4-AM2-AM4-

AM5-AN1-AQ1-AQ2-AR1-AR2-AR3-AR4-

AS1-AS2-AU1-AU2-AV1-AT1-HB2-HN1-

HL1 

 طبیعت حضور عناصر طبیعی، پنجره
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 منبع: )نگارنده( .  معماری اسالمیهای قرآنی در  زه آمو  :4جدول

 

  دارند،  اشاره  مسکن  بحث  به  واسطه  با  یا  و  مستقیم  بهصورت  یا   که  مسکن  با  مرتبط  احادیث   و   آیاتاین اطالعات از  

  انجام   انتخابی  و   محوری  کدگذاری   ادامه،   در   . گرفت  صورت   باز   کدگذاری   مفید،   اطالعات   آوری جمع  از   پس .  شد  استخراج

  با   فوق،   موارد   از  یک   هر  بررسی  با  که   شد   داده   اختصاص   کد   یک   حدیث،   و  آیه  هر  به  باز،  کدگذاری  طی .  شد  خواهد

  کدها   میان  روابط   مدل،   استخراج   جهت  نهایت،   در   شد و   طبقهبندی   و  دستهبندی   موارد  مفهومی،   تشابهات   به  توجه

  اشتراکات،   به   توجه  با   و  شده   شناسایی   لفههای ؤم  مشترک  وجوه   گرفته،   صورت   انتخابی   کدگذاری   به   توجه  با   و   بررسی

دست آمده از تکنیک  لفه بر اساس وزن بهؤجدول زیر ترتیب م  این جداول استخراج گردید.  کلیتری،   دستهبندی   در

AHP باشد:می 
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 معماری اسالمی از نظر قرآن. منبع: )نگارنده( یت معیارهای  اهم  :5جدول

 وزن زیرمعیار  معیار 

 0/275 هندسه کالبدی 

 0/217 کارکرد صحیح فضایی  کالبدی 

 0/217 یابی مکان  عملکردی

 0/183 طراحی کاربردی فضا عملکردی

 0/158 حضور عناصر طبیعی کالبدی 

 0/149 مرکزیت  عملکردی

 0/125 جلوگیری از تزببنات تجمالتی  کالبدی 

 0/118 پیوستگی فضا عملکردی

 0/094 تزیینات متعادل  کالبدی 

 0/083 تعادل در فضاهای داخلی  عملکردی

 0/058 فضاهای عمومی و خصوصیتفکیک  عملکردی

 0/055 پنجره  کالبدی 

 0/049 جلوگیری اتالف انرژی عملکردی

 0/046 امنیت عملکردی

 0/044 سلسله مراتب عملکردی

 0/042 آسایش عملکردی

 0/030 ورودی مناسب عملکردی

 0/029 جلوگیری از ارتفاع گرفتن ظاهری کالبدی 

 0/028 سمت همسایهطراحی نورگیر مناسب به   عملکردی

 

 اسالمی  مسکن معیارهای براساس  ایران  ۀگذشت   مسکن  معماری  شناخت .3

  دکتر  دیدگاه  از.  است  آن   فرهنگی  جلوههای  و  ایرانی  معۀ جا  حیات   فضایی  ارکان  مهمترین   از  یکی   ۀبهمنزل  خانه

  کردند، می  زندگی  بچه  و  زن  که  جایی  خانه  اندرون  و  نکنند  ناراحتی  احساس  آن  ساکنان  که  است  جایی  خانه":پیرنیا

  خانه  برای  که  ویژگیهایی  بارزترین  از  .(1371)پیرنیا،" نشود  احساس  خستگی  تا  باشد  داشته  زیادی  تنوع  بایستمی

 :          برد نام میتوان  گذشته ایرانی

 ؛ فضا گونه  سه برای بنا هر در  مشخص نسبتهای وجود -

 ؛ خانه در  عمومی   تا خصوصی کامالً  قلمرو  از فضا  متنوع طیفهای وجود -

 ؛ فضا نوع سه  هر در خانواده   خصوصی  زندگی  تحقق امکان -

 ؛ انسانی  حاالت و  رفتار زندگی،  ۀشیو پویایی برابر در   فضا  انعطافپذیری -

  نزدیک سازمان   از   لمس  و  دهه مشا  تا   خانه  باز  فضای  بهها  اتاق  چشمانداز   طریق از  تماشا   و  گیاه  و  آب   با  ارتباط  -

 . فضایی
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  ورودی،   .میشوند  هدایت  مختلفی  فضاهای  به  خانواده  با  رابطه  برحسب  واردشوندگان  که  است  بهگونهای  ایرانی  خانه

