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 مقدمه     

در فرانسه آغاز    2ه یو شارل فور  د،یدر مادر  1ماتا   ا یبا اقدامات سور  ستمیقرن ب  ل یاوا  شهرسازی مدرن از  تیعقالن  ۀشی ر    

و والتر    5دروهه   ون یس  هرساز فرانسوی، م ش  4ه یدنبال و اوج آن در کارهای لوکوربوز  3هیگارن  یتونی  با طرح شهر صنعت  و

  ان یبن  1928  سال  نحوی که کنگره معماران و شهرسازان مدرن را دربه   ؛(15:    1386عتضادی، )ا  است  بوده  6وسیگروپ

(. اما از معماری مدرن به دالیلی چون تبدیل شهرها به قوطی کبریتی    116:  1386نهادند )پاپلی یزدی و رجبی ،  

ها و مراکز  آسا، بناهای پرهیبت دانشگاههای بزرگ و غولهای اداری، فروشگاهروح و بدون ارتباط با محیط، وجود برج بی

سنگ و سرانجام  های شبهستیزی و نبود مدنیت، تولید انبوه خانهسانهای بساز و بفروشی، انکنفرانس، وجود ساختمان

 ( .1370:75، 7برند، انتقاد شد )هابرماسهای جدید که بافت سنتی شهرها را از بین میاحداث خیابان

  ، یمل8تیهرگونه هوفاقد    تدریج به،  ن یمغرب زممعماری  ناقص از الگوهای شهرسازی و    د یتقل به    ی ایران نیز امروز  شهرهای

قطع نموده و احساس غربت و    شیو گذشته خو  خی ارتباط جامعه را با تار  این سبک از   ؛ شدند  یخ یو تار  یاسالمی،  بوم

ی، اقتصادی  م یاقل   طیدر شراایران  ست که در گذشته شهرهای  یدرحال  نیاند. ارشد داده  شیرا در ساکنان خو  یگانگیب

سیاسی   زمانو  در  و  گونامتفاوت  جلوههای  هرکدام  خو  از  ییهاگون،  اهل  فرهنگ  و  باورها  نما  شیتفکر،  به    شیرا 

و سازنده و    د یتعامل مف  کی توانستند در    یم  یبه خوب  یهای بومحلراه  رییکارگ اصول و به  ریگذاشتند و با تفسیم

،  در دوران مدرن  و متعدد  نینو  یدستاوردهابا ورود   .(72  :1393،  ان ی)بمان نقش کنند  فایی شهرها ا  ریبا سا  رگذاریتأث

  ی معضل در کشورها  نی دشوار گشت و ا  زیمنطقه ن  یفرهنگ  با هویت  یمعمار  یساخت فضا  یبرا  ییهالفهؤم  تبیین

  "کشورها مبدل شد که تحت عنوان    نیساکنان ا  یفرهنگ  تیهو  ی جهت حفظ و بقا  ی ات یح  ی جهان سوم به موضوع

گرد   "  تیهو  یجستجو بمان  ی )مهدو  دیمطرح  نیم    (.114  :1389،  انی نژاد،  از  بحرانق بیش  موضوع  در    هویت  رن 

ی  گو صاحب نظران بوده است. تنوع و تکثر نظرات در بسیارگفت، موضوع بحث و  رانیا  یو شهرساز   یمعمار  یساختارها 

ها و   برنامه یبرام و ضوابط الز ی طراح یان بتدوین م و ینتایج کاربرد  امکان حصول مو عد یم گموارد منجر به سردر از

و    ی سابقه فرهنگ  ی که دارا  ی ایران  ی که هر روز این بحران به خصوص در شهرهاطوریهب  ؛توسعه شده است  یطرحها

  ی هاها و ریشهشر پیوند با ارزد  ی ساختارگسست بوده و در تعامل و تقابل با مدرنیسم دچار  ی فرد  منحصر به خی تاری

 (.   47: 1390)رضوانی،  دکن یم ترتر و پیچیدهاند، پررنگ خود شده

ویژگی میجستجوی  که  است  ایرانی  معماری  بازخوانی  جهت  مهم  امری  گذشته  معماری  تدوین های  موجب  تواند 

لیکن وجود نظرات متنوع، پراکنده و متناقض  های معماری ایرانی گردد  شاخص  ،هالفهؤها، م چهارچوبی در بیان ویژگی

  ،شدهانجام  مطالعات در    حاکی از آنست کهموضوع    ات یمرور ادب  بخشد. نیاز به تحقیقات مکمل در این زمینه را ضرورت می

  ، ورنیاز انتایج از جامعیت الزم برخوردار نیست؛  اند و  کردهورود معماری ایرانی اسالمی  به مقوله   یاز جنبه خاص   ک یهر

درخصوص موضوع    شده نتایج تحقیقات انجام  9فراترکیب   کردیپژوهش با رو  ن یموجود، ا  یقات ی پوشش خأل تحق   راستای   در 
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  نظریات  درمدلها    تحلیل مبانی، معیارها و  آن است که با  یدر پ  مند مورد بررسی قرار داده وای نظامپژوهش را به شیوه

اسالمی ارائه دهد. در    -معماری ایرانی  11های و شاخص  10ها لفهؤتدوین مچارچوب جامعی را جهت  ،  موجود  قاتی تحق   و

پیشین مرور  ابتدا  مقاله  بوده  ۀ این  کار  دستور  در  گام  پژوهش  پژوهش  شناسی  روش  در  هفتسپس  روش  های  گانه 

 ده است.  گیرد و در خاتمه نتایج و پیشنهادات در قالب جدول و مدل مفهومی ارائه ش فراترکیب مورد بحث قرار می

 

 ایرانی- های موجود درباره کالبد معماری اسالمیبررسی دیدگاه .1

های نظری در معماری  ها و بنیاناسالمی، درواقع بررسی خاستگاه، ریشه  -بررسی چیستی معماری و شهرسازی ایرانی 

اسالمی، طیف وسیعی  گیری معماری  ها و اصول شکلهای مختلف در راستای استخراج ویژگیاسالمی است. دیدگاه

های مرتبط با معماری  بندی دیدگاهبرخی پژوهشگران به دسته ، شود. در این میاناز نظریات و مطالعات را شامل می

درآمدی بر هویت اسالمی  کار در پژوهش »ای است توسط نقرهبندیها دستهترین آناند که از جامعاسالمی پرداخته
  ن یتدوبندی دیگری که غزال راهب در پژوهش »طور طبقههمین  ؛ ارائه شده است(   1387«  )در معماری و شهرسازی

دهد،  ( ارائه می1394« )  النیاستان گ  ی و شهرساز  ی در معمار   ی اسالم  یرانیا  تیهو  ی ابیباز  ی هاو شاخص  ارها یمع

 اند.  که در پژوهش اول کلیه منابع در دو دسته زیر قرار گرفته

    کالبد گرایی در معماری سنتی ایراندسته اول : گرایش به   .1.1

ای دارای اصالت، مورد بررسی قرار داده و به استخراج  مطالعاتی که کالبد معماری اسالمی ایران را همچون پدیده

به وجوه معنایی معماری   اند. در این مطالعات بعضاًاصول و مفاهیم موجود در آن  از طریق بررسی مصادیق پرداخته

نظری این مفاهیم مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعات پیرنیا و مطالعاتی با  أ  ه، اما منبع و منشنیز پرداخته شد

بندی قرار  ها در این دستهشناسیشناسی معماری اسالمی ایران و سیر تحول در ادوار تاریخی و گونهمحتوی سبک 

 و ...  15، کیانی، هیلن براند14میشل ، جرج  13، ارنست کونل12می گیرد، مانند تحقیقات: هانری مارتین 

   دسته دوم : گرایش معنی گرایی در معماری سنتی ایران  .1.2

مطالعاتی که معنا را در هماهنگی با کالبد معماری اسالمی ایران مورد بررسی قرار داده و سعی در رمزگشایی از  

زمان  طور همصادیق و مبانی نظری بهدر این منابع م  ، معانی و کالبد معماری، در نظامی یکپارچه دارد. درحقیقت

و معرفی شده است. مهم بازخوانی  ایران، مورد  اسالمی  و مفاهیم معماری  و اصول  قرار گرفته  بررسی  ترین  مورد 

 توان به شرح زیر بر شمرد:  گرایان را  میرویکردهای حاکم بر دیدگاه سنت

 ؛ اسالمی )توحید و وحدت در معماری و هنر اسالمی(ثیر معبودشناسی اسالمی و عرفانی در معماری و هنر أت -

شناسی اسالمی و عرفانی در معماری و هنر اسالمی )نمادگرایی، رمزگرایی و هندسه مقدس در معماری  ثیر هستیأت -

   ؛اسالمی(

هنر    گرایی، سلسله مراتب و .... در معماری وشناسی اسالمی و عرفانی در معماری و هنر اسالمی )کمالثیر انسانأت -

 ؛ اسالمی(
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 ؛ ای به طبیعت، هنر انتزاعی، پایداری(ثیر نگاه الهی به طبیعت در معماری و هنر اسالمی )نگاه آیهأت -

 ؛ ها، نقوش و .... در معماری و هنر اسالمی(شناسی الهی در هنر معماری اسالمی  )تزئینات، رنگ زیبایی -

گرایی در هنر و  اسالمی )نور، مراتب وجود و کل  ویی و صفات حسن الهی در هنر و معماریکگرایش به خیر و نی -

 ؛ معماری اسالمی(

   ؛ سیر از صورت به معنا -

   ؛ثیر امر قدسی و حکمت معنوی بر شکل دهی به معماری و فن ایستایی مصالحأت -

  گیرند. زاده، نادر اردالن در این دسته قرار میمکتوبات نصر، نقی

دهد  استخراج راهبردها و اصول ارائه شده برای طراحی معماری اسالمی ارائه میغزال راهب جهت    در پژوهش دوم که

  اند:دسته قرار گرفته  3کلیه منابع در 

نظران مورد بازخوانی و های صاحباصول و راهبردهای طراحی در معماری اسالمی که براساس دیدگاهدسته اول :  

 گیرند.  دیبا، حائری، میرمیران، صارمی و ... در این دسته قرار می  نظرانی چون دانشدوست،صاحب  معرفی قرار گرفته است.

که براساس مبانی فقهی و حکمی اسالم )حکمت نظری    اصول و راهبردهای طراحی در معماری اسالمی دسته دوم :  

بر هویت   درآمدی( در کتاب »  1387کار)تحقیق نقره  ، مانند  ؛ مورد بازخوانی و معرفی قرار گرفته است  و عملی اسالم( 
انعکاس معانی منبعث از جهانبینی اسالمی در  ( و عظیمی در مقاله »  1389پژوهش بمانیان)  « و  اسالمی در معماری 

 «. طراحی معماری

صورت پیشنهاد  هاصول و راهبردهای طراحی در معماری اسالمی که براساس مطالعات بنیادین پیشین ب  دسته سوم:  

بنابراین ارائه شده است.  در  و مطالعات    اتیاز نظر  ی عی وس  فیط  و مختلف    یهادگاهی دبا وجود گستردگی    یا مصوبه 

منبع شامل مقاله، مصاحبه،    28اسالمی در پژوهش حاضر تعداد    - های معماری ایرانی  ها و شاخصخصوص تعیین مؤلفه

 گروه قرار گرفتند:  4سندرسمی، کتاب و ... شناسایی شد که در 

 های مطالعاتی  و ...  پروژه  ها،اسناد باالدست، مصوبات، بیانیه -الف

  ینظام در بخش شهرساز  یکل   ی هااستیساله، س   20  ۀانداز توسعمحوله براساس سند چشم  فیوظا  یدر راستا -

قانون برنامه پنجم توسعه    169و ماده    یمقام معظم رهبر  یاز سو  ینظام، ابالغمصلحت  صیمصوب مجمع تشخ 

( و    اسالمی  –  یرانی ا  یو معمار   ی ازشهرس  یالگوها  جیو ترو  نیکشور ) موضوع تدو  یو فرهنگ  ی ، اجتماعی اقتصاد

  یها یژگیبا و  یتوسعه شهر  ی هاو طرح  ی شهر  یبناها، فضاها   ی و طراح  یزیرمطالعات برنامه  ی به منظور هماهنگ 

 14/12/1391در جلسه مورخ    رانیا  یو شهرساز   ی معمار  ی عال  ی ، شورایرانای  –  یاسالم   یو معمار  یشهرساز

