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 چکیده
همچنین  .باشدبرخودار میايران از جايگاه بااليی در نظام جمهوری اسالمی  به عنوان شکوه هنجارهای جامعه فرهنگ

گويی کارآمد المعماری به عنوان نمونه بصری قابل رويت، می تواند مهم ترين بستر اصلی فرهنگ يک ملت باشد. بدينوسیله 

 های فرهنگی الگوی معماریدر اين پژوهش به تبیین مولفهباشد. با موضوع فرهنگ اسالمی ايرانی در معماری نیاز مبرم می

 ايرانی و –ها سبب ايجاد فضاهای معماری بر اساس الگوی فرهنگ اسالمی است. اين مولفهنی پرداخته شدهايرا -اسالمی 

 شوند.افزايش کیفیت فرهنگی فضا می

پیرامون موضوع معماری اسالمی ايرانی و اشتراکات اين  وریضر و مفاهیم تمقدما نبیااز  پس ،پژوهشدر  هشد طی يندآفر

برای تايید علمی  ،دشومی کامل با رويکرد پیوست فرهنگیعملیاتی و  دیبررکا یلگوا حیاطر با مباحث با مفاهیم فرهنگی،

ت با جامعه رای به روش مقیاس لیکنامهاين الگو و مولفه ها توسط جامعه متخصص از تکنیک دلفی استفاده شد و طی پرسش

 ايیـپايو  یـيروا نجشـساز  پس. ها اولويت بندی امتیازی شدندآماری شامل نخبگان وابسته اين مباحث، عناوين و شاخص

که شامل تحلیل توصیفی واريانس، میانگین و آزمون کرونباخ است، مقدار آمار ها نشان می دهد  ،spssپاسخ ها در نرم افزار 

نامه که شامل ارتباط مولفه های معماری و شاخص های فرهنگی هستند، همبستگی بااليی با که اوال سوال های پرسش 

 يکديگر دارند و دوما پرسشنامه از پايايی بااليی برخوردار است.

 :اهداف پژوهش

  )مهندسی فرهنگی در معماری اسالمی ايران( ايرانی -اسالمیالگوی معماری فرهنگی های تبیین مولفه .1

 اف و ارزيابی طرحهدانیل به جهت  معماری مديريتی های استانداردی برای طراحان و همچنین معاونت .تبیین2

 معماری  یها

 سواالت پژوهش:
 . خصوصیات مشترک معماری اسالمی ايرانی و فرهنگ ايران اسالمی چیست؟1

 فرهنگی چیست؟. مولفه های فرهنگی الگوی معماری اسالمی ايرانی بر اساس شاخصه های پیوست 2

  پیوست فرهنگی، معماری اسالمی، مهندسی فرهنگی، مقیاس لیکرت.کلمات کلیدی: 

                                                           
   راهنمايی  به "های نظام نامه پیوست فرهنگی در معماری قضايیتبیین شاخصه "اين مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول با عنوان:  *

 باشد.نگارنده دوم در گروه معماری دانشگاه آزاد واحد تهران غرب می

  دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ايران.. 1 
  hadikaboli@gmail.comاستاديار، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند، دماوند، ايران.)نويسنده مسئول( .   2* * 
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 مقدمه 

با توجه به رابطه متقابل معماری، فرهنگ و تشکیل الگوهای مشترک فی مابین، از طريق آن انديشه آرمانی يک ملت 

رای ويژگی هايی است که در مقايسه با توسط همگان ديده خواهد شد. معماری ايران مخصوصا دوره اسالمی آن دا

معماری ديگر کشورهای جهان از ارزش بخصوصی برخوردار است. با توجه به اجرای طرح های توسعه در ابعاد مختلف 

از جمله طرح های عمرانی)معماری(، اقتصادی، فرهنگی و ... در کشور، که تأثیرات مهمی در فرهنگ جامعه و شیوه 

کند، لذا بی توجهی به مسئله فرهنگ در اين گونه طرح ها نتايج زيانبار و غیرقابل جبرانی به  زندگی افراد ايجاد می

دنبال دارد. همچنین نبود الگويی متناسب با بستر اجتماعی، اقتصادی و جغرافیايی کشور و تکیه بر الگوهای وارداتی، 

نظر می رسد جهت پیشرفت کشور، الگويی کارآمد با طراحان و برنامه ريزان را با مشکل روبرو نموده است. بنابراين به 

ايرانی در معماری نیاز مبرم می باشد. پیوست فرهنگی در معماری، می تواند يکی از مهمترين  –موضوع فرهنگ اسالمی 

 یانجامعه انس یازهایشناخت ن ،اسالمی -ی رانيا معماریدهنده  اصول شکل يیتوان با شناسا یماين ابزارها تلقی گردد. 

 .دیشياند ی ايران امروزبرا معیارهای طراحی ساختمان ها داريجامعه به نظام پا یفرهنگی و شناخت ارزش ها

پیوست فرهنگی در معماری مبحثی است که اجرايی شدنش می تواند تاثیر بسزايی در رفع خالء های موجود در حوزه 

 سترسید فهد بامعماری اسالمی ايرانی فرهنگی  پیوست نامه منظارو،  پیش مجموعهمعماری و فرهنگ داشته باشد. 

بحث فرهنگ پیرامون ساختمان های ايرانی، ابزاری جهت سنجش طرح های معماری برای وابستگی به توصیف  به

تا  اسالمی می باشد. -و استاندارد و الگويی برای طراحان جهت طراحی هماهنگ با فرهنگ ايرانی فرهنگ و ارتقاء آن

  کنون در بحث پیوست فرهنگی در معماری در کشور پژوهشی صورت نگرفته و لذا اين تحقیق دارای نوآوری می باشد.
اين پژوهش دارای فرآيندی کیفی، منطق اجرايی استقرايی، هدف توصیفی و زمان طولی است و با تحلیل مطالب، نتايج 

 و ــقیتدق ن،یی؛ تعکیفی ت کــه پژوهش حاضــر در ســه مرحلــهالزم بــه ذکــر اســبنیادی حاصل می شود. _کاربردی

ه، و برداشــت شــد یاطالعــات موجــود دربــاره پژوهــش جمــع آور یتمامــ ــن،یی. در مرحلــه تعمی شودانجام  ــلیتحل

(، یلــی)محورهــا و مقــوالت تحل یابــيارز یشــده بــر اســاس پارامترهــا یگردآور مطالب یمــتما ــق،یدر مرحلــه تدق

 لــی. در مرحلــه تحلتا موارد کاربردی در تعیین شاخص ها به راحتی تلخیص گردند ندوشمی  یو کدگــذار یدســته بند

ند و مولفه ها و الگوهای شاخص معماری شد ریو تفس لیمنتخــب پردازش، تحل منابعاستخراج شــده از  همــه اطالعــات ــز،ین

ايرانی اسالمی با محوريت فرهنگی تلخیص و سپس از طريق تکنیک دلفی توسط پرسش نامه ای که خروجی آن توسط کارشناسان 

استخراج شده، الگوها و شاخص های مورد نظر، از طريق روش مقیاس لیکرت مورد تايید علمی و اولويت بندی امتیازی شدند. 