  فضاهای   اما  است،   بوده  خانه  سردر   خانه  به   رسیدن   نماد   آشناترین  .داشت  مکث   امکان   کفایتبه  و  بوده   شاخص  فضایی 

  میزان   ازنظر  ایرانی  خانه  . میشد  آغاز  سردر  به  رسیدن  از   قبل  بود  مربوط  همسایگان   و  خانه   حریم  به  که  نیمهخصوصی

  رابطه   فضایی  سازمان  ،خانهها  این  در .میشد  دیده  آن  در  متنوع  بسیار  فضاهای  و  داشت قرار  باالیی   حد  در فضایی  تنوع

  داشتهاند   را   فضاها  متصلکننده  و  جداکننده  نقش  همزمان  طور  به  بینابین  فضاهای  انواع  و  داشته  مردم  شیوه  با   تنگاتنگی

  لی اص  عناصر   از   استفاده  با   که  فضاهاست  توانمندی  ایرانی  خانه  های ویژگی  از  .(1388،96مازندرانی،  )حائری

 د. شومی ارائه زیر در  جدول یک   قالب  در  که  افتد می  اتفاق  توانمندسازی این  فضا  ۀتشکیلدهند

 )نگارنده( معماری اسالمی. منبع:  دهندۀ فضا در  اصلی تشکیل عناصر    :6جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول و قوانین 
اسالمی

اصول معماری 
مسکن ایرانی

خلق مسکن 
مطلوب
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 گیرينتیجه

این  .  اند تا زندگی مردم تسهیل شده و نظم یابداصول و قواعدی دارد که برای افراد جامعه قرار داده شده  ،دین اسالم 

این اصول و    شود. شریعت نامیده می  ، اصول قوانین استخراج شده از دین که منابع آن قرآن و احادیث و روایات هستند

ارتباط این چهار سطح در محیطی    گیرند.خانواده و فرد را دربر می  همسایگی یا محله،  چهار مقیاس جامعه،ها  ارزش

کردن این اصول در یک شهر، شهری اسالمی را نتیجه خواهد داد و در مقیاس خرد اگر  پیاده.  شودنام شهر پیاده میبه

اند( با اصول اسالم طراحی شوند  های مسکونیاختمانترین فضاها در میان یک شهر س ) که یکی از اصلی  بناهای ما 

بنا    ۀخان  ین اگر در حوزه مسکن حریم خصوصی ساکنین خانه رعایت شود،ابنابر  د.کرتوان شهری اسالمی را ترسیم  می

یش  گرایی و اسراف بهمچنین از تجمل؛  آرامش را برای افراد خانواده فراهم آورد  شده موجب آزار و اذیت دیگران نبوده،

در دنیای    اند.ها رعایت شدهتوان کرد اصول کلی اسالم در این خانهادعا می  .از اندازه برای ساخت خانه پرهیز نمود

آن استچنان  ،معاصر  تغییر کرده  افراد  زندگی  روز  ،که روش  نیازهای  بر طبق  نیز  اصول  تطبیق هستند    ،این  قابل 

الزم به ذکر است این دسته   هم به نیازهای روز جامعه پاسخ داده شود.ای که هم احکام اسالمی رعایت شوند و گونه به

شده یک  با تمامی مطالب مطرح  تر خواهد شد.های اقلیمی کاملشدن مناسبتاز قوانین در هر اقلیم متفاوتی با اضافه

را می اسالمی معاصر  اینمسکن  بُتوان  اسالم در  به اصول  که  تعریف کرد: مسکنی    امنیت،   حرمت، )  عد مسکن گونه 

فضاهای  .  و فرهنگ ایرانی سازگاری داشته باشداسالمی  معماری    اب  که  دهکرتوجه    تنوع(  فضا،   توازن و تعادل،   آرامش،

  ای باشد که افراد در آن احساس عدم استقالل و تجاوز به حریم نداشته باشند و با طبیعت در ارتباط باشند.گونهآن به

مسکن و تطبیق آن با معماری مسکن گذشته ایران بوده    اسالمیهای  سی شاخصبرر  هدف کلی این پژوهش شناخت و

های مورد مطالعه، می توان به این نتیجه  مطالعات نمونه  . با است  بررسی میزان وجود معیارهای بدست آمده  ، و در نهایت

ی مسکن اسالمی تطبیق  رسید که مسکن ایرانی گذشته ایران در مقایسه با مسکن امروز ما بسیار بیشتر با معیارها 