مصوبه   ن یا  اد. بر مبن کر  بیرا  تصو  یرانای  –   یاسالم  یو معمار   ی شهرساز  هب  لیجهت ن  ه یالزم الرعا  یهاشاخص

  ی هادر خصوص ضوابط و شاخص  رانیا  ی و معمار  ی شهرساز  ی عال  یمصوبه شوار  ی ساز  ی و بوم  ق یتدق   ی راهنما»
 شده است.    هیته زین «ی رانای –  یاسالم  یو معمار یشهرساز تیهو ی ابیالزم جهت باز

راه، مسکن    قاتی مرکز تحق   یو شهرساز   یبه پژوهشکده معمار  النیاستان گ   یسفارش اداره کل راه و شهرسازبه   -

 ت یهو  ی ابیباز  یهاو شاخص  ارهایمع  ن یتدو»تحت عنوان    ی کتاب  یدی به همت غزاله راهب و زهرا تمج  یو شهرساز
 شد.  فیتأل 1394ماه  بهشتی در ارد« النیاستان گ یو شهرساز یدر معمار   یاسالم یرانیا

  یسع)ع(، محقق  طرح مطالعه توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا عنوان:  ( تحت  1390)  رضوانیدر پروژه مطالعاتی   -

  یالگو  ی هایین شاخصهبیص و تخ ع، زمینه تشجود و مراجبر اطالعات مو  ی با مروردر فصل مطالعات اسنادی  نموده  
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  ند یفرا  ن ییو تع  صی تشخ"  :نبا عناوی  یسرفصل موضوع  6  یرش مذکور دارا. گزارا فراهم نماید  یاسالم   -یایران  شهر

  ی ها، بررسشاخص  نی و استخراج و تدو  ه یو پا  ی و چشم انداز، مطالعات مبان  یراهبرد  سند   ن یتدو  کیو روش استراتژ

نسبت به مسائل و مشکالت  )  نظرانآراء و نظرات صاحب  یو بررس  ینظر  مشارکت  و وضع موجود،  یخیسوابق تار

  ن ییدر تع   یینها  یابی ، ارزیو شهرساز  یانداز حوزه معمار چشم  نی، تدو(توسعهی  شهر مشهد و راهبردها   ی کالبد

 .  باشدیم  "دی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهد ن ییها و تعآن یگذارتیو اولو نیها و توزشاخص

درخصوص چیستی    ،یسازشهروزارت مسکن و  ی  و معمار   یمعاونت شهرسازبیانیه دفتر معماری و طراحی شهری   -

طور خالصه به بیان مفاهیم و اصول در معماری و شهرسازی  ه( ب1388معماری ایرانی اسالمی به همت میثاقیان )

ایرانی اسالمی پرداخته است. از آنجایی که این بیانیه زیر بنای فکری و عمل وزارت راه، مسکن و شهرسازی را بیان  

 ی عالی شهرسازی و معماری مبنا قرار گرفته، دارای اهمیت است. کند و همچنین در مصوبه شورامی

 هایشان نظران داخلی در مقاالت و کتابنظر صاحب –ب 

لیفات )کتاب و مقاله(، به معرفی مبانی نظری خویش پرداخته یا به  أنظران، با ارائه دیدگاه های خود در تبرخی صاحب

نیا، نادر  در این گروه می توان به محققانی چون محمد کریم پیر  ؛ اندنمودههای معماری ایران اشاره  اصول و شاخص

  اردالن، محمود توسلی، محمد نقی زاده، عبدالحمید نقره کار، بمانیان اشاره نمود.

    بررسی مکتوبات اندیشمندان مسلمان خارجی  -ج

ر نزد جامعه مسلمان و محققین اسالمی  شهر و معماری اسالمی بدلیل داشتن مبانی مشترک از قرآن گرفته تا سنت د 

دارای مبانی و نتایج مشترک در تدوین معیار و اصول می باشد، لذا نظرات برخی از این اندیشمندان در این پژوهش  

  19، گلزار حیدر 18، بسیم سلیم حکیم 17الدین بمات ، نجم16مورد توجه قرار گرفته است. اندیشمندانی مانند هشام مرتضی 

 اند:  که نظرات قابل توجهی در این زمینه ارائه کرده

از اصول مهم    یبر قرآن و سنت، برخ  ه یتک   با   «ساخت و ساز در اسالم  ی اصول سنت ( در کتاب »  1387)  مرتضی -

  ی اوهیاسالم را ش  ،کندیظهور م   ی و  که از اسالم در مطالعه   یری؛ تصوستا  قرار داده  د یمورد تأک  را ی  شهر اسالم

 (.1394)حمزه نژاد، مشکینی ،   ددانیم ی اجتماع ی هاآلدهیها و اآرمان به همراه ی زندگ یبرا

آن   یدی و توح یمانیاز لحاظ تفکر ا  را ی شهر اسالمشهر اسالمی«، در کتاب » است که ی شمندیاند( 1369)  بمات -

 (.1394)حمزه نژاد، مشکینی،  پردازدیم  یاز اصول مهم شهر اسالم یو به ذکر برخ دکنن یم ف یو توص یبررس

تالش نموده است برخی    ی« و ساختمان  ی : اصول شهرسازیاسالم  -   یعرب  یشهرها( در کتاب »1381)  سلیم حکیم  -

 (.1394نژاد، مشکینی، )حمزه  از اصول معماری و شهرسازی از نقطه نظر اسالم را استخراج نماید

  ایر محققین  نقد، بررسی و جمع بندی آرای صاحب نظران توسط س  -د

برخی محققین، با بررسی نظر صاحب نظران، نگاهی جامع به دیدگاه های ایشان داشته و از منظری خاص به معرفی  

 آرای ایشان پرداخته اند دراین زمینه می توان به پژوهش های ذیل اشاره نمود :

نظر« با استفاده از مصاحبه  معماران صاحببا عنوان »معماری ایرانی در سخن چهار نسل از  ( در مقاله  1374هاشمی) -

 و پرسشنامه آرای محققان را در زمینه مشخصه ها و امتیازات اصلی معماری ایران بررسی نموده است.

 
16 Hisham Mortada 
17 Najm al-Din Bemat 
18  Besim S. Hakim 
19 Gulzar Haider 
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 احسان عباسپور بائیگی، علیرضا رضوانی، هیرو فرکیش، سیدمسلم سیدالحسینی 

 

ایران، گامی مهم در تدوین چهارچوب  ای تحت عنوان »معرفی شاخص( در مقاله1396)  محمودی - های معماری 

های معماری ایرانی  نظران حوزه معماری و هنر را با هدف تعیین شاخصدیدگاه صاحببنیان ایرانی«  معماری دانش

نظران از  ای، آرای مستقیم صاحبمورد واکاوی قرار داده است. به این ترتیب با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه

ایشان استخراج  مصاحبه و کتاب با جمعهای  انتها  ختلف، چهارچوبی در  های مبندی شاخصگردیده است و در 

 های معماری ایران معرفی شده است. بندی شاخصدسته

»1394)  نژادحمزه - مقاله  در  تشر  ی مفهوم  قیتدق (  شاخص  حی و  و  اصل    چهار ی  سنج  تحقق   یهاراهکارها 

  یبرخ ی به معرف( اقدام   1394ی« )اسالم  یرانیشهر ا در یی گراتعیو طب ییدرونگرا ، یمحور محله  ، یمسجدمحور

 .کندمی یاسالم  یرانیا ی شهرساز یهاشاخص نیتریاساس و نیاز مهم تر

 فراترکیب  .2

  ی که خروج  ی به نوع  ؛ کندیم   عرضه   ری یتفس  و   ی بی ترک  ،ی فی های کافتهی است که از    ی ف یروش پژوهش ک   ینوع فراترکیب  

  ی ف ی ک  بیفراترک    (. درواقع2007،  سووو بار  یسندلوسک است )  کاررفتههای منابع بهافتهیفراتر از مجموع    ب یترک  نیا

  لیمبنای تحل   بر  د یدانش جد  ۀبرای توسع  ی شناختروش  کردهای ی ای از رومجموعه  ۀرندیدربرگ  که  مثابه چتری استبه

است که    یفی مطالعه ک  ی نوع  ب یفراترک  (.2008،    20)زو   های گذشته است های پژوهشافتهیو جامع از    ق یدق   ریو تفس 

  ی با فراهم کردن نگرش  بی فراترک  ؛ سازدیم   کپارچهیو    قی تلف   گریکدی   را با  یفیهم مرتبط ک   به  ی مطالعات مختلف ول  جینتا

  ی و اساس  دیهای جد مختلف به کشف موضوعات و استعاره  ی ف ی ک  هایپژوهش  بیترک  قیمند برای پژوهشگران از طر نظام

  ب ی. فراترکآوردیای را به مسائل به وجود مجامع و گسترده  د ی و د  دهد یرا ارتقاء م   جاری   روش، دانش   ن یو با ا  پردازدیم

کند    بیترک  مرتبط را  یفی پژوهش ک  هایافتهیانجام دهد و    یقیو عم  قیاست که پژوهشگر بازنگری دق   نیا  مستلزم

های معماری  ها و شاخصلفهؤم  نییبه هدف آن، برای تب   توجهپژوهش با    نیدر ا (.1396  ان،یو صلوات  ی)شهبازی سلطان

منظور از   نیشده است. به ا  استفاده  بیفراترک  کردیاز رو  ،ی های صورت گرفته قبلبا استفاده از پژوهشاسالمی    -ایرانی

  استفاده شده است که درداده شده است،    ش ینما  کی و باروسو که در نمودار شماره    یای سندلوسک روش هفت مرحله

                              .شوندهای آن به ترتیب توضیح داده میادامه گام

        

 )منبع: نگارنده(   : مراحل هفتگانه روش فراترکیب براساس نظر سندلوسکی و باروسو  1نمودار شماره  

  

 

 
20 XU 

تنظیم سؤال ( 1
پژوهش

بررسی متون ( 2
به صورت نظام 

مند

جستجو و ( 3
انتخاب منابع 

مناسب 

استخراج ( 4
اطالعات منابع

تجزیه و ( 5
تحلیل و ترکیب 
یافته های کیفی

تکنترل کیفی( 6

ارائه یافته ها( 7
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 الؤیم سظگام اول: تن    

اسالمی مورد    –های معماری ایرانی  ها و شاخصلفهؤال در فراترکیب چه چیزی است. در این پژوهش مؤنخستین س

های مرتبط با جامعه مورد مطالعه، چه زمانی و چگونگی گردآوری اطالعات مطرح  الؤاند. در ادامه س ال قرار گرفتهؤس

 شود.می

 پژوهش)منبع: نگارنده( های  پرسش   -1جدول  

 

 مند متون                 بررسی نظامگام دوم:  

پژوهش   این  ایرانی    7در  گردآوری  و  داده  ،   Civilica ،Magiran   ،SID  ،Irandoc،Ensani ،Noormagsپایگاه 

Elmnet  مختلفی از جمله:  . از واژگان کلیدی  گرفت  قرار  جستجو  مورد  مختلف  مطالعات و گردآوری    شناسایی   منظور  به

ایرانی ایرانی  -معماری و شهرسازی  مفاهیم معماری  مبانی و  ایرانیهای و شاخصلفهؤاسالمی، م  –اسالمی،    –های معماری 

اسالمی، معماری سنتی، برای جستجوی اسناد   –اسالمی، مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی، هویت معماری ایرانی  

هایی مانند مؤلفه، شاخص، معیار، اصول، مبانی و  زم به ذکر است که توجه به اینکه کلید واژهال .مورد نظر پژوهش استفاده شد

ها جهت رسیدن به پاسخ اند، لذا از هر یک از این کلیدواژهکار گرفته نشدهه... تفاوت معنی دارند اما در برخی منابع با دقت ب

تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته است. معیارهای ورود    1360نی از سال  ایم. در این تحقیق بازه زماال این پژوهش بهره بردهؤس

اسالمی،    –بودن اسناد به حوزه معماری ایرانی  شده، مرتبطهای تعیینبردن از اصطالح منابع به این مطالعه عبارتند از: بهره

   نظران دارای تجربه و سابقه.مرجع بودن سند، اسناد تولیدشده دولتی، مکتوبات صاحب
 

 گام سوم : جستجو و انتخاب منابع مناسب 

 نظر   در  را  مرتبط  هایپژوهش  کیفیت  و...    و   کلیدی، محتوا  واژگان  چکیده،   عنوان،  مانند   را  مختلفی  پارامترهای  جستجو  فرایند   در

منبع جهت استخراج   28شده اند و در نهایت  حذف  نداشته اند،  تناسبی  هدف پژوهش و سوال  با که را کتبی  و  مقاالت  و گرفته

  است شده ارائه نمادین  منابع بشکل انتخاب و جستجو فرایند خالصه ،2 نمودار شماره در  اطالعات انتخاب شدند.