 (1)شکل
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 )منبع: نگارندگان( ( خالصه مراحل تحقیق1شکل

 

 چهارچوب   ری

 مبا ی فرهنگ و معماری  ه عنوان  س ر شکل گیری  ن

 ذهنیت سنن، آداب، هنجارها، متضمن که است مراتبی و معانی واجد خود همسنخ مفاهیم از بسیاری همانند نیز فرهنگ

 از اعم طمحی با انسان ارتباطات و نگرش تبیین انسانی، ارتباطات قواعد بینی، جهان نگرش، نوع زيست، روش الگوها، و

، که انواع آن نزد افراد و جوامع مختلف، ارزشمند يا فاقد ارزش می باشند. در واقع، فرهنگ است ساخت انسان و طبیعی
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ن، الیت های انسافضای زيستن و فعالیت و مبیّن ارتباطات انسان با جهان خارج است. فرهنگ با هدايت و جهت دادن فع

 نمايد. به مثابه بستر، فضا و معنای زندگی ايفای نقش می

فرهنگ برخاسته از گرايش معنوی، اصول اخالقی، راستی و صداقت، عدالت، تعاون، قناعت، مناعت و ايثار و انفاق و 

به آنها نیاز است؛ و  نوعدوستی، خداجويی، اصالت، آزادی، جوانمردی و ... را تبلیغ می کند، اصولی که در معماری

فرهنگی که حاصل گرايش مادی انسان است، به بروز منیّت و خودخواهی، دنیا طلبی، بی اعتنايی به ديگران، تفاخر، 

تقلید، غرور، احساس از خود بیگانگی و حقارت در مقابل غیر، و بحران هويت در فرد و جامعه نیز می گردد. بنابراين با 

ات جامعه و در معرفی هويت و در تکامل مادی و معنوی آن، به نظر می رسد که نمی توان توجه به نقش فرهنگ در حی

حیطه عمل فرهنگ را به موارد خاص محدود نمود؛ بلکه بايستی به عنوان فضايی برای حیات فرد و جامعه به آن 

ابسته به معماری، با توجه به مطالب مطرح شده فرهنگ به عنوان عنصری و ؛(35-34: 1387نگريست)نقی زاده، 

مخصوصا در محیط هايی که عملکردهای متفاوت، خاص، معنوی و دارای شان اسالمی می باشند، به عنوان يک اصل، 

 بايد مورد اهمیت قرار بگیرد.

 کشور فرهنگ مهندسی در عامل ترين محوری اسالم و هاست فرهنگ دهی شکل در عامل ترين اصلی عنوان به دين

. است رهنگف و دين رابطه تعیین موضوع ترين اولی کشور، فرهنگی پیوست و فرهنگ مهندسی برای بنابراين. باشد می

ی اجتماعی منجر م سالمت و زندگی کیفیت افزايش به محتوا و فرم يا اجتماعی و کالبدی مقوله دو اين میان سازگاری

 برای راهی الگو اين و گردد می جوامعی چنین برای پايدار الگويی به تبديل بومی طراحی و سنتگردد. در معماری نیز 

 آن نمادهای و فرهنگ پايدار، بناهای و معماری طريق از نتیجه در. گردد می ملت بینی جهان و فرهنگی نمادهای بیان

 شود. می داده آموزش و انتقال

 

 :مصو ات مبنای  ر ا ران اسالمی جمهوری   ام فرهنگی های ارز   ر حاکم اصول

 فطرت بر تکیه با انسان اسالم، عدالتمحوری، کرامت توحیدی جهانبینی حاکمیتاين اصول شامل مواردی از جمله 

، هجامع روانی و جسمی و معنوی سالمت و زيست محیط با آفرينی وهماهنگ کمال عقالنیت، اصل به توجه حقیقتجو،

   (90،دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی)که اين اصول مبنای چشم انداز اصلی الگو مولفه های پژوهش می باشد. 

 

 مهندسی فرهنگی

سیستم های  هدف مهندسی فرهنگی کشور، برقراری انسجام محتوايی )باورها و ارزش هـای هنجـاری شـده( بـین

مهندسی  باورها و ارزش های حاکم بر نظام فرهنگـی جامعـه باشـد. بنـابراينفرعی يک جامعه می باشد. برای نمونه 

فرهنگی عبارت است از فرآيند بازطراحی و وحدت بخش هدفمند بین نظام فرهنگی مهندسی شـده بـا سـايرنظام های 

مبتنی بر  های فرعـیفرعی به عنوان يک نظام يکپارچه و واحد در اين فرآيند، کارکردها و ساختارهای هريک از نظام 

  (90،دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی) .مفروضات و ارزش ها و باورهای نظام فرهنگی، بازبینی و بازسازی می شود
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در نتیجه در اين تحقیق نیز با نگاهی راهبردی به عرصه فرهنگ زمینه تعالی آن در معماری اسالمی ايرانی توسط 

 ای معماری جامعه فراهم میگردد.مهندسی فرهنگی و تبیین الگو بر

 

 پیوست فرهنگی 

با توجه به اينکه اين تحقیق، با رويکرد فرهنگی و به عنوان يک پیوست فرهنگی برای طرح های معماری انجام می 

 گیرد، جستاری در منابع مرتبط با پیوست فرهنگی الزم به نظر می رسد. 

ی فرهنگ وستیپ هیضرورت ته 1386در آذرماه سال  یانقالب فرهنگ یعال اعضای شورای داريدر د یانقالب اسالم رهبر

های  استیجاری ساختن س در اهداف تهیه پیوست فرهنگی، .قراردادند دیکشور مورد تأک در برای طرح های گوناگون را

راستای  رد یاقدام نیدرعرصه فرهنگ و همچن یمنف امدهاییاز پ رییشگیو پ تیمصون جاديا ، ابزاری براییکالن فرهنگ

و در  یاسالم بر ارزش های فرهنگ یکشور مبتن یفرهنگ تيريو روش های مد ندهايدر فرا یبرندگ شیو پ تحول جاديا

 یفرهنگ وستینظام نامه پمصوبه  3بر اساس ماده  مد نظر بوده است. 3عامل موثر در جهت ارتقای بهره وری ت،ينها

 نقشه انداز ، اهداف و چشمیارزش ها و احکام اسالم ،یبر مبان هیبا تک یفرهنگ وستیپ ،طرح های مهم وکالن کشور

 :شودیم نيتدو لياز موارد ذ یفرهنگ یمهندس

 ،یو انقالب یرانيا ،یدر ابعاد اسالم تيهو  1-

 رت،یدر ابعاد حکمت، معرفت و بص تیعقالن  2-

 ،یو تعبد عمل یروح تيمعنو ،یاخالق در ابعاد ملکات انسان  3-

 و اقتصادی، یاجتماع ،یاسیس ،یدر ابعاد فرهنگ عدالت  4-

 ،یو سازمان یکرامت در ابعاد فردی، اجتماع  5-

 فکری و رفتاری، ،یدر ابعاد روح تیو ترب میتعل  6-

 ،یو سازمان یاجتماع ،یدر ابعاد فردی، خانوادگ یسبک زندگ  7-

 ارتباطات در ابعاد تعامل، تبادل و تفاهم،  8-

 ،یو مل یقوم ،یو انسجام در ابعاد مذهب وحدت  9-

 ،یو سازمان یدر ابعاد فردی، اجتماع ینظم اجتماع 10-

 و اقتصادی، یاسیس ،یاجتماع ،یاستقالل در ابعاد فرهنگ 11-

 یشورای عال سیو ر  )احمدی نژاد ...مکتوب و داری،یشن داری،يدر ابعاد د یکاال و خدمات فرهنگ یملّ  دیتول 12-