 ها و اجرا در نظر داشت. های قرآنی مطابق با پارامترهای معماری را باید در ابعاد مختلف در طراحیاست و آموزهداشته  

 شده است. یابی به سالمت تفسیربه مفهوم دست " سلم"لغوی  ۀمرتبط با ریش "اسالم " پژوهشدر این   •

 باشد. شامل سالمت جسمی ،روحی،روانی و معنوی می مفهوم سالمت، یابی به دست  معماری مسکن، ۀدر حوز   •

 مراتب وجودی مخاطب و کاربران آن وابسته است. به  برداشت صحیح از مسکن مطلوب براساس نظام معرفتی اسالم،  •

 محدود به ارائه الگوهای شکلی و هندسی نیست. فرآیند خلق مسکن مطلوب اسالمی، •

به تمااسالم  برای  دینی  زمانعنوان  بهم  و  مادی  امور  برای  شکلی  و  عملی  راهکارهای  ارائه  از  اخص  ها  صورت 

سازی امور مادی )معماری( براساس  های متعالی برای پیادهلذا هدف اصلی پرورش انسان  ده است.کرپرهیز  "معماری"

 مفروض است. ۀزمین
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 منابع 

 هاکتاب

 .تهران: نشر نگاه معاصر ن،یتگنشتایو شهی در اند  ین یو باور د نید(.  1386) .هیعط  ه،یزند

 .تهران: پرهام نقش ، یاکبر یعل :(. اتمسفر. ترجمه1394. )تریپ  زومتور،

  رگذار یم   قهی فطرت و صدک ین  ی مرتض  :زومتور. ترجمه  تر یپ  یشهی در اند  یدارشناس یپد  افت ی (. ره1394. )تریپ   زومتور،

 .الی تهران: علم معمار رو ،یلنگرود

 .تهران: انتشارات ثالث ،یقانون رجیا :ترجمه. دگر ی ها هیکل  .(1394) .آدم شار،

 .سید محسن حبیبی، دانشگاه تهران  :، شهرسازی: تخیالت و واقعیات، ترجمه1375فرانسوا،  شوای،

انتشارات    تهران:  ان، یاحمد  د یس  رضایعل  :: حضور، زبان و مکان، ترجمهیمعمار  .(1385)  .نوربرگ  انیستیکر  شولتز،

 .لوفرین

 مقاالت 

تطبیق مضامین اخالقی و تربیتی در قرآن و شعر  »(.  1400حمید. )  ، طبسی  و   اسماعیل  ، اسالمی  ؛ آذر،  امیری میجانی

- 97،  18(44) ی،هنر اسالممطالعات    .«ایبویه و مغوالن )اشعار شریف المرتضی و اوحدی مراغهدر دوران حاکمیت آل

77 . 

های توسعه فرهنگی یکمطالعه  لفهؤشناسایی م»(.  1400حمیدرضا. )  ،رضوی  و  سعید  ،زادهامام قلی  ؛کامران  ،هزادیب

 .91-101، 18(44) ، هنر اسالمی«. مطالعات مراتبیکیفی پیرامون مراکز فرهنگی با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله

دبیران ایرانی در فرازمندی دیوانساالری هنر و  نقش  »(.  1400حسین. )  ،خسروی  و  علی  ،الهامی  ؛ عبدالکریم  ،رستمی

 . 191-203،  18(44، )هنر اسالمی «. مطالعاتتمدن اسالمی عصر عباسی

  ی رانیا  یاسالم   ی معمار  یها ارزش  ی سازباز زنده  ی کارهاراه»(.  1394ترکمان، احمد. )  و  ای پور  ، یصالح   ؛ سوگل  شمتوب، 

 .ایتالی رم، ا  ،یدر علوم انسان نینو یهاپژوهش  یالملل نیکنفرانس ب  نی. سوم«در دوره معاصر

 هانامهپایان

اسالم،    ی بر نظام معرفت  ی مبتن   ،ی در معمار  ت یف ی مفهوم و ک  ن ییانسان)تب  یزندگ   تیفیو ک  ی(. معمار 1392رضا. )  سامه،

 .یدانشگده هنر و معمار  قات،ی واحد علوم و تحق  ،یدانشگاه آزاد اسالم  ، یرشته معمار یرساله دکتر
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  3)قرون    یاسالم   شهیاز اند  ی ریپذریدر تأث  ران یایمعمار  یها از عناصر و مؤلفه  ی لیتحل»(.  1391زاده، اسداهلل. )عیشف 
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