 

 

 

 

 

 
 

 
 21 what 
22 who 
23 when 
24 how 

پژوهش  الهایؤس رامترپا   

؟ اسالمی چیست –های معماری ایرانی ها و شاخصمؤلفه  چه  چیزی 21 
چیست؟   هاها و شاخصمؤلفه این  به  دستیابی  برای  موردمطالعه   جامعه  جامعه مورد مطالعه 22 

؟ زمانی مورد مطالعه قرار گرفته است   ۀپژوهش در چه باز  چه زمانی23 

است؟   شده  استفاده  مطالعات  فراهمکردن  برای   روشی چه  چگونگی گردآوری اطالعات 24 
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 )منبع: نگارنده( منابع نهایی: الگوریتم انتخاب    2نمودار شماره  

 

 گام چهارم:  استخراج اطالعات از مقاالت 

  یمطالعات است، بررس  نیکه در دل محتوای ا  ییمجزا  هایافتهی به    ی اب یدستجهت  را    یی نهامنابع    محقق  بیدر روش فراترک

قابل    2که در جدول شماره    است  پرداخته شده ییپژوهش نها   28از    کیمرحله به استخراج اطالعات هر    نیدر ا؛ بنابراین  کند یم

ت. الزم به  شده اس  انیب  جدول  نیبه همراه سال انتشار در ا  سندگانینو  یاسام  زیمربوط به مقاالت و نهای  یافته  مشاهده است.

در فرآیند کدگذاری باشد که در ادامه  ها و... میها، شاخصلفهؤها، مها شامل مفاهیم، اصول، راهکارها، ارزشذکر است که یافته

 بندی خواهند شد.   دسته 
 )منبع: نگارنده( استخراج کدهای اولیه اسناد  -2جدول

دسته بندی  

 منابع
صاحب  

 نظر 

هایافته  منبع   

ی 
ب نظر داخل

صاح
 

سید باقر 

آیت اهلل زاده 

 شیرازی

  مصاحبه : –مقاله 

سیری در شناخت هنر  

1360 -معماری ایران   

   ارزش های هنر معماری ایران : 

توجه به نیازهای جامعه: جغرافیایی، فرهنگی، قومی، اقلیمی و ساختن و پرداختن بر اساس 

آن، ذوق و سلیقه و برآوردن نیازها با استفاده از تفکر و استعداد، ساختن و پرداختن بر  

اساس ذوق و تفکر مردم جامعه، ظرافت همراه با اندیشه، حداقل امکانات و باالترین  

 کیفیت  

ام ابعاد زندگی: طبیعت اطراف، اقلیم، مصالح، به کارگیری سایر هنرها، استفاده  توجه به تم

از مصالح ساده و طراحی فرم های خالقانه، ساخت همراه با هماهنگی و کیفیت بخشی به  

 ساختمان های موجود، رابطه مسالمت آمیز و برادرانه با طبیعت، عدم معماری تحمیلی 

مصاحبه :  –مقاله  نادر اردالن   

معماری ایرانی در  

سخن چهار نسل از  

  -معماران صاحب نظر 

1374 

بینش نمادین، انطباق محیطی، الگوی مثالی باغ بهشت،    مشخصه های معماری ایران:

 نظام فضایی مثبت، مکمل بودن، مقیاس انسانی و مشارکت اجتماعی، نوآوری

لطیف 

 ابوالقاسمی

مصاحبه :   –مقاله   

ایرانی در  معماری 

سخن چهار نسل از  

یکتا پرستی و پروردگار گرایی، حرمت و محرمیت)اندرونی   مشخصه های معماری ایران:

و بیرونی ، عفت، درون گرایی، سلسله مراتب فضایی(، عفت و پاکدامنی، پاکیزگی، صرفه  

دت در تنوع، ساختار و جویی، بیهوده گریزی و گزافه پرهیزی، تنوع در وحدت و وح

  
  

                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تعداد منابع یافت شده 
N=  19 6      

  

{   

   منابع رد شده بر حسب عنوان
N= 78        

  

  

   تعداد منابع برای بررسی چکیده  
N= 1 1 9          

  

{   

 منابع رد شده بر حسب چکیده

 

  
N= 48        

  

  

   تعداد منابع برای بررسی محتوا  
N= 72         

  

{   

   منابع رد شده بر حسب محتوا
N= 45        

  

  

   کل مقاله ها و کتب نهایی
N= 28          
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  -معماران صاحب نظر 

1374 

ایستایی، توافق اقلیم و جهت استقرار، مسائل فنی و علمی بنا، منطق ساالری،  استمرار،  

تاثیر شدید از فلسفه و فرهنگ و مباحث معنوی و فطری، شناخت و انتخاب مصالح و طرز  

مصرفشان، عوارض طبیعی و تشکل بنا بر وفق بهره وری از مساعدت های طبیعی و مقابله  

 با ناهنجاری های زیست محیطی، تقدم حس یزدانی بر حس زیبایی و نیکی

محمد امین  

 میرفندرسکی

مصاحبه :  –مقاله   

معماری ایرانی در  

سخن چهار نسل از  

  -معماران صاحب نظر 

1374 

وحدت ساختار یافته، انعکاس ایده ها و ارزش های زمانه    مشخصه های معماری ایران:

هندسی، پیوند میان نظم کیهانی و نظم زمینی،   -م بصری اندازه ایبه مدد نظامی از عالئ

مرکزیت و چهار سمت داشتن زمین، احترم به نور، انعکاس ایده ها و ارزش ها در تیپولوژی  

 و مورفولوژی معماری، پیوندهای شهری 

یعقوب  

 دانشدوست

مصاحبه :  –مقاله   

معماری ایرانی در  

سخن چهار نسل از  

  -صاحب نظر معماران 

1374 

خوانایی و بی ابهامی، پیوند نظام آفرینش به کمک   مشخصه های معماری ایران:

ار فرم و هندسه، درون گرایی، نقش مکمل و هماهنگ کننده  تزئینات، هماهنگی آشک

عملکرد، انعکاس خطوط طرح بر سازه، تاثیر فرهنگ بر معماری، سازگاری اقلیمی، بازتاب  

نا، پذیرا بودن، حرکت داری و لغزندگی و سبکی، حکایت گری، زیبایی عملکرد در روحیه ب  

کامران افشار 

 نادری 

همنشینی  –مقاله 

اضداد در معماری  

مجله آبادی  –ایرانی 

1374 – 19شماره   

وحدت و کثرت، درون و   همنشینی مفاهیم متضاد )دوالیسم( در معماری ایرانی:

، سازه و تزئئین، گونه گونی و یکنواختی برون، نظم و بی نظمی، پیچیدگی و سادگی  

حسن شیخ  

 زین الدین

مصاحبه :  –مقاله   

معماری ایرانی در  

سخن چهار نسل از  

  -معماران صاحب نظر 

1374 

القای حس وحدت )به کمک ابزارهای ریتم، تکرار و نظم    مشخصه های معماری ایران:

هندسه( ، کامل بودن جزء در عین ایفای نقش کل، درون گرایی و تفاوت بین فضای داخلی 

و خارجی متاثر از اقلیم و رعایت اشراف، زائد نبودن زیبایی بر کارکرد، متعالی بودن کارکرد  

 از رفع نیاز عادی 

سید هادی 

 میرمیران 

مصاحبه :  –ه مقال  

معماری ایرانی در  

سخن چهار نسل از  

  -معماران صاحب نظر 

1374 

شفافیت ) حرکت دایمی از کیفیت مادی به کیفیت روحی   مشخصه های معماری ایران:

و در نتیجه کاهش ماده و افزایش فضا (، تواضع بزرگوارانه از طریق کشیدگی افقی بنا،  

 شعف انگیز و شاد بودن ناشی از جهانبینی مثبت

حسین  

 سلطان زاده 

مصاحبه :  –مقاله   

معماری ایرانی در  

سخن چهار نسل از  

  - معماران صاحب نظر

1374 

کاربرد خشت و آجر، ابداع الگوهای جزء فضا مانند ایوان و   مشخصه های معماری ایران:

گنبد، ابداع چهار ایوانی به عنوان تکامل کاربرد ایوان و گنبد، ابداع و تکامل الگوهای چهار 

تاقی، چهار صفه و هشت بهشت، ابداع تزئینات با آجرکاری، کاشیکاری، گچبری، کاربندی 

رنس و مق  

مصاحبه :  –مقاله  مهدی حجت  

معماری ایرانی در  

سخن چهار نسل از  

 –معماران صاحب نظر 

1374 

تاثیر شرایط اقلیمی و اجتماعی ، ایرانی بودن ، انعکاس    مشخصه های معماری ایران:

اصول اعتقادات اسالمی ) دعوت به درک وحدت در کثرت ، مشاهده عدالت جاری در 

هستی ، استماع ذکر عناصر ، دریافت شرافت مواد و نظایر آن ( و احکام شرعی در آثار  

 معماری دوره اسالمی

محمود 

 توسلی

 

 

 

 

اصول و   –کتاب 

روشهای طراحی 

شهری و فضاهای  

  –مسکونی در ایران 

1374 

فضای خارجی و فضای داخلی، اصل هم پیوندی،  اصول سازماندهی فضاهای شهری :

اصل محصور کردن، اصل مقیاس و تناسب، اصل فضاهای متباین، اصل قلمرو، اصل ترکیب،  

 اصل آگاهی از فضا 

مصاحبه :  –مقاله   

ایرانی در  معماری 

سخن چهار نسل از  

  -معماران صاحب نظر 

1374 

ترکیب ساده، متعادل، متناسب، متقابل و متوازن توده و    مشخصه های معماری ایران:

 فضا 



 اسالمی  با رویکرد فراترکیب   –معماری ایرانی  های شاخصها و تبیین مؤلفه 360 

 

 

 احسان عباسپور بائیگی، علیرضا رضوانی، هیرو فرکیش، سیدمسلم سیدالحسینی 

 

علی اکبر  

 صارمی 

مصاحبه :  –مقاله   

معماری ایرانی در  

سخن چهار نسل از  

  -معماران صاحب نظر 

1374 

رنگارنگی و پر رمز و رازی در پوشش ها و سقف های   مشخصه های معماری ایران:

 معماری، روح جمال شناسی 

  هایارزش کتاب : 

 یار معمدر  اریدپا

  راثمی نام. سازىنرایا

1376 ،هنگیفر  

کمال گرایی ، رمز و راز، واجد مرکزیت ) حیاط مرکزی (،   ارزشهای معماری ایرانی :

 تداوم، اشتراک و همبستگی و در عین داشتن عناصر مشترک، متمایز بودن در منطقه 

مصاحبه :  –مقاله  داراب دیبا   

معماری ایرانی در  

سخن چهار نسل از  

  -معماران صاحب نظر 

1374 

درونگرایی توأم با ابهام، شکل گیری فضا بر اساس تنوع    مشخصه های معماری ایران:

های هندسی غنی و محکم، سلسله مراتب مکانی و زمانی، ارائه نشانه هایی از سیر تکامل  

هوش و معنویت انسان، زیبایی و تناسبات عالی در خدمت ایجاد مقیاس انسانی، انطباق با  

 محیط، همدلی موزون با طبیعت، کثرت در وحدت 

الهام از   –مقاله 

مفاهیم بنیادی  

 -معماری ایران 

معماری و فرهنگ ، 

1378 - 1شماره   

درونگرایی، مرکزیت، انعکاس، پیوند  مبانی ، مفاهیم و ویژگی های معماری ایرانی :

معماری با طبیعت، هندسه، شفافیت و تداوم، راز و ابهام، تعادل موزون / توازن حساس،  

 چشم دل

محمدرضا 

 حائری

مصاحبه :  –مقاله   

معماری ایرانی در  

سخن چهار نسل از  

  -معماران صاحب نظر 

1374 

تعریف فضا )اعم از واحد یا متعدد ، به میزان پوشیدگی با    مشخصه های معماری ایران:

درجه محصوریت، با چگونگی تحقق آشکار کف و سقف و دیوار، به صورت فضاهایی باز، 

(، استقرار گروه های فضایی بسته و پوشیده و دیوار در اطراف فضای باز  سرپوشیده و بسته

)به وسیله ارتباط، اتصال، بسط، تسلسل(، تداخل و تداوم فضا، سیالیت و شناوری فضا، چند 

ارزشی بودن فضاها، تنوع فضا با اختالف ارتفاع، تبعیت متقابل سازه و سازمان فضایی، 

اقلیم و شیوه زندگی، تبعیت فضا از حرکات و سکنات  پاسخگویی معمارانه به طبیعت و

انسان ) حریم، حریم عمومی، حریم خصوصی، حریم زندگی ها، امکان خلق عملکرد و  

 خالقیت (، ویژگی های بصری )  نور و چشم اندازو تشخیص جهت ( 

خانه ،  –کتاب 

  –فرهنگ و طبیعت 

1388 

حضور همزمان سه گونه فضای )باز، بسته و پوشیده(  در خانه،   ویژگی های خانه ایرانی:

وجود نسبت های مشخص در هر بنا برای سه گونه فضایی ) باز، بسته و پوشیده (، وجود  

طیف متنوع فضا از قلمرو کامال خصوصی تا عمومی در خانه، امکان تحقق زندگی خصوصی 

شیده (، انعطاف پذیری فضا در مقابل خانواده در هر سه گونه فضایی )باز ، بسته و سرپو

پویایی شیوه زندگی، رفتارها و حاالت انسان و عدم اختصاص فضا به عملکرد خاص، فقدان  

غلبه اشیا بر سازمان فضایی خانه  ارتباط با آب و گیاه و دیدار و تماشا از طریق ایجاد چشم 

 انداز اتاق ها به فضای باز خانه تا مشاهده و لمس از نزدیک 

سید حسین  

 نصر

مصاحبه :   –مقاله 

ر در و نظل مع  نگیگای

تفکراى  م نسخ

 - 19آبادی  -عاصرم

1374 

سیطره معنویت، اتحاد زیبایی و سودمندی،  هایی از معماری گذشته ایران:درس

یکپارچگی، هماهنگی با محیط، شناخت عمیق مصالح، خلق معماری بر پایه کیهان شناسی 

 مقدس و دانش مقدس 

هنر و  –کتاب 

  –معنویت اسالمی 

1389 

طبیعت و گسترش آن، امتداد یافتن الگوی مسجد   اصلی ترین وجوه معماری اسالمی :

در تمامی الگوها و فرم های شهری، رابطه میان معماری و هستی در زمینه کیهان شناسی، 

تقدس بخشی به فضا، متانت) بیان متانت، آرامش، سخاوت و غنای باطنی در شهرهای  

رایی، نور و رنگ در  اسالمی(، حضور خال یا تهی، ریاضیات و معماری اسالمی،رمز و رمز گ

 فضای معماری، واقع گرایی، وحدت و یکپارچگی 

نادر اردالن ، 

 الله بختیار

کتاب : حس وحدت ،  

1380 
فضا )ساختار، جهت یابی، حس مکان، تداوم فضایی، فضای انسانی،   اصول معماری ایران:

صورت، نواخت یا ریخت در زمان (، شکل ) ریاضی، تناسب، اعداد،  –همزمانی زمان 

هندسه (، سطح ) ابعاد نمادین، مفهوم خط، الگوهای هندسی، الگو های اسلیمی، خطاطی(، 

هنگ(، معنا، نور رنگ و هماهنگی رنگها، نظم) طبیعی، هندسی و هما  
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عبدالحمید  

 نقره کار

درآمدی بر  –کتاب 

هویت اسالمی در 

معماری و شهرسازی  

– 1387  

اصل حرکت از  اصل حقیقت مداری و عدالت محوری،  اصول معماری دوران اسالمی:

اصل رده  ،اصل مرکز گرایی وایجاد آرامش فضایی) محور بندی فضایی (، کثرت به وحدت 

، اصل سامان بندی وحدت آنها نیاستقالل فضاها در ع اصلیی، سلسله مراتب فضا یا یبند

یی، اصل هماهنگی نیازهای  بر برونگرا ییتقدم درونگرا اصلحرکت درون فضا ) سیالیت (، 

، اصل انتزاع گرایی، اصل نشانه  حرکت از ظاهر به باطن اصلانسان با فضاهای معماری، 

، (تیچشم انداز ) شفاف یسامان بند اصل، فضا نسبت به توده ساختمان صل برتریاگرایی، 

 لزوم اصلکمی و کیفی، اهداف  یرده بند اصلمیان معماری و طبیعت، مکمل تعامل  اصل

نفس معماران و شهرسازان بیتهذ  

محمد کریم 

 پیرنیا

کتاب : سبک شناسی 

  –معماری ایرانی 

1389 

مردم واری، پرهیز از بیهودگی، خودبسندگی، نیارش، درونگرایی اصول معماری ایرانی :  

محمدرضا 

 بمانیان 

انعکاس معانی منبعث  

از جهان بینی اسالمی  

  -در طراحی معماری

1389 

توحید، وحدت وجود ) وحدت در عین کثرت (،   منبعث از جهان بینی اسالمی :معانی 

تجلی، تفکر در آیات و نظم آفرینش، حرکت در جهان مادی، وجوه سلوک انسان عارف، 

 تسبیح موجودات

ارزش های هندسی)  :ابزارهای بیان معانی منبعث از جهان بینی اسالمی در معماری

الگوهای هندسی مرکز گرا (، نور) شکست، تضاد نور و تاریکی، فیلتر کردن نور، انعکاس (،  

نماد و رمز ) اعداد، اشکال، رنگها(، افزایش فضا و کاهش ماده، انعکاس) آب، آینه(، عناصر  

 طبیعت در فضای معماری 

محمد نقی 

 زاده 

مقاله صفات شهر  

اسالمی در متون  

1377 -اسالمی  

توحید، عبودیت و عبادت، تقوا،  هدایت، ذکر و تفکر، عدالت، شکر،   صفات شهر اسالمی:

 عبرت، امنیت، احسان 

بر   یمقدمه ا -مقاله 

شهر   یا یاح یروش ها

در توسعه   یاسالم

 -شهر معاصر یها

1378 

 ارتباط انسان با جهان خارج :

 گان یحقوق همسای، روابط اجتماع لیتسه، وحدت جامعهارتباط انسان و اجتماع:  -

  ی) اصالت (/ عبرت ) ارتباط منطق تیهوی، انسان اسیمقارتباط انسان و محیط مصنوع:  -

، اجتناب از لغو و  میبا اقل یهماهنگ، طی و بهداشت مح یزگیپاک، تی امن، با گذشته (

 ، اجتناب از فساد، اجتناب از اسرافتفرعناجتناب از تفاخر و بطالت، 

 عت یعدم تجاوز به طبرابطه انسان و طبیعت: استفاده از نور، باد، آب، خاک،  -

مقاله : تاملی در  

چیستی شهر اسالمی  

- 1389  

توحید، عدل، عبودیت، نیت، قرب الهی، معنویت گرایی، تقوا، سیر   مبانی شهر اسالمی :

 در صراط الهی، ایمان، عمل صالح 

فضای فکری ) جهانبینی توحیدی و ایمان اهل شهر (، فضای عملی  ارکان شهر اسالمی :

 و رفتاری ) مقررات و قوانین (، فضای عینی ) کالبدی ( 

 یطرّاح ندیفرآ -مقاله 

بر  یشهر یفضا

  ییبایاصول ز یمبنا

  یرانیا یشناخت

1392 -ی اسالم  

هدفمندی، وحدت، تناسب و توازن، تنوع، پیراستگی از   اصول طراحی فضای شهری :

 عیوب، تعادل، اثرگذاری معنوی

کامبیز نوایی  

، کامبیز حاج  

 قاسمی 

کتاب خشت و خیال :  

شرح معماری اسالمی 

1391 –ایران   

حریم خلوت ) درونگرایی (، نظم ) در انتخاب شکل ها،   ن :اصول معماری اسالمی ایرا 

حجم ها، فضاها و ترکیب ( هندسه، مصالح، نقوش ) هندسی و گیاهی (، تزئین ) خط (،  

 رنگ و ترکیبات رنگی، طراحی فضای باز 

کامبیز حاج 

 قاسمی 

شاخصه های   –مقاله 

معماری اسالمی ایران 

– 1391  

معماری درون، معماری حیاط ها، معماری پیوند  اسالمی ایران :شاخصه های معماری 

فضای باز و بسته، معماری فضاهای نیمه باز، معماری با قصه ای تمام ) خلق قصه و سناریو 

در معماری (، معماری  نظم و آراستگی، معماری وقار و اعتدال، معماری صراحت و  

ع، معماری تنوع و هماهنگی، سالست، معماری فضای بی جهت، معماری سهل و ممتن

معماری سقف ها، معماری نفاست و ظرافت، معماری نقش و رنگ، معماری شباهت کل و 

ی نور، معماری هم نشینی آب، معماری خط، معماری شاعرانه،  جزء، معماری پرورنده 

 معماری آرامش جان 
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مهدی حمزه 

 نژاد

و   ییاصول فضا لیتحل

 در نهیبه ینیالگوگز

  یالگوگرا یمعمار

1396 - رانیمعاصر ا  

درونگرایی، مرکزیت، محور بندی، سلسله مراتب فضایی،   شاخصه های معماری  ایرانی :

 شفافیت و تداوم 

و   یمفهوم قیتدق

راهکارها و  حیتشر

 تحقق یها شاخص

یسنج  

اصل  چهار

  محله ،یمسجدمحور

و  ییدرو نگرا ،یمحور

ییتگراعیطب  

ی  اسالم یرانیشهر ا در

- 1394  

مسجد محوری، محله محوری، درونگرایی، طبیعت گرایی   اصول :  

  شاخص ها و راهکارها :

 اشراف نداشتن درب ،ها خانه یورود نیمطلوب ب ی و فاصله میحر تیرعا  درونگرایی:

 یها اشراف نداشتن پنجره ، گانیخانه همسا یدرونی ها نسبت به فضا خانه یورود  یها

به هنگام بهره   گانیهمسا یبصر یها عدم مزاحمت، ها انهو داخل خ اطینصب شده به ح

  و  از بالکن خانه ها بدون مزاحمت یخصوص همین یبردار بهره  ، آفتاب و باد ازی مند

شدن  کیتفک، ده یسرپوشی چون گذرها یبا استفاده از عناصر  تیمحرم تیرعا، اشراف

از هم در محالت شهر  یخصوص وی خصوص مهین ،یعموم همین ،یعموم یفضاها   

از   کیو نزد دسترس قابل اده یپ ی در فاصله هایاغلب کاربر یریقرارگ محله محوری:

  یریقرارگ ،  نیساکن یبرا محله اسیدر مق ازیمورد ن یهایوجود کاربر   ، خانه و محل کار

  ،کردن نشانه دایپی ، مسکون یها در کنار فضاها ه ینیحس مساجد، لیاز قب یشهر یفضاها 

  شدن فضا، سرباز و کیبا پهن و بار ییفضا نیتبا، نیشناخته شدن مرز محله توسط ساکن

 ایدو  تقاطع ر یآن در مس یریدارا بودن مرکز محله و قرارگ ،اسیمق رییبودن آن و تغ بسته

وجود ، وندیپ جادیا وی مراتب شبکه ارتباط  تناسب عرض معابر با سلسله ی،چند گذر اصل

  احساس آرامش در محلّه، گریکدیمردم با  یها س تما و یدر جهت ارتباط اجتماع ییفضاها 

  یعموم یفوّاره در فضا ایوجود آبنما ، استخر در خانه ایوجود حوض آب  طبیعت گرایی :

درر  اه یپرورش گ یوجود باغچه برایی، خانه از نور و روشنا یاتاق ها یکاف یمند  بهره ، شهر

باز   یوجود پارک و فضاها، احاطه شدن شهرها با باغات و مزارع تا حد امکان، منازل اطیح