 ، سايت( اين شاخص ها مبنای اولیه دسته بندی مولفه های معماری در پژوهش می باشند.92ی،انقالب فرهنگ

 دال ل مطرح شدن ل وم ا خاذ سیاست فرهنگی در معماریو خاس گاه پیوست فرهنگی 

                                                           
3 Utilitarian:  و  یخوب رفتار ، حداکثر ايو  عمل نياست که ا دهيو پسند کین یدر صورت عملیفلسفه: هر گونه رفتار و   نيا بر بنا :اصالت فايدهفلسفه

 .داشته باشد یجامعه در پ تياکثر یرا برا دهيفا
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مناقشه  به عنوان بعدی از ابعاد جامعه که سازنده محیط زيست انسانی جامعه است، موضوع اصلی اين «فرهنگ»

مسیر طی شده تا تحقق مديريت راهبردی فرهنگی کشور پهناور ايران تا کنون شکل منطقـی را طـی کـرده  باشـد.می

ت اين مهم بايد به عنوان پیوسمفهوم جديدتری به عنوان پیوست فرهنگی نیز به آن اضافه شده است.  اسـت کـه اخیـرا،

در نتیجه با ارتباط دهی اهداف فرهنگی جامعه به عنوان شاخص،  گردد. در طرح های معماری برای تعالی فرهنگی ملحق

 مولفه و ابزار هريک در معماری با توجه به مبانی و اصول معماری  اسالمی ايرانی تبیین می گردد.

 

  عار ف و مبا ی معماری اسالمی

معماری نقش محوری ای در جهان اسالم داشته است. يکی از قطب های هنرهای بصری اسالمی، معماری اسالمی است. 

هنر بصری اسالمی بازتاب بصری کالم قرآنی است. در واقع پیوند حیاتی میان کالم قرآنی و هنر بصری اسالمی را نبايد 

ت، بلکه با وجود زيبايی خیره کننده بسیاری از آياتش، در مرتبه بیان صوری جست و جو کرد. قرآن اثر هنری نیس

چیزی کامال متفاوت است و هنر اسالمی نه از معنای ظاهری يا صورت ظاهر آن بلکه از حقیقت آن يعنی ذات باطنی 

يعنی از تصديق به وحدت الهی با تدبر در آن ماخوذ  –اش، ماخوذ است. هنر اسالمی اساسا برگرفته از توحید است 

ت. اين پرتوها، با برخورد به سطح تخیل بصری، در قالب صورت های بلورين منعقد می شود و همین صورت ها نیز اس

اين ذات برابر است با همان اهداف اولیه نقشه  .(224 - 222: 90ذات هنر اسالمی را تشکیل می دهد)بورکهارت، 

 ند وحدت، بصیرت، معرفت و...مهندسی فرهنگی به عنوان شاخص های اصلی طرح الگو، عواملی مان

بر محور اعتقاد به »نصر برای تعريف معماری اسالمی به سنتی معنوی، اظهار کرد و برای درک معنای باطنی آن که 

، که بی شباهت به سلوکی روحانی «هم تحقیق بیرونی الزم است و هم اکتشاف درونی سنت»، «وحدت استوار است

پرداختن به ريشه ها، به معنای فهم پیوند انسان با ديگر آيات  .(108: 79اغلو،  برای نیل به بطن حقیقت نیست)نجیب

می باشد. فهم يک اصل به نام وحدت به فهم معنای آن چیزی  "اصول"الهی است. پرداختن به ريشه ها پرداختن به 

راحی ی طمی توان به نحوه است که به تمامی هنر و تمدن يک گروه انسانی به نام مسلمانان جهت می بخشد. از ريشه ها

عرفانی می باشد.  –فضاسازی در معماری اسالمی بر اساس ماهیت حکمی  .(446: 84جهان هستی پی برد)معماريان، 

عناصر و فضاسازی های معماری اسالمی نمادی از بعد باطنی جهان اسالم است که به واسطه معمارانی که در آن دوران 

ده اند، خلق گرديده است. هدف هنرمند عارف در خلق عناصر معماری اسالمی، بیان جزو گروه فتیان و اهل تصوف بو

هنری و نمادين انديشه وحدت وجود می باشد. که با استفاده از سه ابزار هندسه، وزن و نور به بیان مراتب باطنی جهان 

 .(6: 1390اسالم پرداخته اند)شفیع زاده، 

فضايی می انديشد که به آدمی کمک کند تا کرامت ازلی اش را محقق سازد. معماری اسالمی در تمامت خود به ايجاد 

و نظامی برجايشان بنا می نهد که حاکی از تعادل، صلح و سالم است. همه معماران مسلمان سعی بر خلق فضايی داشته 

دست يافته اند اند که در همه جا وفور کیفیات فضايی را نشان دهد. آنها از طريق وسايطی متفاوت به اين هدف 

 .(214و  213: 90)بورکهارت،
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 و ژگی ها و الگوهای معماری اسالمی مطرحه در   ات قر ن کر م

در نگاه يک محقق هنر معناگرای اسالمی، ريشه های طراحی هستی در نگاه خالق به انسان و هستی نهفته است. نگاه 

 ت نمود.توان از آيات در کتاب وحی و در عالم او دريافخداوند را می

در طراحی جهان خداوندی، انسان جايگاهی خاص دارد. فهم اين جايگاه و شخصیت انسان مخلوق خداوند نقش کلیدی 

قرآن کريم می فرمايد: ما انسان را به زيباترين حالت خلق کرده  .(446: 84در فهم هنر معماری معنايی دارد)معماريان، 

مل هويت بخش خاص خود را اهداء نموده است. کتاب آسمانی قرآن کريم ايم. خداوند بزرگ برای مسلمین عناصر و عوا

از اين کتاب اصل بسیار مهم و غیرقابل  .(447: 84شخصیت يک مسلمان را در همه ابعاد آن معین می نمايد)معماريان، 

وان وجه بارز و فعل و خلق خداوند به عن .(445: 84استخراج می شود)معماريان،  "وحدانیت الهی"تغییر اسالم يعنی 

الگوی اصلی و اولیه برای هر هنر و فعالیت انسانی ايفای نقش می کند. زيرا او حی، خالق، عالم، سیمع، بصیر، خبیر، 

باری، مصور و قادر است. بارزترين فعل الهی که خداوند خويش را به خاطر آن بهترين خلق کننده می نامد، خلق انسان 

نی، روانی و جسمانی اش می باشد، فتبارک اهلل احسن الخالقین: پس خجسته باد خدا، با همه ويژگی های پیچیده روحا

(. قرآن کريم نیز که در قلمرو کالم که واجد بسیاری از ويژگی های هنری همچون 14بهترين آفرينندگان )مؤمنون:

 ق و کالم خدا و به مثابه الگويی بديعتعادل، توازن، زيبايی، ايجاز، ريتم و از همه باالتر معانی نمادين است، به عنوان خل

 .(320و  319: 89ايفای نقش نموده است)نقی زاده،  –پس از نزول  –و غیر قابل تکرار برای هنرمندان در طول تاريخ 

 برخی اين ويژگی ها که در آيات مختلف قرآن کريم اشاره شده است و آن ها عبارتند از:

حَکِیمُ: الْ الْعَزِيزُ وَهُوَ وَاْلأَرْضِ السََّماوَاتِ ِفی َما لَهُ يُسَِبّحُ الُْحسَْنى الْأَْسمَاءُ لَهُ الْمُصَوِّرُ الْبَارِئُ الْخَالِقُ اللَّهُ ابداع و آفرينش: هُوَ

اوست آفريدگار عالم پديدآرنده جهان و جهانیان نگارنده صورت خلق ها او را نام های نیکوتر بسیار است و آنچه در 

مشغولند و اوست يکتا خدای مقتدر حکیم.  –و اوصاف جاللش  –و زمین است همه به تسبیح و ستايش  آسمان ها

 (24)حشر:

: خدا زمین و آسمان ها را به حق آفريد اْلمَصِیرُ وَإِلَیْهِخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَْرضَ بِاْلحَقِّ وَصَوَّرَُکمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ تصويرگری: 

: وَصَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوََرکُمْ( 3ن را به زيباترين صورت برنگاشت و بازگشت همه خاليق به سوی اوست. )تغابن:و شما آدمیا

 (64و شما را به نیکوترين صورت ها بیافريد. )مؤمن:

 (7ه:وجه خلق کرد. )سجد –و زيباترين  –: آن خدايی که هر چیز را به نیکوترين الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ َشیْءٍ خَلَقَهُزيباآفرينی: 

: و زمین را هم وَالْأَْرضَ َمدَدْنَاهَا وَأَلْقَْینَا ِفیَها رَوَاِسیَ وَأَنْبَتَْنا فِیَها مِْن کُِلّ َشیٍْء مَوْزُونٍموزون بودن آيات و مخلوقات الهی: 

حکمت و عنايت برويانديم.  ما بگسترديم و در آن کوه های عظیم برنهاديم و از آن هر گیاه و هر نبات مناسب و موافق

 (321و  320: 89)نقی زاده، ( 19)حجر:

پیامبر اسالم )ص( فرمود: ان اهلل کتب االحسان علی کل شیء، خداوند امر فرموده است که هر چیزی بايد در حد کمال 

ال يک چیز، در انجام شود و می توان آن سخن را اين گونه ترجمه کرد که بايد به صورت زيبا انجام شود. کمال يا جم

حمد و ثنای آن در حق خداوند نهفته است. يک شیء تا به آن حد که يکی از صفات الهی را منعکس می کند کامل يا 

 از چنین ويژگی هايی می توان برای تبیین مولفه های معماری اسالمی بهره گرفت.  .(221: 90جمیل است)بورکهارت،



 89 فصل زمستان 36 می، سال شانزدهم شمارهالالعات هنر اسپژوهشی مط - نشریه علمی

 عنوان مقاله:  مهندسی فرهنگی در شکل گیری الگوی معماری اسالمی
34 

 ر را طه  ا شاخص های پیوست فرهنگی در  ثار معماری شا ه شناسی اصول معماری اسالمی ا را ی د

معماری ايرانی در هر عصری بیان کننده فرهنگ و تمدن، سنت و هويت دوران شکل يابی خود و فرآيندی از ازل معنی 

تا نهايت هندسه و رياضیات بوده است. اين معماری سرشار از مباحث معنوی، عرفانی، هنر، علوم و فنون مختلف می 

و توجه مخصوصی به جنبه هايی از قبیل: اقلیم، مسا ل فنی و علمی بنا، استفاده از مصالح بوم آورد، منطق، مقیاس  باشد

انسانی و مسا ل باطنی همچون حرمت و درونگرايی داشته است. که در عمق مطالب میتوان ذکرنمود که همگی 

 زيرمجموعه های تعاريف فرهنگ هستند.

 تهـشاندرا  هـعرص ناـهمفرهنگ  یوـبو  نگر ندانمیتو د،شوزاده  که مکانی هردر  الذ ،بومی ستا ای هپديد ریمعما

 بهو  ستا شدنشزاده  نمکادر  يجو را رفمتعا یمعنوو  دیما یهازنیا یپاسخگو ينکها بر وهعال ری،معما ؛باشد

معماران با پشتوانه تجربه غنی، توسل  .(108: 94)فالمکی، ت ـسا متعهد بومی یشهاو ارز مسوآداب و ر بر اریحرمتگز

به هندسه و با درک و تجسم فضايی نیروهای ساکن و جاری کالبد بنا و آگاهی روشن بر کم و کیف آن، تناسبات و ابعاد 

را تعیین و ساختار را طرح ريزی می کرده اند. شناخت و انتخاب مواد )که ترجیحا ايدری بوده( و طرز مصرفشان، در 

استحکام برتر و ابعاد مطلوب پر اهمیت است. استقرار و جهت گیری بنا، با عنايت به ويژگی های اقلیمی،  دستیابی به

جهات جغرافیايی، و عوارض طبیعی، و تشکل بنا بر وفق بهره وری از مساعدت های طبیعی و مقابله با ناهنجاری های 

. توجه خاص به حرمت و محرمیت، اندرونی بیرونی، زيست محیطی، در کل و در تمام جز یات يک اثر معماری بوده است

عفت، درونگرايی و سلسله مراتب فضايی، از اثرات و تبعات حرمت و محرمیت در معماری است. معماری ايرانی، در ابداع، 

طرح و اجرای بنا، حس يزدانی را بر حس زيبايی و نیکی مقدم داشته و محیطی روحانی برای نزديکی به حق تعالی 

م ساخته است. اين خصیصه، به سبب قرابت اعتقاد، در معماری های دوران اسالمی بیشتر مستفاد و قابل درک و فراه

تشخیص است. يکتاپرستی و پروردگار گرايی، حرمت و محرمیت، عفت و پاکدامنی، پاکیزگی، صرفه جويی، بیهوده 

اسالم در فضای معماری و در نقوش هنرهای گريزی و گزافه پرهیزی، تنوع در وحدت و وحدت در تنوع، که پیش از 

کاربردی رايج و معمول بوده، در دوران اسالمی سامان و عطر شرع مقدس يافت و به تعالیم دين مبین شد)ابوالقاسمی، 

84 :75- 76). 

 یِمعنو نتايج شناختايرانی بر اساس سالمی ا ریمعمااز آنجايی که يکی از راه های شناخت ارزشی موضوعات از جمله 

باشد، از اين رو به شرح ويژگی های ارزشمند اين معماری از روی آثار و ها می آنساخت سال های متمادی از  حاصل

ارتباط شاخص های فرهنگی با آن ها پرداخته می شود. اين ويژگی ها با دسته بندی به صورت، کالبدی، معنايی، 

بهتر،  ادراکبرای  که ارزش های معادل فرهنگی در انتها دکر شده، ساختاری و کارکردی شامل موارد زير می باشد

شهر اصفهان  دوره اسالمی شاخص ها و مولفه های معماری و فرهنگی در نمونه های اوج معماری اسالمی مانند بناهای

 بررسی می گردند.

: در معماری اسالمی ايرانی در جايی که بنايی مانند مسجد يا خانه و کاروانسرا مورد نظر هدفمندی و داش ن  ر امه

بوده فضايی مرکزی چون حیاط، گنبد خانه و امثال آن و در مواردی که يک مجموعه شهری مدنظر بوده يک محور 
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( که اين نظم 2) شکل  .(104: 83اصلی ساخته می شده و همه فضا ها را گرد آن نظم و سازماندهی می کردند)طاهباز، 

 ساختاری میتواند ارتباط مستقیم با شاخصه فرهنگی نظم داشته باشد. 