  به چشم دیدی، در منزل مسکون یعیطب ی هیاز تهو یبهره مند، محلّه یکیدر نزد یعیطب

ی  نهایعبور و مرور ماش)هوا و صوت  یعدم آلودگ(، کوه، درختان و...) یعیطب یاندازها 

یع یطب مناظر نسبت به  یمعابر شهر ایمزاحمت ساختمان ها و  عدم(،  و.. یو سوار نیسنگ  

 

ی 
ب نظر خارج

صاح
 

طراحی محیط در  گلزار حیدر

  –معماری اسالمی 

1363 

محیطی منظم و مقرر، خالفت الهی، قانون، عدالت، مسئولبتها،   مفاهیم شهر اسالمی :

زندگی و قدرت، هماهنگی محیط و طبیعت، علم، مراقبت، صمیمیت، تواضع، تدین، مهارت 

 و ذکاوت 

،  ییایجغراف ت ی، موقعیعیمناظر طب :طیانعطاف مح تیبر اساس قابل یاصول طراح

دیفصل ها، نور خورش  

اندازه، کمیت، کیفیت، نظم،  مهارت در سبک و شکل ظاهری:اصول طراحی بر اساس 

 سلسله مراتب، وحدت  

هویت و تمایز، یکپارچگی شکلی، کاربرد    اصول طراحی بر اساس نمونه ها و سمبلها :

 عناصر آشنا: )حیاط، حوض، فواره، مناره، گنبد، شیروانی و ... (، نور، رنگ، هندسه، آب

 

نجم الدین 

 بمات 

1369ی ، اسالمشهر  ،  دهد یم لیخانه را تشک کیتمام شهر وحدت و انسجام شهر،  اصول شهر اسالمی : 

 درونگرایی، محرمیت و مشرفیت، محله، مجموعه های ساده متوالی و متحد الشکل 

 

بسیم سلیم  

 حکیم

  یشهرهای عرب

)  یاسالم 1381   )  
  یاسالم تیهوی، کپارچگ، ینظم:  اصول معماری و شهرسازی از نقطه نظر اسالم 

، شهرسازی ندیدر فرآ عتیارزش های شر در شهرهای مسلمانان ناشی از کاربست مشترک

 بهره گیری از الگوهای مدیترانه ای، فضای باز 

 

هشام 

 مرتضی

اصول سنتی ساخت و  

1387 -ساز در اسالم  

 

تناسب،   مقیاس واصل وحدت، اصل سلسله مراتب، اصل نظم، اصل تقارن، اصل  اصول :

و مصونیت حریم خصوصی، مسجد محوری،   اصل محرمیت ،اصل تباین فضایی و تضاد

 درونگرایی، محله محوری، طبیعت گرایی  

ماده و مصالح، شکل و رنگ، نور، آب  :ابزارهای معمارانه   
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ی  (
ی مطالعات

ت، بیانیه ها ، پروژه ها
ی ) اسناد باالدس

 اسناد تولبد شده دولت
غالمرضا 

 میثاقیان

و   یدفتر معمار هیانبی

معاونت   یشهر یطراح

  یو معمار یشهرساز

وزارت مسکن و  

در خصوص  یسازشهر

 یمعمار یستیچ

 –اسالمی  – یرانیا

1388 

، عتیبا طب  یهماهنگ،  تنوعیی،  کمالگرا،  تعادل، هامیو ا ابهام،  و نظام  نظم،  تیمرکز  مفاهیم :

خانواده   میحر  حفظ و  اشخاص  حرمت  ا  زیپره،  و   آرامش ،  بودن  کامل،  رافصاز 

توجه به بستر طبیعی و پتانسیل های تاریخی و فرهنگی، مسجد محوری در محله   اصول :

و شهر، ثبات اجتماعی، تبعیت از ساختار شهرهای فرهنگی، تاکید بر انواع اقدامات احیا بافت،  

تبعیت از ریخت و دانه بندی موجود در شهر، بهره مندی از نعمات الهی، رعایت سلسله مراتب  

صیانت از بناهای تاریخی و کشف ارزش های پنهانشان، مصالح بومی،   شهری، اصل محرمیت،

ارتقا کیفی فضای شهری، انطباق احجام با خطوط طبیعی، نگهداری باغ های شهری، فناوری 

نوین صرفا در خدمت افزایش کیفیت، لزوم ایجاد مرجعی واحد برای معماری و شهرسازی، 

 حفظ و اشاعه هنرهای سنتی

علیرضا 

 رضوانی

طرح مطالعه توسعه  

  ارتیز یفیو ک یکم

1390 -  امام رضا)ع(  

اسالمی:   –شاخص های شهر ایرانی   

مقیاس انسانی، مالحظات اقلیمی، فضاهای باز و عمومی شهری، اشراف دیداری، ورودی و 

و  بازار  مساجد،  و  مذهبی  فضاهای  ابنیه،  و  ساختمانها  متعادل  دسترسی  و  ورودی  پیش 

تجاری، ارگ و بارو شهر، پیاده راه ها، محله بندی مراکز محالت، سیمای بناهای  فضاهای  

شهری، استخوان بندی اصلی شهر، گذرگاهها اصلی و تقاطع ها، فضای سبز و عناصر طبیعی، 

 رنگ ها و بافت ها، صرفه جویی در مصرف انرژی، فرم و شکل ) سادگی و انتزاع ( 

 

مصوبه شورای عالی  

معماری و شهرسازی  

معیارها و   "با عنوان 

شاخص های بازیابی  

 –هویت ایرانی 

1391 –اسالمی   

 ضوابط و شاخص های کلی :

 هماهنگی با بستر طبیعی، فرهنگی و تاریخی و توجه به مزیت های خاص شهر و روستا  -

گی و طبیعی رعایت اصل محرمیت در مراتب گوناگون، متناسب با ویژگی های فرهن -

 شهر و روستا و نوع کاربری

 رعایت اصل نظم و نظام با توجه به بستر طبیعی، فرهنگی و تاریخی شهر -

فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت بهبود ساختار اجتماعی شهر و روستا و ایجاد و   -

 تقویت سرمایه اجتماعی

شهر و معماری،   فراهم کردن زمینه های مناسب جهت تغییر نگرش سودآوری اقتصادی به -

 به خصوص در شهرها و بافت های تاریخی 

حفاظت و صیانت از بناها و بافت های فرهنگی و تاریخی و مکاشفه ارزش های پنهان آن   -

 ها 

ارزشمند   - وشهرسازی  معماری  تحقق  عوامل مخل  برای حذف  ریزی  برنامه  و  شناسایی 

 ایرانی –اسالمی 

ری و همچنین جلوگیری از کاهش سرانه  جلوگیری از تخریب جنگل ها، باغات، منظر شه -

 فضای سبز دربرنامه ریزی، طراحی و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی 

 ضوابط و شاخص ها در حوزه معماری : 

تبعیت از گونه شناسی، ریخت شناسی و دانه بندی موجود در شهرسازی و معماری دوره  -

   فرهنگی و تاریخی 

 توجه به عوامل اقلیمی و سنت شهرسازی محل در تعیین جهت گیری بناها  -

بهره برداری و استفاده بهینه از نعمات و مواهب الهی ) تابش آفتاب، جریان باد،  -

آلودگی در منابع طبیعی، ارتباط با مظاهر طبیعت از جمله آسمان، جلوگیری از ایجاد 

 گیاهان و ... ( 

 انطباق احجام مصنوع با ویژگی های طبیعی بستر طرح  -

در طراحی بناها، فضاهای شهری ،بوستان ها و ... استفاده از گونه های گیاهان بومی  -

 متناسب با هویت طبیعی شهر ضروری است .

   از طریق فضاهای امن و فضاهای قابل دفاعتوجه به تامین امنیت  -

 رعایت اصل محرمیت، حقوق همسایگی و عدم اشراف    -

 اتخاذ تدابیر مناسب در جهت ایجاد محرمیت در فضای ورود به خانه  -

تامین نور و تهویه و دید، حتی االمکان از فضاهای محصور ) باز و نیمه باز ( متعلق به   -

 خانه 

   ضای باز، نیمه باز، بستهسه گونه فدر مراتب   سلسله -
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مرکزی که به لحاظ جایگاه کارکردی، نوع روابط با سایر فضاها، نوع رابطه  ایجاد فضایی -

 آن با طبیعت، کیفیت فضایی و ... اهمیتی روزافزون بر سایر فضاها دارد 

 بهره مندی از نور مجزا و مستقیم طبیعی در فضاهای اصلی خانه -

معماری معاصر بهره گیری از نمادها و نشانه های معماری دوره تاریخی و فرهنگی در  -

 با رعایت اصل صداقت در معماری 

 کارگیری نماهای کاذب و پوسته ای، جدا از معماری بناها  پرهیز از به -

 استفاده از مصالح بومی   -

 بهره گیری از فناوری های نوین صرفا در جهت استاندارد نمودن، افزایش کیفیت   -

 حفظ سنت احداث، مدیریت و نگهداری باغ های شهری  -

 شاعه هنرهای سنتی مرتبط با شهرسازی و معماری  حفظ و ا -

توجه به  ابو بازسازی  پیش بینی اقدامات حفظ، مرمت، احیاء، بهسازی، نوسازی، -

استفاده از انرژی های پاک و نیز فناوری های جدید به منطور کاهش مصرف انرژی و 

 حفاظت از محیط زیست  

 

  های کیفی تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته .4

شود. سپس با در نظر گرفتن مفهوم عنوان کد در نظر گرفته میشده از مطالعات بههای استخراج ابتدا تمام یافته ،این پژوهش در 

بندی این کدها بر حسب میزان تشابه کدهای مختلف شود. مبنای دسته بندی میها در یک مفهوم مشابه دستههر یک از کدها، آن

بندی شوند، سپس در دستهها استخراج میبندی اولیه ابتدا شاخصدر دسته  3طبق نمودار شماره  با یکدیگر است. به همین ترتیب  

از کل به جزء در یک طیف لفه ؤکالنتر م استخراج خواهند شد و تمامی کدها  نهایت محورها  مفاهیم و در  ها، در مرحله بعد 

به ذکر است درخصوص مفاهیم وکالبدی قرار می  -معنایی  لفه، مفهوم، محور، معیار، ؤهایی همچون شاخص، ماژهگیرند. الزم 

 سطح مذکور به انتخاب نگارندگان بوده است .    4بندی کدها در باشد لذا دستهنظران اتفاق نظر نمیاصول بین صاحب 

 

 

 

 

                                

)منبع: نگارنده(   بندی کدهاالگوریتم دسته:    3نمودار شماره    

افزار مکس کیو دی ای شناسایی شد که با در نظر گرفتن فراوانی در  کد در نرم  94الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر   

شاخص    64و  مؤلفه    16،  مفهوم  10،محور  4درمجموع  در نرم افزار    های انجام شده   لیاساس تحلبرکد استخراج شد.    387مجموع  

  16تر )  های بزرگشاخص( در دسته  64شاخص ها )   .3بنابراین در جدول شماره    شد.  یی شناسااسالمی    – یرانی  معماری ا  برای

 اند.   بندی شدهمولفه ( دسته 
 ها)منبع: نگارنده( لفه ؤها و مبندی کدها در دسته شاخص طبقه  -3جدول  

لفهؤم  شاخص  

افزایش فضا و کاهش ماده، تهی در نگاره ها فضای تهی، فضای باز منظم،  برتری فضا بر توده  

 وحدت )فرم، سازه، عملکرد و تزئینات(، شباهت کل و جزء  وحدت و یکپارچگی 

 حیاط مرکزی، محوربندی فضایی، مرکزیت در نگاره ها، هندسه متمرکز )دایره، مربع، هشت ضلعی (  مرکز گرایی

ت یالیس هدفمند نور در فضاها تداوم و سیالن فضایی، گستردگی دید، حضور    

 درون و برون،  نظم و بی نظمی، پیچیدگی و سادگی، سازه و تزئین و ...  دوگانه گرایی 

 تنوع فضایی، تنوع در جزئیات، تباین فضایی، تنوع عملکردی، نظم و بی نظمی، پیچیدگی و سادگی  تنوع در معماری 

 معنایی 

 کالبدی

محور
مفهوم
مولفه

شاخص
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آیات ، احادیث و اشعار عرفانی (، انعکاس ) آب و آینه (، نور )بازی نور و سایه ، شکست نور (، رنگ، تزئینات با مضامینی از )  نماد گرایی) رمز و راز ( 

 هندسه 

محصوریت، مرز تعریف شده درون و برون، بیرون ساده و درون پر کار، چشم انداز محدود به آسمان، ساماندهی پیرامون یک   درونگرایی 

معماری گسترده در افق شنیداری،  میانسرا، عدم اشراف دیداری، کاهش اشراف  

سلسله مراتب و رده بندی 

 فضایی ) قلمرو ( 

قلمروهای ) عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی (، حضور سه گونه فضای ) باز، نیمه باز وبسته (، مفصل بندی 

واحد همسایگیمحوربندی فضایی، مرز تعریف شده درون و برون، ، فضاها، مرزبندی فضاها و متمایز شدن فضاها از یکدیگر  

بیرون ساده و درون پر کار ق، معماری بدور از تشخص، مقیاس انسانی، معماری گسترده در اف مردم واری   

 واحد همسایگی، هم پیوندی شهری، وحدت شکلی بین واحدهای همسایگی، مرز مشخص محله، فضای تجمع و مراسم  محله محوری 

تداوم و نوآوری در میراث 

 معماری با اصول ثابت ) اصالت (

تبعیت از گونه شناسی، ریخت شناسی و دانه بندی دوره های تاریخی موجود در شهر، نوآوری در نمادها و نشانه های  

سنتی مرتبط با معماری ) نظیر گره چینی، آجرکاری، و ... (  ، تداوم و نوآوری در هنرهای معماری تاریخی در معماری معاصر  

فن آوری های نوین در)مصالح، تزئینات، سازه (  -  

گی،  هندسه، ریاضی تعادل، تقارن، تناسب، ریتم،هماهن نظم  

 اعتدال در تزئینات، نمای غیر کاذب  پرهیز از بیهودگی در معماری 

، بهره گیری از گیاهان بومی، بهره گیری از  ، انطباق با خطوط طبیعیجهت گیری اقلیمی بنا) توجه به آفتاب، باد، فضای سبز( تعامل معماری با طبیعت

 مظاهر طبیعت در معماری 

 مصالح بومی، کاهش مصرف انرژی در بنا، صرفه جویی اقتصادی  خودبسندگی 

 سپس طبق نمودارهای ذیل مولفه ها در دسته های بزرگتری ) مفاهیم و محورها ( قرار گرفتند .    

 

 

 

 

رابطه انسان و خدا

تجلی 
معنویت

نمادگرایی 
(رمز و راز ) 

وحدت و مراتب وجود 
(سیر از کثرت به وحدت ) 

وحدت و 
یکپارچگی

مرکز گرایی سیالیت دوگانه گرایی تنوع در معماری

توحید

برتری فضا بر 
توده

رابطه انسان و اجتماع

(  محرمیت ) حیاء

سلسله مراتب فضایی درونگرایی

تواضع

مردم واری

وحدت جامعه

محله محوری

رابطه انسان و محیط مصنوع

هماهنگی با بستر تاریخی

تداوم و نو آوری در میراث معماری با اصول 
( اصالت ) ثابت 

زیبایی

نظم

اجتناب از لغو و بیهودگی

معماریپرهیز از بیهودگی در 

 مفهوم 

 محور

 مولفه

 محور

 مفهوم 

 مولفه

 محور

 مولفه

 مفهوم 
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 )منبع: نگارنده(   بندی کدها در دسته مفاهیم و محورهادسته:    4نمودار  
 

فراوانی جهت اولویتبندی کدها استفاده میشود.  اما در   یعنی روش  نیترساده از معموالً ها  داده بندیی و طبقه آورپس از جمع 

    .  آنتروپی شانون بهره بردهایم این پژوهش جهت افزایش دقت در وزندهی به کدها  از تکنیک 

انتروپی مفهومی در تئوری اطالعات است که به میزان اطالعات دریافتی از هر پیام اشاره دارد. مفهوم انتروپی توسط کالود الوود  

شود.  ه میدان و مهندس الکترونیک آمریکایی است که از او به عنوان پدر تئوری اطالعات نام بردمطرح شد. شانون ریاضی  25شانون

شانون در مفهوم انتروپی به میزان عدم اطمینان موجود در پیام دریافتی اشاره دارد و آن را با یک تئوری احتمال بیان کرده است.  

برای است  شاخصی  اطالعات،  تئوری  در  میاندازه  انتروپی  بیان  احتمال  توزیع  یک  وسیله  به  که  اطمینان  عدم    شود گیری 

 .(1380)آذر،

𝐸 ≈ 𝑆{𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑛} = −𝑘 ∑[𝑃𝑖 . 𝐿𝑛𝑃𝑖]

𝑛

𝑖=1

 

هایی است که  دانستن وزن عناصر بسیار مهم است. تکنیک انتروپی شانون یکی از روش  معیاره گیری چندتصمیم اکثر مسایلدر  

یین گیرد. در این تکنیک وزن عناصر براساس میزان پراکندگی مقادیر عنصر مورد تعبرای تعیین وزن عناصر مورد استفاده قرار می

توان به تعیین معیار ارزیابی شده است با استفاده از مفهوم انتروپی می  nگزینه براساس    mشود. در یک ماتریس تصمیم که  می

نشان دهیم ابتدا ماتریس تصمیم باید نرمال شود. ماتریس    ijxو هر درایه آن را با    Xوزن معیارها پرداخت. اگر ماتریس تصمیم را با  

𝑛𝑖𝑗گیرد.   پی نرمال سازی بروش خطی صورت میشود. در تکنیک انترونشان داده می  ijnو هر درایه آن را با    Nنرمال با   =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
 

 وزن نهائی با الگوریتم زیر محاسبه خواهد شد.    ، 

𝑘 =
1

𝐿𝑛(𝑎)
;  a = ها گزینه  تعداد       ، 𝐸𝑗 = −𝑘 ∑[𝑛𝑖𝑗𝐿𝑁(𝑛𝑖𝑗)]      ، 𝑊𝑗 =

𝐸𝑗

∑ 𝐸𝑗
 

میزان پراکندگی آن به روش آنتروپی شانون در ابتدا جدول  ها براساس  لفهؤدهی به هر یک از مپژوهش جهت وزنبنابراین در این  

   .ها را محاسبه خواهیم کردلفهؤهای فوق وزن هر یک از مکنیم و سپس طبق فرمولایجاد می  4ها را مشابه جدول لفهؤفراوانی م

 
25 Claude Elwood Shannon, 1916-2001 

رابطه انسان و محیط طبیعی

هماهنگی با بستر طبیعی

تعامل معماری با طبیعت خود بسندگی

 محور

 مفهوم 

 مولفه
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 ها در نرم افزار مکس کیو دی ای)منبع: نگارنده( لفه ؤماتریس فراوانی م  -1شکل  
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 )منبع: نگارنده(   هالفه ؤ جدول فراوانی م  -4  جدول

 کد سند 

ب نظر
صاح

 

 نظم

ی با 
ل معمار

تعام

ت 
 طبیع

ی )رمز و راز  
نماد گرای

) 
ی 

 درونگرای

ب و 
ل سلسله مرات

اص

ی 
ضای

ی ف
 رده بند

تداوم و نوآور
 ی

در  

یم
ث 

را
 

معمار
  ی

با اصول  

ت ( 
ت ) اصال

 ثاب

  
ی 

 تنوع در معمار

ی 
ل محله محور

 اص

ت و 
وحد

ی 
یکپارچگ

 

ت 
 سیالی

ی 
 خود بسندگ

ضا بر  
ی ف

ل برتر
اص

 توده 
ی 

 مردم وار

ی 
ل مرکز گرای

 اص

ی 
 دوگانه گرای

ی 
 پرهیز از بیهودگ

حاج  1  ، نوایی 

 قاسمی  

2  3 1       1 1     

 1 2  2 1  2 1  3 2 3 4 5 2 3 حاج قاسمی   2

3   ، اردالن 

 بختیار 

4  5       1  1 1    

    1 1      1   1 1  اردالن  4

 1   2  1  1   1    2 2 نقی زاده   5

 1   1  1       1    پیرنیا  6

     1 1  2 1    1 3 1 1 نصر   7

 1 5      1  2  1 1   1 افشار نادری   8

 1 1    2  1  1 1 2 2  2  ابوالقاسمی  9

میرفندرسکی  10

 

1  2   1  1 1     1   

 1      1 1     1 1 1 2 دانشدوست   11

   2 1   4 1  4  2 2 4 4 7 دیبا   12

 1       2    1 3 1 1 3 زین الدین  13

  1   2    4 1  3 2   7 توسلی   14

   1           1   صارمی   15

    1   1      1    میرمیران   16

        1       1  حجت   17

     1  2 1  4  4 1  2  حائری  18

      1     2      سلطان زاده  19

زاده  20 اهلل  آیت 

 شیرازی 

 2    2     1      

   3 2 3 2 4   1 2 7 5 2 4 3 نقره کار  21

   1  1         4 1 2 بمانیان   22

   2    2  4 1  3 3  3  حمزه نژاد   23

علیرضا  24

 رضوانی

 2 1 1 1  1 3   1  1  1  

   1   2    1 3    1 1 میثاقیان  25

        1   1 1  4 3 3 گلزار حیدر 26

     1   1        1 حکیم 27

الدین   28 نجم 

 بمات 

   3    3 1    1    

      1  1 1 1  1 1  2 3 هشام مرتضی  29

مصوبه   30

 شورای عالی 

1 4  3 3 4  1   2   1  1 

 8 10 12 13 13 16 17 17 18 20 20 32 36 37 39 47 فراوانی   
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ارجاع دارای بیشترین فراوانی    37ارجاع و نمادگرایی با    39ارجاع، تعامل معماری با طبیعت با     47ها نظم با  لفه ؤدر میان م

  .هستند
 ده( )منبع: نگارن   ها با تکنیک انتروپی شانونتعیین اولویت مولفه   -5  جدول

 

ت 
ی با طبیع

ل معمار
تعام

 

ی 
درونگرای

 

نظم 
 

ی 
ت و یکپارچگ

وحد
ی )رمز و راز (  

نماد گرای
 

ی
خود بسندگ

 

ی 
ضای

ی ف
ب و رده بند

سلسله مرات
ی با   

ث معمار
ی در میرا

تداوم و نوآور

ت ( 
ت ) اصال

اصول ثاب
 

ی 
مردم وار

ی  
تنوع در معمار

ضا بر توده  
ی ف

برتر
 

ی 
پرهیز از بیهودگ

 

ی 
مرکز گرای

 

ت 
سیالی

ی  
محله محور

ی  
دوگانه گرای

 

Ej 0.82

9 

0.80

1 

0.78

9 

0.78

5 

0.72

7 

0.71

3 

0.69

6 

0.669 0.66

0 

0.64

9 

0.64

8 

0.61

1 

0.58

2 

0.56

9 

0.56

1 

0.40

0 

W

i 
0.07

8 

0.07

5 

0.07

4 

0.07

3 

0.06

8 

0.06

7 

0.06

5 

0.063 0.06

2 

0.06

1 

0.06

1 

0.05

7 

0.05

4 

0.05

3 

0.05

2 

0.03

7 

 

نتایج جدول   اساس  م بر  هر  وزن  اساس  بر  ها  مولفه  اولویت  میؤفوق  ترتیب  این  به  »لفه  با طبیت  باشد،  معماری   <تعامل 

ها را  لفهؤها به روش آنتروپی شانون در ابتدا جدول فراوانی مدهی به هر یک از شاخصجهت وزن «.     ...  <نظم    <گرایی  درون 

  شود. ها محاسبه میهای روش شانون وزن هر یک از شاخصایجاد کرده و سپس طبق فرمول 6مشابه جدول شماره  

 
 شانون ()منبع: نگارنده( آنتروپی  ها )ها و شاخص لفهؤ جدول فراوانی و وزن م  -6جدول   

فراوانی  هالفهؤم

 لفهؤم

 وزن مولفه 

 )شانون ( 

 فراوانی ها شاخص

 شاخص 

 وزن شاخص  

 )شانون ( 

معماری تعامل  

 با طبیعت

 0.031 12 گیری اقلیمی جهت 0.078 39

 0.03 11 گیری از مظاهر طبیعت در معماری بهره

 0.021 5 انطباق با خطوط طبیعی

 0 1 بهره گیری از گیاهان بومی 

 0.082 29 جمع

 0.0203 7.25 میانگین دسته

 درونگرایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.021 5 درون و برون مرز تعریف شده  0.075 36