 
چپ: بازار اصفهان، سازماندهی محوری)طاهباز،  -( راست: مدرسه چهارباغ اصفهان، سازماندهی متمرکز درونگرا2شکل

83 :104) 

فهم سنت و اصول آن، به کاربر آن ها در معماری توانايی  و  مادگرا ی و ذکر دهی: ی اگر  شا ه صلا پیام معنا ی،

خواندن را می دهد. او با نگاه خاص خود به عناصر هستی و در اينجا به موضوع تخصصی خود يعنی معماری به تفسیری 

( که می تواند توسط آنها به شاخص های فرهنگی عقالنیت، معرفت، 460 :84يابد)معماريان، خاص از آن دست می

 حکمت و کرامت دست پیدا نمايد. 

هر فضا، متناسب ارزش و شخصیت آن طراحی و ساخته می شده و در نتیجه  :مندی و ر گ  علقهو ت هدفمندی، 

 (3فرهنگی.)شکل هويت مخصوص به خودش را کسب می نموده است، مصداق شاخصه هويت در بحث پیوست

                                        
 )منبع: نگارندگان(( مقرنس مسجد جامع 4( ورودی شیخ لطف ... با توجه به عوامل ارزشی و دعوت کنندگی شکل3شکل

زا در ج: با شبیه سازی از خلقت و طبیعت کمالگرا، معماری اسالمی ايران نیز کمالگراست و به هريک از اکمال گرا ی

 (107: 83( )طاهباز، 4حد کمال آن توجه می کند. مانند توجه به هنرهای کاربندی، کاشیکاری و ...) شکل

: معماری اسالمی ايران برای هر نوع معماری خود دارای الگويی است که حاصل تجربیات معماران در ادوار الگو پذ ری

اده شده و آن ها نیز دارای تزکیه الزم جهت تعلیم می زمانی مختلف می باشد که به نسل های بعدی نیز آموزش د

 ( 5بودند، همان شاخص تعلیم و تربیت در فرهنگ.)شکل 
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 (110  :83های گوناگون )طاهباز،( الگوپذيری، سیر تحول مسجد ايرانی در دوره5شکل 

می « وحدت در کثرت»بنیادی ترين اصل عرفان و بعد باطنی اسالم : تکثردر  تحدو صلا ی زما ی،  گا گی، 

باشد. اين عبارت عالوه بر نمود در طبیعت به واسطه ی خالقیت های هنری انسان، تبیین نمادين می يابد. همه ی 

اين  .(8 :94)سیديان،عناصر معماری اسالمی از ساده ترين جزء تا نقوش هندسی پیچیده، پیرامون اين اعتقاد می باشند

 (6صه های فرهنگی می باشد.)شکلبیان مصداق دقیق بحث وحدت در شاخ

 
 )منبع: نگارندگان(( نماد کثرت در وحدت در تز ینات گنبد مسجد شیخ لطف ... اصفهان6شکل

عدالت واژه و مفهومی است که از ديرباز در  عدالت فضا ی، قاعده فقهی الضرر، امنیت و ا جاد  رامش و  سا ش:

)گرچه  حال نوظهور نیو درع دهیچیو پ یچندبعد یمفهوم ،يیت فضاعدالمعماری ايران اسالمی مورد توجه بوده است، 

اســت که در اشکال گوناگــون در  یرشــته ا انیو م در گذشته و به خصوص معماری اسالمی هم مورد توجه بوده(

 یبررس است و موردطرح شده و... ایجغراف ،یجامعه شناس ،یمعمار ،یشــهر یزيچــون برنامه ر یعلمــ یحوزه هــا

 .دارد یــيعدالــت ُبعــد فضا کــرد،يرو ــنيا یقرارگرفته اســت. بــرمبنــا

د روی، قص انــهیافراط و تفريط، صالح، حق، راســت، توازن، اســتقامت، م نیبه معنای ضد ستم، امری بعدل در لغت 

 اين صفات معادل شاخصه عدالت نیز در بحث مهندسی فرهنگی است. .(312 :85آمده اســت )نقی زاده، زانیو م

ان اهلل جمیل و يحب الجمال و يحب ان يری اثر نعمته  ز با ی شناسی،   ئینات،  ور و ر گ  ه جا و قوام  اف گی:

علی عبده: خداوند زيباست و زيبايی را دوست دارد و دوست دارد که نمود نعمتش را در بنده اش ببیند. پیامبر اکرم 

ه کی عصر قديم، اعتقاد دارند اند، بعضی فالسفهای است که اکثر فالسفه به نحوی از آن سخن گفتهزيبايی، مقوله

ای از حقیقت است. بورکهارت عقیده دارد که هنر از آن جهت زيباست که حقیقی حقیقت زيباست و زيبايی نیز جلوه
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ابن هیثم زيبايی را نه به عاملی بسیط، بلکه به تعامل پیچیده ای میان بیست و دو عامل (. 141 : 1387است )نقی زاده ،

در معماری اسالمی تز ینات متناسب هر فضا، شکل، کالبد و  .(258 :79از جمله نور، رنگ تعريف کرد)نجیب اغلو، 

 ( 6عنصری ادغام شده می باشد که اين باعث قوام يافتگی آن می گردد. )شکل

در معماری  منطق ساخ اری، خود  سندگی، قناعت و پرهی  از  یهودگی،  رجیح و مرجحات و مردم واری:

شود. بدين معنی که همیشه در اسالمی ايران ترجیح و مرجحات به تقلید از طبیعت و موجودات زنده، در نظر گرفته می

معماری همیشه و همه جا هنری . (111 :83شوند)طاهباز،مواقع اضطراری اجزا کم اهمیت به نفع اجزا اصلی فدا می

به نیازهای آن ها به صورتی قناعت وار و خودبسنده ساخته می شده است.  وابسته به زندگی انسان ها بوده و با توجه

 (7)شکل .اصلی برابر با استقالل و تولید ملی در شاخصه های فرهنگی

              
در اصفهان ، چپ: ورودی مسجد امام ی قزوينی ها (رعايت ترجیح و مرجحات. راست: بخشی از خانه7شکل

 )منبع: نگارندگان((هندسه وتناسبات در مسجد امام 8شکل(. 113،  83اصفهان)طاهباز،

مقیاس، تناسب و  مقیا  و  ناسبات، هندسه و ر اضیات، پیمون و مدول  ندی و ا عطاف پذ ری و خوا ا ی:

 اصطالحات مربوط به آن ها از بحث های متداول معماری ايران اسالمی می باشند. 
رياضیات نهفته در ساختار خود قرآن و سمبولیسم عددی حروف و کلمات  سرشت رياضی هنر اسالمی به تعبیری تجلی

آن است. به کارگیری فضاهای هندسی کاماًل مشخص، نسبتهای رياضی بسیار دقیق، خطوط و احجام معین مرتبط با 

جام ساصول دقیق رياضی ابزاری بود که به واسطه آن فضای معماری اسالمی و نیز سطوح خارجی آن شکل گرفته و ان

اين ابزار  .(49: 1375پیدا می کند. به اين ترتیب اصل وحدت عیان تر می شد و فضای اسالمی تقدس می يافت)نصر ،

 (8ها شاخص های فراوانی را در مباحث فرهنگی از جمله نظم و وحدت شامل می گردد. شکل)

 داوم فضا ی اس قرار م ناسب  ا شان فضا )سلسله مرا ب فضا ی(، سازما دهی های فضائی، 

: هر فضا در  عادل و  وازن-ر  م -سلسله مرا ب - قارن -)سیرکوالسیون(، اصول   ام دهنده شامل: محور