 0.02 6 عدم اشراف دیداری 

 0.018 4 محصوریت 

 0.009 2 بیرون ساده و درون پر کار 

 0.009 2 ساماندهی پیرامون یک میانسرا 

 0.009 2 معماری گسترده در افق 

 0 1 چشم انداز محدود به آسمان 

 0 1 کاهش اشراف شنیداری 

 0.0865   23 جمع

 0.0108 2.875 میانگین دسته

 0.027 8 هندسه  0.074 47
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 0.023 8 تناسب  نظم

 0.021 5 ریاضی 

 0.018 4 هماهنگی

 0.018 4 تقارن 

 0.014 4 تعادل

 0.014 3 ریتم

 0.135 36 جمع 

 0.019 5.14 میانگین دسته

و   وحدت 

 یکپارچگی 

 0.023  6 و جزء شباهت کل  0.073 17

 0.009 2 وحدت )فرم ، سازه ، عملکرد و تزئینات( 

 0.0324 8 جمع

 0.0162  4 میانگین دسته

 0.027 8 هندسه  0.068 37 نماد گرایی 

 0.023 6 نور )بازی نور و سایه، شکست نور ( 

 0.023 6 رنگ 

 0.018 4 اشعار عرفانی ( تزئینات با مضامینی از ) آیات، احادیث و  

 0.018 4 انعکاس ) آب و آینه ( 

 0.11 28 جمع

 0.022 5.6 میانگین دسته

 0.029 9 مصالح بومی  0.067 16 خود بسندگی  

 0.018 4 صرفه جویی اقتصادی 

 0.009 2 کاهش مصرف انرژی در بنا 

 0.056 15 جمع

 0.0186 5 میانگین دسته

سلسله مراتب 

بندی   رده  و 

 فضایی

 0.02 6 قلمروهای ) عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی (  0.065 32

 0.02 5 مرز تعریف شده درون و برون  

 0.018 4 مفصل بندی فضاها 

 0.014 3 حضور سه گونه فضای ) باز، نیمه باز وبسته (  

 0.01 3 یکدیگر مرزبندی و متمایز شدن فضاها از  

 0.01 2 واحد همسایگی 

 0.01 2 محور بندی فضایی 

 0.1 25 جمع

 0.014 3.57 میانگین دسته

نوآوری   تداوم 

میراث   در 

 معماری

 0.021 5 نوآوری در  نمادها و نشانه های معماری تاریخی در معماری معاصر   0.063 20

سنتی مرتبط با معماری ) نظیر گره چینی،   تداوم و نوآوری در هنرهای

 آجرکاری، و ... (

5 0.021 

 0.018 4 فن آوری های نوین در  )مصالح، تزئینات، سازه ( 

تبعیت از گونه شناسی، ریخت شناسی و دانه بندی دوره های تاریخی  

 موجود در شهر  

3 0.014 

 0.074 17 جمع
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 0.0186 4.25 میانگین دسته

 0.021 5 مقیاس انسانی  0.062 13 مردم واری 

 0.009 2 معماری گسترده در افق 

 0.009 2 معماری بدور از تشخص 

 0.009 2 درون پرکار بیرون ساده و 

 0.048 11 جمع

 0.01203 2.75 میانگین دسته

در   تنوع 

 معماری 

 0.014 4 تنوع عملکردی 0.061 20

 0.014 3 تباین فضایی 

 0.01 3 تنوع در جزئیات  

 0.01 3 پیچیدگی در سادگی  

 0.01 3 تنوع فضایی  

 0 1 نظم و بی نظمی 

 0.054 17 جمع

 0.009 2.83 میانگین دسته

بر   فضا  برتری 

 توده 

 0.018 4 افزایش فضا و کاهش ماده  0.061 13

 0.014 3 فضای باز منظم

 0.009 2 فضای تهی 

 0 1 تهی در نگاره ها 

 0.041 10 جمع

 0.0104 2.5 میانگین دسته

از   پرهیز 

 بیهودگی 

 0.014 3 تزئینات اعتدال در  0.057 8

 0.009 2 نمای غیر کاذب 

 0.026 5 جمع

 0.013 2.5 میانگین دسته

 0.009 2 حیاط مرکزی  0.054 12 مرکز گرایی

 0.009 2 محوربندی فضایی 

 0.009 2 هندسه متمرکز )دایره، مربع، هشت ضلعی ( 

 0 1 مرکزیت در نگاره ها 

 0.027 7 جمع

 0.007 1.75 میانگین دسته

 0.023 6 تداوم و سیالن فضایی  0.053 17 سیالیت  

 0.014 3 حضور هدفمند نور در فضاها 

 0.009 2 گستردگی دید 

 0.047 11 جمع

 0.0156 3.66 میانگین دسته

 0.023 6 هم پیوندی شهری  0.052 18 محله محوری 

 0.014 3 فضای تجمع و مراسم 

 0.009 2 واحد همسایگی 

 0.009 2 وحدت شکلی بین واحدهای همسایگی 
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 0 1 مرز مشخص محله 

 0.056 14 جمع

 0.0112 2.8 میانگین دسته

 0.014 4 درون و برون  0.037 10 دوگانه گرایی 

 0.014 3 پیچیدگی و سادگی

 0 1 نظم و بی نظمی 

 0 1 سازه و تزئین 

 0.028 9 جمع

 0.007 2.25 میانگین دسته

 

در جدول فوق ، وزن و فراوانی هر شاخص سپس جمع و میانگین هر دسته نیز مشخص شده است . از طرفی فراوانی و وزن هر   

مولفه که از تکنیک شانون محاسبه شده و قابل مشاهده است . از تحلیل این جدول می توان به الویت بندی هر مولفه و هر  

 یافت .  شاخص بر اساس فراوانی و وزن داده نیز دست 

 
 در نرم افزار مکس کیو دی ای)منبع: نگارنده(    محورها ماتریس فراوانی  -2شکل  

 

 

 
                                                             
 )منبع: نگارنده(   نمودار فراوانی محورها   -5نمودار  

 

 «  رابطه انسان با اجتماعباشد سپس »  ارجاع دارای بیشترین ارجاع می  138« با  رابطه انسان با خدا»  در میان محورها به ترتیب  

ارجاع  در مراتب بعدی قرار   59با  « رابطه انسان و محیط طبیعیارجاع و » 83« با رابطه انسان و محیط مصنوعارجاع، » 107با 

 گیرند. می

138
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 ای)منبع: نگارنده( ماتریس فراوانی مفاهیم  در نرم افزار مکس کیو دی    -3شکل  
 

  58با    هماهنگی با بستر طبیعی«ارجاع و »    72با    حیاء) محرمیت («ارجاع، »    78« با  وحدت و مراتب وجوددر میان مفاهیم »

 ارجاع دارای بیشترین فراوانی هستند.

  
 )منبع: نگارنده(   هافه ؤلها براساس فراوانی ملفه ؤبندی منمودار اولویت   -7نمودار
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 احسان عباسپور بائیگی، علیرضا رضوانی، هیرو فرکیش، سیدمسلم سیدالحسینی 

 

 
 ها بر اساس وزن مولفه ها در تکنیک شانون)منبع: نگارنده( نمودار اولویت بندی مولفه   -8نمودار

 

نمادگرایی  و .... (  <تعامل با طبیعت  <ها از لحاظ فراوانی) نظم لفه ؤیابیم که در تحلیل اولویت مبا مقایسه دو نمودار فوق در می

 ... ( متفاوت است.   <نظم   < درونگرایی<آنتروپی شانون) تعامل معماری با طبیعت با اولویت بندی مولفه ها بر اساس روش 
ها از روش آنتروپی شانون از دقت باالتری برخوردار است، بنابراین در این پژوهش نتایج حاصل از تکنیک از آنجایی که تحلیل داده

 شانون مد نظر خواهد بود.  

 گام ششم : کنترل کیفیت 

وسیله شاخص کاپا کوهن مورد بررسی تا به  از خبرگان قرار گرفته است  یکی  اریدر اخت  ج ینتا  ، یی ای پارزیابی  در گام ششم جهت ا

 است   از توافق باال  یتر باشد، حاک ک ینزد  کیبه    بیضر  نینوسان دارد. هرچه مقدار ا  کی  تا  صفر  نیمقدار شاخص کاپا بقرار گیرد.  

از    بیضر  نیباورند چنانچه ا  نیپژوهشگران برا  است.  شانیا  انیم نییتوافق پا  ۀ دهندبه صفر بودن( نشان کیاما حالت عکس )نزد

که معرف جدول    7(. در این پژوهش طبق جدول شماره    1394) قاسمی،    را داراست  مطلوبی مقدار بیضر  ن یباالتر باشد، ا  0,6

 نیتوافق ب  بیضر  قیاز طر  گر،یمحقق و خبره د  یحاصل ازخروج  جینتا توافقی میان کدینگ یکی از خبرگان و نگارندگان است  

ارزیابی شد. با توجه به این که مقدار بدست آمده ضریب کاپا این    . اس. اسی کاپا و به کمک نرم افزار اس پ  شاخص  دو نفر با   نیا

 است می توان گفت توافق باالیی بین کدگذاران وجود دارد.  0.852پژوهش 

 

 ها  )طراحی مدل مفهومی(ارائه یافته .5

های معماری اسالمی ایران در قالب مدل مفهومی و   ها و شاخصلفه ؤدر خاتمه نتایج حاصل از فراترکیب در خصوص تبیین م

 ارائه شده است.  8بندی کدها در جدول شماره نتیجه نهایی دسته

 
 

0/078 0/075 0/074 0/073 0/068 0/067 0/065 0/063 0/062 0/061 0/061 0/057 0/054 0/053 0/052
0/037

0

0/02

0/04

0/06

0/08

0/1

فه
مول

ن 
وز

مؤلفه ها

مولفه ها

 

 Value  Approximate Tb Approximate Significance 

Measure of Agreement Kappa .852 .046 25.850 .000 

N of Valid Cases 65    
 

 

 محاسبه شاخص کاپا)منبع: نگارنده(   -7جدول  
 



 1401 آذر   ، 47، شماره 19دوره  375 ÷ 
351  -  381  

 لفه، مفهوم، محور()منبع: نگارنده( ؤبندی کدها )شاخص، م طبقه  -8جدول شماره  
بندی  معناییحیطه  حیطه بندی کالبدی  

لفهؤم مفهوم  محور  لفهؤوزن م شاخص    

 )شانون ( 

فراوانی 

لفهؤم  

ن و خدا 
سا

 رابطه ان

 

برتری فضا بر   توحید 

 توده

ماده، تهی  فضای تهی، فضای باز منظم، افزایش فضا و کاهش 

 در نگاره ها 

10.06  13 

ت( 
ت به وحد

سیر از کثر
ب وجود )

ت و مرات
 وحد

وحدت و  

 یکپارچگی 

30.07 وحدت )فرم، سازه، عملکرد و تزئینات(، شباهت کل و جزء    17 

حیاط مرکزی، محوربندی فضایی، مرکزیت در نگاره ها، هندسه   مرکز گرایی 

 متمرکز )دایره، مربع، هشت ضلعی ( 

 

40.05  12 

ت یالیس تداوم و سیالن فضایی، گستردگی دید، حضور هدفمند نور در   

 فضاها 

30.05  17 

درون و برون،  نظم و بی نظمی،  پیچیدگی و سادگی، سازه و   دوگانه گرایی 

 تزئین 

 

370.0  9 

تنوع در  

 معماری 

تنوع فضایی، تنوع در جزئیات، تباین فضایی، تنوع عملکردی،  

 نظم و بی نظمی، پیچیدگی و سادگی  

610.0  16 

 تجلی 

 معنویت

 نماد گرایی 

 ) رمز و راز ( 

تزئینات با مضامینی از ) آیات ، احادیث و اشعار عرفانی ( ،   -

انعکاس ) آب و آینه (، نور )بازی نور و سایه ، شکست نور (،  

 رنگ، هندسه  

 

80.06  37 

ن و اجتماع 
سا

 رابطه ان

حیا
0

ت (
حرمی

) م
 

 درونگرایی  

 
 