معماری اسالمی جايگاهی متناسب با شان  و مقام خود دارد و بدين ترتیب بحث سلسله مراتب  و سازماندهی همراه 

 (9اری در پیوست فرهنگی است.)شکلاستقرار می گردد، که معادل شاخصه ارتباطات، نظم ساخت
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 ( استقرار کاربری ها متناسب شان فضا  وسلسله بندی فضاها در میدان نقش جهان9شکل

. باشد می ارپايد ریمعما یها نمونه بهتريناز  يکی انيرا سنتی ریمعما وا س گی  ه طبیعت، پا داری و درو گرا ی:

 ه معنای خلق محیط پايدار انسان ساخت تعبیر کرد. توان معماری پايدار را بدر يک چارچوب کلی می

ا ی جهت گیری و همسايگی بناهيابی زيستگاه، نحوهدر معماری اسالمی ايرانی اصول و ضوابط همسازی با اقلیم در مکان

(.  113-112 :83 است)طاهباز،ها و ساير فضاهای عمومی روباز و ...  نیز رعايت گرديدهدر کنار يکديگر، معابر و میدان

بدين سان کمترين آسیب ها به طبیعت وارد می گردد، مصداق اين هماهنگی با اقلیم بحث درونگرايی و حیاط مرکزی 

( وابستگی و ارتباط اين موضوع با بحث اقتصاد مقاومتی و استقالل، تولید ملی در شاخصه های مهندسی 9می باشد.)شکل

بین به صورت نظم ساختاری نرم افزاری با مشترکات مفهومی  1ر جدول اين اصول ذکر شده د فرهنگی ديده می شود.

 مولفه های فرهنگی و ابزارهای معماری اسالمی ايرانی دسته بندی گشته اند.

 

  حلیل ها

اسالمی بر اساس شاخصه  –در اين پژوهش پس از مطالعات پايه به تبیین مولفه های فرهنگی الگوی معماری ايرانی 

باورها، ارزش ها و هنجارهای موجود در جامعه اسالمی های پیوست فرهنگی شورای عالی انقالب پرداخته شده است و 

به يک الگوی دسته جهت دستیابی به روح فرهنگی حاکم بر معماری مورد شناسايی قرار گرفت. در اين جمع بندی 

نمودن مولفه های معماری ساختمان ها احتیاج می بود. ويژگی ها و مستخرجات بندی ساختاری فرهنگی، برای هدف دار 

مبانی معماری اسالمی ايرانی توسط شاخصه های پیوست فرهنگی بیان شده در شورای عالی انقالب دسته بندی گشتند. 

ولفه های معماری اين دسته بندی توسط کدگذاری مقوله های شاخص های فرهنگی در منابع و ارتباط اين مطالب با م

اين مقوله های فرهنگی  صورت پذيرفت.Nvivoايرانی اسالمی متون مورد تحقیق، انجام شد و همگی در نرم افزار تحلیل 

مورد تايید رهبری و شورای عالی انقالب، بهترين شاخص های کارآمد فرهنگی را در کشور دارا هستند. اين دسته بندی 

کدهای متون، تدقیق و تحلیل شده است. نمودار سلسله بندی منابع و استفاده از آن  از طريق اشتراک و ارتباط مفهومی

( قابل مشاهده است. خالصه اين نمودار که به صورت شاخص های کلی فرهنگی به 10ها در الگو درختی در شکل )

 عرضه می باشد.قابل 1عنوان مبنای اصلی دسته بندی ها و نتیجه الگو که ابزار های معماری هستند در جدول 
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 ( الگو و نظام به کار رفته در تعیین شاخص ها10شکل 

سپس طی پرسش نامه ای، افراد خبره کارشناس در اين زمینه طبق تکنیک دلفی وظیفه اعتبارسنجی، اولويت بندی و 

ده داشتند و های فرهنگی و ابزارهای عملیاتی معماری هريک را بر عهتاثیرگذاری شاخص ها با توجه به مقوله شاخص

 25اين پرسشنامه دارای  1تاثیر ابزار های معماری در شاخص های پیوست فرهنگی مشخص گرديد. مطابق جدول 

گزينه ای از بسیار تاثیرگذار تا بی تاثیر می باشد. روايی ابزار  5عنوان تطابقی است که هريک دارای طیف لیکرت 

است و برای پايايی Nvivoری  و داده های نرم افزار تحلیلی گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر از نوع روايی صو

به دست آمد. /0 877 استفاده شد که مقدار آن برای سوال ها Spssپرسشنامه از روش آلفای کرونباخ در نرم افزار 

ايايی از پ مقدار آمار ها نشان می دهد که اوال سوال های پرسش نامه همبستگی بااليی با يکديگر دارند و دوما پرسشنامه

 بااليی برخوردار است.

مولفه های فرهنگی الگوی معماری اسالمی ايرانی بر و اولويت بندی  آمارهای توصیفی متغیر های پژوهش( 1جدول

 اساس شاخصه های پیوست فرهنگی
مقوله 

)شاخص 

فرهنگ

 ی(

 ا  ار)مول ه معماری(
 ازخوا ی راهکارها در  مو ه های 

 مطالعا ی
 وار ا س میا گین

ا حراف 

 معیار
 مینیمم  ماکسیمم

 راهکار عملی)کالبدی( راهبرد م هومی

هويت 

 دينی

 

شهود حقايق ازلی و جاودانه توسط نوآوری 

 درهندسه قدسی: نسبتهای رياضی و هندسه اعداد

و توجه به معنای زيبايی شناسی به عنوان بیان 

 حقايق مانند به کارگیری درست نور 

 31، 1392ديگران،*نقره کار و 

 46،  1389*بمانیان،

 100،1392ی،  قادر نيح الد*صال

1380،6*اردالن و بختیار،  

 10، 1391*نقره کار، 

و نجیب  450، 1999*نصر، 

 258، 1379اغلو،

 496، 1384*معماريان، 

3.400
0 

1.076 
1.0372
4 

4.00 1.00 
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قداست بخشی به مکان و تذکردهی به وسیله 

 انتزاعی و هندسی کیفیاستفاده از اشکال 

96، 1388*لنگ،   

137، 1376*بورکهارت،  

  66، 1389*نقی زاده، 

46،  1389*بمانیان،  

3.200
0 

.648 .80516 4.00 2.00 

هويت 

 ايرانی

طراحی نظام هر بنا مستقیما از ذات خود انسان 

 فرازمانی و فرامکانی ها:

 208، 1390* بورکهارت، 

 3-1، 1386*الکساندر،

  67، 1389*نقی زاده، 

 100،1392ی، قادر نيح الد*صال

4.033
3 

.654 .80872 5.00 3.00 

هويت 

 تاريخی

و درونگرا، پیروی از هندسه مرکزگرا   

 ، استفاده از فرم های دوار در اشکال و يا تز ینات

به کارگیری نور و استفاده از فرم های پايه جهت 

 نظم دهی بقیه اجزا و تناسبات

22، 1370بورکهارت،*   

  6-5، 1380*اردالن و بختیار،

32، 1392*نقره کار و ديگران،  

46،  1389*بمانیان،  

4.033
3 

1.137 
1.0662
0 

5.00 2.00 

هويت 

 ملی

ايجاد نسبت های ثابت بصری بین اجزا يک بنا و 

 همچنین کل

به کاربردن اصول نظام دهنده جهت سازماندهی: 