محصوریت، مرز تعریف شده درون و برون، بیرون ساده و  

درون پر کار، چشم انداز محدود به آسمان، ساماندهی پیرامون  

سرا ، عدم اشراف دیداری، کاهش اشراف شنیداری،  یک میان 

 معماری گسترده در افق  

0.075 36 

سلسله  

مراتب و رده  

بندی فضایی  

 ) قلمرو (  

قلمروهای ) عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی (،  

حضور سه گونه فضای) باز، نیمه باز وبسته (، مفصل بندی  

مرزبندی فضاها و متمایز شدن فضاها از یکدیگر، محور   فضاها،

  بندی فضایی، مرز تعریف شده درون و بیرون، واحد همسایگی 

 

50.06  32 

مقیاس انسانی، معماری گسترده در افق، معماری بدور از   مردم واری   تواضع 

 تشخص، بیرون ساده و درون پرکار 

 

20.06  13 

وحدت  

 جامعه

محله  

 محوری  

واحد همسایگی، هم پیوندی شهری، وحدت شکلی بین  

 واحدهای همسایگی، مرز مشخص محله، فضای تجمع و مراسم 

20.05  18 
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 احسان عباسپور بائیگی، علیرضا رضوانی، هیرو فرکیش، سیدمسلم سیدالحسینی 

 
صنوع 

ط م
حی

ن و م
سا

 رابطه ان

ی
خ

ستر تاری
ی با ب

 هماهنگ
تداوم و  

نوآوری در  

میراث  

معماری با  

اصول ثابت )  

 اصالت ( 

 

 

تبعیت از گونه شناسی، ریخت شناسی و دانه بندی دوره های   -

 تاریخی موجود در شهر 

نوآوری در نمادها و نشانه های معماری تاریخی در معماری   -

 معاصر 

سنتی مرتبط با معماری) نظیر   در هنرهای  تداوم و نوآوری -

   گره چینی، آجرکاری، و ... (

فن آوری های نوین در)مصالح، تزئینات، سازه (   -  

30.06  20 

40.07 تعادل، تقارن، تناسب، ریتم، هماهنگی، هندسه، ریاضی   نظم  زیبایی   47 

اجتناب از  

لغو و 

 بیهودگی 

پرهیز از  

بیهودگی در  

 معماری  

570.0 اعتدال در تزئینات، نمای غیر کاذب    8 

ی 
ط طبیع

حی
ن و م

سا
 رابطه ان

ی 
ستر طبیع

ی با ب
 هماهنگ

تعامل  

معماری با  

 طبیعت

،  جهت گیری اقلیمی بنا) توجه به آفتاب، باد، فضای سبز( 

، بهره گیری از گیاهان بومی، بهره  انطباق با خطوط طبیعی

 گیری از مظاهر طبیعت در معماری  

 

780.0  39 

 خودبسندگی 

 

مصالح بومی، کاهش مصرف انرژی در بنا، صرفه جویی  

 اقتصادی  

 

70.06  16 
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های  ها و شاخص لفه ؤم  

   اسالمی -یرانی  معماری ا 
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 احسان عباسپور بائیگی، علیرضا رضوانی، هیرو فرکیش، سیدمسلم سیدالحسینی 

 

 گیری نتیجه

  ، تنوع و تکثر نظراتو وجود مسائل متعدد در حوزه معماری و با وجود    ایران  یشهرها  کالبدی هویتدر    با توجه به وجود بحران

چهارچوبی جامع  های معماری گذشته، امری مهم جهت بازخوانی معماری ایرانی است و موجب تدوین  ها و شاخصلفه ؤتبیین م

 ی ای سندلوسکاز روش هفت مرحلهفرا ترکیب    کردیپژوهش با رو  نیا  در  رونیاز اگردد.  ها و شاخص های آن میدر بیان ویژگی

شناسایی شد که با در    MAXQDAکد در نرم افزار    94ر پژوهش حاضر  سند مورد بررسی قرار گرفت. د  28تعداد  و باروسو  

کدهای استخراج   درمجموعدر نرم افزار    های انجام شده لیاساس تحلبرکد استخراج شد.    387  نظر گرفتن فراوانی در مجموع

 . شاخص دسته بندی شدند 64و مؤلفه  16، مفهوم 10، محور 4شده در

رابطه انسان با اجتماع«  »ارجاع دارای بیشترین ارجاع می باشد سپس    138در میان محورها به ترتیب »رابطه انسان با خدا« با   

ارجاع در مراتب بعدی قرار   59با    « ارجاع و » رابطه انسان و محیط طبیعی  83ارجاع ، »رابطه انسان و محیط مصنوع« با    107با  

ارجاع و  »هماهنگی با بستر طبیعی« 72ارجاع، » حیاء) محرمیت (« با    78»وحدت و مراتب وجود« با  در میان مفاهیم     گیرند.می

 ارجاع دارای بیشترین فراوانی هستند.    58با 

ها بر اساس روش آنتروپی شانون متوجه تفاوت در لفه ؤبندی مها از لحاظ فراوانی با اولویتلفهؤبندی مبا مقایسه نتایج اولویت

بنابراین در این پژوهش    ؛ها از روش آنتروپی شانون از دقت باالتری برخوردار است از آنجایی که تحلیل داده  . خواهیم شدنتایج  

 ترتیب اولویت بدین صورت خواهد بود:  هها بلفهؤبندی منتایج حاصل از تکنیک شانون مد نظر خواهد بود و اولویت

سلسله   < مردم واری    < خودبسندگی    < نماد گرایی    <وحدت و یکپارچگی    < نظم    < درونگرایی    < تعامل معماری با طبیعت   

مرکز    <پرهیز از بیهودگی    < برتری فضا بر توده    <تنوع در معماری     <مردم واری    <تداوم نوآوری در میراث معماری    <مراتب  

 گرایی .  دوگانه <محله محوری  <سیالیت  <گرایی 

 ها در هر دسته به ترتیب زیر تعیین شد :  انون (، اولویت شاخص)تکنیک ش هابا تحلیل ضریب وزنی شاخص

گیری از بهره  <انطباق با خطوط طبیعی  < گیری از مظاهر طبیعت  بهره  <گیری اقلیمیجهت  تعامل معماری با طبیعت :  -

 ؛ گیاهان بومی

ساده و درون پر کار، ساماندهی  بیرون    <محصوریت      <عدم اشراف دیداری    <مرز تعریف شده درون و برون    درونگرایی : -

   ؛چشم انداز محدود به آسمان ، کاهش اشراف شنیداری <پیرامون یک میانسرا، معماری گسترده در افق 

 ؛ریتم، تعادل  <هماهنگی، تقارن  <ریاضی   <تناسب  <هندسه  نظم : -

 ؛ وحدت )فرم، سازه، عملکرد و تزئینات( <شباهت کل و جزء  وحدت و یکپارچگی: -

انعکاس )آب و آینه(، تزئینات با مضامینی    <نور )بازی نور و سایه، شکست نور (، رنگ در معماری    <هندسه  ایی: نمادگر -

 ؛(از ) آیات، احادیث و اشعار عرفانی  

   ؛کاهش مصرف انرژ در بنا <صرفه جویی اقتصادی  <مصالح بومی  خودبسندگی: -

، مرز تعریف شده  (  ی و خصوص  یخصوص  مهی، نیعموم  مهی، نی) عموم  یقلمروهایی:  فضا  ی سلسله مراتب و رده بند -

مرزبندی و متمایز شدن فضاها     <باز وبسته (  مهی) باز، ن  یحضور سه گونه فضا   <  فضاها  یمفصل بند  <بیرون و درون   

 ؛ محور بندی فضایی، واحد همسایگی <از یکدیگر 

در نمادها و نشانه های معماری تاریخی در معماری معاصر،    نوآوریتداوم نوآوری در میراث معماری با اصول ثابت:   -

فن آوری های نوین در  )مصالح،    <  سنتی مرتبط با معماری ) نظیر گره چینی، آجرکاری، و ... (  تداوم و نوآوری در هنرهای

 ؛شهرتبعیت از گونه شناسی، ریخت شناسی و دانه بندی دوره های تاریخی موجود در  <تزئینات، سازه ( 

 ؛معماری گسترده در افق، معماری بدور از تشخص ، بیرون ساده و درون پرکار < مقیاس انسانی  مردم واری:  -

نظم در بی    <تنوع در جزئیات، تنوع فضایی ، پیچیدگی در سادگی    <تباین فضایی، تنوع عملکردی  تنوع در معماری:   -

 ؛ نظمی
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   ؛ هاتهی در نگاره <فضای تهی  <ی باز منظم  فضا  <افزایش فضا و کاهش ماده برتری فضا بر توده:   -

 ؛ نمای غیر کاذب <اعتدال در تزئینات  پرهیز از بیهودگی:   -

 ؛ هامرکزیت در نگاره  < حیاط مرکزی، محور بندی فضایی، هندسه متمرکز مرکز گرایی :   -

 ؛ گستردگی دید < حضور هدفمند نور در فضاها  <تداوم و سیالن فضایی شفایت و سیالیت :   -

واحد همسایگی، وحدت شکلی بین واحدهای همسایگی  <فضای تجمع و مراسم     <هم پیوندی شهری    محوری :   محله  -

 ؛مرز مشخص محله <

  ؛نظمی، سازه و تزئیننظم و بی  <درون و برون، پیچیدگی و سادگی دوگانه گرایی :  -

همراه منبع هر کد  نیز در  هها بلفهؤفراونی و ضریب وزنی ملفه، مفهوم و محور(، ؤبندی کدها )شاخص، مو در نهایت نتیجه طبقه 

 قالب جدول و مدل مفهومی در ساختاری جامع ارائه شده است.
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ها و شاخص های هر شهر را  ضمن نظرسنجی از خبرگان معماری هر شهر، اولویت مولفه معاصر با عنایت با نتایج این پژوهش  
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 نشر سروش دانش. تهران: شناسی معماری ایرانی.سبک(.  1389پیرنیا، محمد کریم. )
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 شهرسازی و معماری ایران. 
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 بهشتی.
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  . اسالمی در معماری و شهرسازی استان گیالن  –های بازیابی هویت ایرانی  (.  تدوین معیارها و شاخص1394راهب، غزال. )

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پژوهشکده معماری و شهرسازی.
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انتشارات راهیان به سفارش سازمان نظام    اصفهان:  (. معماری و شهرسازی اسالمی )مبانی نظری(.1385)  زاده، محمد. نقی

 مهندسی ساختمان استان اصفهان.

  معماری و شهرسازی با تأکید بر ارتقاء هویت اسالمی پذیری هویت در  تحقق(. 1396الحسابی، مهران. )نقره کار، عبدالحمید؛ علی

 کتاب فکر نو.  تهران:   .ایرانی در شهرهای جدید –

 .نشر حکمت تهران:  .هنر و معنویت اسالمی(. 1394) نصر، سید حسین.

ماری  (. درآمدی بر هویت اسالمی در معماری و شهرسازی. وزارت مسکن و شهرسازی. دفتر مع1387کار، عبدالحمید. )نقره

 . شرکت طرح و نشر پیام سیماتهران: و طراحی شهری. 
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 .  33-18صص ،3شماره، اسالمیهای معماری نشریه پژوهش  . «یاسالم یرانیشهر ا دریی گراعتیو طب ییگرادرون  ،یمحور

  مطالعات نشریه    .«رانیمعاصر ا  یالگوگرا  یدر معمار  نهیبه  ینیو الگوگز  ییاصول فضا  لی تحل»(.  1396نژاد، حمید. )حمزه 

 .145- 169صص، 6(11) ،رانیا یمعمار

شبکه ی  ای حکمرانتوسعه مرحلهارائه الگوی  »(.  1398)  مسعود.   ، ی دهقانو    رضا یام  ان،ینورمحمد؛ کمال  ،ی عقوبیعادله؛    ، یدقت

 .203-230(، صص2)11. ی دولت تیریفصلنامه مد. «بیبا استفاده از فراترک
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 .  تهران ،انیدانش بن یو معمار یشهرساز یبه سو یکنفرانس مل نینخست



 1401 آذر   ، 47، شماره 19دوره  381 ÷ 
351  -  381  

 . 1-14ص  ،1(1) ، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی . «اسالمی شهر چیستی در تأملی»(.   1389زاده، محمد. )نقی
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 .  51-41 ص، ص11شماره    ،شهر ایرانی اسالمی

 .  73-80 صص ،3ترجمه: ترانه یلدا، مجله آبادی، شماره  معماری مدرن و پست مدرن.(. 1370هابرماس، یورگن. )
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