 ريتم، توازنمحور، تقارن، سلسله مراتب، 

روند طراحی: گرايشات سامانه قضايی و استقرار 

 الگوی کار

46،  1389*بمانیان،  

332، 1384*چینگ،   

3.466
7 

.671 .81931 5.00 2.00 

هويت 

 انسانی

ترکیب حجم ها با فضاهای نیمه بسته يا باز مانند 

و  و صفه ايوان ،حیاط مرکزی، پادياو )آتريوم(

 و انسان و ايجاد غنای برقراری ارتباط بین طبیعت

 حسی

31، 1392*نقره کار و ديگران،  

67، 1391*عزيزی و ديگران،   

3.066
7 

1.306 
1.1426
9 

4.00 1.00 

هويت 

 اجتماعی

 استفاده از نمادهای قراردادی در حس تعلق مکان

 عناصر آب، گیاه و نور و مصالح سنتیبه کارگیری 

 نقش اساسی در شکل دهی الگوهای معماری و

 ايرانی

293، 1385*بنتلی،  

31، 1392*نقره کار و ديگران،  

8، 138*جمعه پور،  

4.100
0 

.576 .75886 5.00 3.00 

عدالت 

وتعادل 

 اجتماعی

 ،ها و مصالح همساز با سیمای فرهنگیبهره از فرم

 زيستی محیط و سنت در تعلق خاطر تاريخی
4.133  67، 1389*نقی زاده، 

3 
.809 .89955 5.00 3.00 

عدالت 

 فضايی

به عنوان مهم  یشهری نش نماهااسهولت خو

از طريق الگوها و  ترين بستر فرهنگی در شهر،

ن و مقیاس سماآهمیت خط های مشترک، اارزش

در شهر نما  

63، 89نقی زاده،ب -*لینچ  

96،1388*لنگ،    

  66، 1389*نقی زاده، 

3.766
7 

.185 .43018 4.00 3.00 

عدالت 

 فضايی

خوانايی محیط، عاليم و تناسبات بصری، بهبود 

و حس  ادراک از طريق غنای حواس پنج گانه 

تمايزمصالح سنتی ايرانی مانند مانند: رنگ، تعلق 

 خشت، آجر و چوب و ...

293، 1385*بنتلی،  

96،  1388*لنگ،    

4.300
0 

.700 .83666 5.00 3.00 

عدالت، 

صداقت، 

انصاف و 

 اعتماد

معماری اسالمی از طريق   شهود عقل در ذات

تجريد در طبیعت وتقارن، نور،  هندسه ناب

 تز ینات

31، 1392*نقره کار و ديگران،  

468، 1384*معماريان،   

46،  1389*بمانیان،  

258، 79*نجیب اغلو،  

3.700
0 

.907 .95231 5.00 2.00 
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 وحدت

بومی –تعادل زيست   

 

ظاهری بجاری معماای محتوبرتاکید   

 

 30، 1392ديگران،*نقره کار و 

 108-107، 1394*فالمکی، 

 102،1392ی، قادر نيح الد*صال

3.833
3 

.833 .91287 5.00 2.00 

 کرامت

 توافق اقلیمی و استقرار

شناخت و انتخاب مواد و مصالح متناسب و در 

 دسترس

ذيری پبهبود کیفیت رفتار فضايی انسانها با انعطاف

 فضا

 طراحی کارآمد مطابق استاداردهای عملکردی 

شبکه دسترسی فضاها: مشخص، مجزا، کنترل 

 شده و هدايتگر

 102،1392ی،قادر نيح الد*صال

 157، 1385*بنتلی، 

 

 

 
 

3.466
7 

1.085 
1.0416
6 

5.00 1.00 

 اخالق

استفاده از استاندارد در تمامی مراحل ساخت بنا: 

هندسی و انسانیپیمون يا مدول، تناسب طاليی و   

تعادل و تناسب در اجزا، مصالح و کلیت با توجه 

 به عملکرد

شاخص های موثر در شکل گیری تعادل: تقارن، 

تناسب مقیاس، سلسله مراتب، ريتم، مصالح 

همگن و سازه، فن و ايستايی و تزيین های طبیعی 

 و ...

استفاده از فرم پايه مربع عامل تعادل بخش، بقیه 

 عناصر

شرايط يکسان برای همه افراد در محیطايجاد   

32، 1392*نقره کار و ديگران،  

111، 1383*طاهباز،   

17،  1390*بمانیان،  

  96، 1392*بمانیان، 

 1392ی،قادر نيح الد*صال

 1395*داداش پور و همکاران، 

3.933
3 

.547 .73968 5.00 2.00 

عقالنیت 

 و حکمت

 معماری پايدار

 

فعالیتتناسب بین فرم، فضا و   

 قاعده الضرر و ال ضرار

 

 1392ی،قادر نيح الد*صال

  5، 1392*ستاری، 

75، 1395*داداش پور و همکاران،   

  69، 1389*نقی زاده، 

  92-94، 1392*بمانیان، 

27، 1391*خسروی،   

3.066
7 

1.582 
1.2576
2 

5.00 1.00 

عقالنیت 

 و معرفت

سازماندهی های فضا ی از طريق: مرکزی، خطی، 

 شعاعی، مجموعه ای و شبکه ای

 سلسله مراتب حضور در فضاها:

خصوصیات کالبدی، شان و  ،متناسب کاربری

ی، گیری جاد، بعااتغییر ارزش معنوی به وسیله 

 هندسید تضای و جهت گیر

76، 1395*داداش پور و همکاران،   

92، 1392*بمانیان،   

76، 1395*داداش پور و همکاران،   

3.800
0 

.855 .92476 5.00 3.00 

 آزادی

استفاده از مصالح شفاف )ورودی بلند شیشه ای: 

 شفافیت، اعتماد و وقار(

 بحث نفوذپذيری به فضاها

 استفاده از مصالح به حالت خالص

 رعايت حريم و همسايگی و بنا و نما

 توجه همزمان به ظاهر و باطن بنا

 

 

76، 1395*داداش پور و همکاران،   

  94، 1392*بمانیان، 

31، 1392*نقره کار و ديگران،  

4.033
3 

.516 .71840 5.00 3.00 
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ی بندرمش فضايی با محود آرايجاو افرينی آتمرکز 

نیمه ز و بای فضا ها فضاهای اصلی و ايجاد دنکر

 بستهز و با

 استقالل

 سازماندهی متمرکز درونگرا: حیاط مرکزی

 تعادل و ايستايی

 مرزبندی حريم های فضايی

  68، 1389*نقی زاده، 

30، 1392*نقره کار و ديگران،  

96، 1388*لنگ،    

3.700
0 

1.734 
1.3170
0 

5.00 1.00 

 امنیت

نما شفاف در عناصر و نگها ، رهامفردن برر کابه 

ی، بصراری مل پايداعوی گیرربه کادر قت و د

 م فرو مصالح 

 کاربرد نمای دو پوسته

ام بعنوان بدر نظر گرفتن نمای پنجم برای طراحی 

 سبز

 استفاده از تناسب های انسانی در مقیاس فضاها

بازآفرينی طبیعی در داخل توسط: مصالح، تهويه 

 و نور طبیعی به همراه آب و گیاه 

حجم فضا متناسب تعداد کاربران )جلوگیری از 

 ازدحام(

66، 1389*نقی زاده،   

31، 1392*نقره کار و ديگران،  

26،  1390*بمانیان،  

8، 1387پور،*جمعه   

96، 1388*لنگ،    

46،  1389*بمانیان،  

30، 1392*نقره کار و ديگران،  

3.300
0 

.907 .95231 5.00 2.00 

امنیت و 

آرامش 

 روانی

سازی معماری از خلقت جهان و کمالگرايی: شبیه

 طبیعت و ارتباط منطقی آن با انسان

توجه خاص به ورودی به عنوان حريم و واسط 

دعوت کنندگی از طريق ارتفاع درون و بیرون و 

 مناسب، ايجاد فضای مکث، تباين

 100، 1392ی،قادر نيح الد*صال

 31، 1392*نقره کار و ديگران،

  67، 1389*نقی زاده، 

3.833
3 

1.109 
1.0531
8 

5.00 2.00 

 نظم

 سادگی و زيبايی درون محیط

شرافت بخشیدن به ماده و کمال بخشی در جهت 

: حیاط مرکزی با آب و و پندپذيری تعالی انسان

گیاه نماد و تمثیلی از بهشت و تذکر، تز ینات از 

 بعد معنايی

 تعادل طبیعت و محیط مصنوع و احترام به آن

 96، 1388*لنگ،  

و  31، 1392*نقره کار و ديگران،

32 

4.233
3 

.392 .62606 5.00 3.00 

 ارتباطات

 دستیابی به مکان های پاسخده

 هاینحوه ورود و تعداد راهنفوذپذيری و شفافیت: 

 بالقوه به محیط

96، 1388*لنگ،    

6، 1385*بنتلی،  

  68-67، 89*نقی زاده، 

3.733
3 

.892 .94443 5.00 2.00 

 کارآمدی

  یخود بسندگی: استفاده از مصالح بوم

قناعت و پرهیز از بیهودگی در: طراحی، تز ینات، 

 مصالح

اقتصاد بحث زمینه گرايی و پايداری به عنوان 

ها بیشترين سازگاری با  مقاومتی، طرح و نقشه

اقلیم و کمترين تخريب و تحمیل را برای محیط 

 زيست و خود بنا

  70، 1389*نقی زاده، 

32، 1392*نقره کار و ديگران،  

  65، 1389*نقی زاده، 

  7، 1392*ستاری، 
 

3.285
7 

.374 .61125 4.00 2.00 

تعلیم 

 وتربیت
3.200  66، 1389*نقی زاده،  اسالمی از طريق معماریالقا فرهنگ ايرانی 

0 
1.476 

1.2148
5 

5.00 1.00 

 مديريت

 توجه به اهداف ساختاری

دارای معماری دارای سناريو، برنامه و هدف و 

 غنیی مبانی نظر

104، 1383*طاهباز،   3.766
7 

.599 .77385 5.00 2.00 
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   یجه گیری

انسان برای ادامه حیات خود نیاز به محیطی دارد که به زنده بودن او کمک کند. زنده بودن او و شوق او به زندگی، 

مستقیما وابسته به الگوهای عالم و میزان برخورداری آن ها از اين کیفیت می باشد. الگوهايی که زنده اند اين کیفیت 

بايد در بناهای معماری ای يافت شود که در آنها احساس حیات کرد و بدين را به ما ارزانی می دارند. چنین الگوهايی را 

سان، آنها با ذات انسان قرابت دارند. هر بنای معماری به میزانی زنده است که به راه بی زمان ملتزم باشد، هنگامیکه 

ن د، اين راه بی زمان ساختفرد با نظامی که رابطه حقیقی میان انسان و محیط است آشنا شود، و مانند طبیعت عمل کن

است: آموختن نظام طبیعت و تولید بر اساس آن. اين نوع معماری زنده است و هدف اصلی آن، خلق مکان هايی است 

 که در آنها هويت و تعیین هويت بشر در نظر گرفته شود. 

به عنوان مبحثی که بیانگر معماری فرهنگ يکی از عوامل موثر بر فرآيندهای بنیادين و رفتار انسان در محیط است. 

تاثیر متقابل انسان، فرهنگ، روش زيست و محیط زندگی بر يکديگر است، در رسیدن به اهداف جامعه اسالمی برای 

هويت مندی و اعتالی فرهنگ نقش مهمی بر عهده دارد و بالطبع تهیه الگويی بومی و بر پايه آموزه های اسالمی و 

 اسالمی است، در ساختمان ها، از اهمیت بااليی برخوردار است.  –رانی متناسب با بستر اين الگو که اي

 -از جمع بندی نتايج حاصل از پاسخ های پرسش نامه مشهود است که ابزارهايی که بر اساس الگوی معماری اسالمی

که رای  ايرانی انتخاب شده، همگی نقش بسزايی در پیشبرد اهداف شاخص های فرهنگی معماری را دارند و عناصری

کمتری را در بین خبرگان داشتند، بیشتر به دلیل رابطه غیر مستقیم با کاربر و حالت انتزاعی ابزار می باشد. همچنین 

به عنوان اولويت بندی می توان به ترتیب شاخص های عدالت فضايی با ابزار سازنده سازماندهی متناسب فضاها و سلسله 

شات عملکردی و استقرار الگوی فعالیت به عنوان روند طراحی، شاخص عدالت مراتب حضور، شاخص نظم با مولفه گراي

و تعادل اجتماعی با ابزار پیمون، تعادل و تناسبات، شاخص هويت اجتماعی با مولفه معماری خوانايی، تناسبات بصری 

ن دسته بندی نمود. اي و بهبود ادراک محیط و شاخص آزادی با ابزار دستیابی به محیط پاسخ ده و نفوذ پذير شفاف را

امتیاز دهی باال با داشتن پايايی مناسب پاسخ ها، نشان تايیدی بر استفاده از الگوهای اسالمی ايرانی مستخرج شده 

 پژوهش در راستای اهداف پیوست فرهنگی در معماری ساختمان ها می باشد.
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 و ماخذ منا عفهرست 

 ک ا ها:

، به کوشش علی عمرانی پور، تهران: سازمان عمران و بهسازی معماری اسالمی ايرانهنر و ( 1384ابوالقاسمی، لطیف )

 شهری.

 تهران: نشر خاک.   ،ت: حمید شاهرخ حس وحدت.( 1380اردالن، نادر، بختیار، الله )

هید تهران: دانشگاه ش ،ت: مهرداد قیومی ،معماری و راز جاودانگی راه بی زمان ساختن( 1386الکساندر، کريستوفر )

 بهشتی.

تهران: چاپ دوم،  ،ت: مصطفی بهزادفر ،محیط های پاسخ ده کتاب راهنمای طراحان( 1385بنتلی، ای ين، و ديگران )

 انتشارات علم و صنعت.

 تهران: سروش.چاپ دوم، ، ترجمه: جالل ستاری، هنر مقدس( 1376بورکهارت، تیتوس )

، ترجمه: انشاءاهلل رحمتی، هنر و معنويت )مجموعه اسالمیارزش های جاويدان در هنر ( 1390بورکهارت، تیتوس )

 مقاالت(، تهران: متن.

 .تهران: دانشگاه تهرانچاپ دهم،  ،ت: زهرا قراگزلو ،معماری: فرم، فضا و نظم( 1384چینگ، فرانسیس )

 تهران: نشر سروش دانش.چاپ سوم، ، سیری در مبانی نظری معماری( 1384معماريان، غالمحسین )

 ، تهران: سروش دانش.معماری ايران( 1387يان، غالمحسین )معمار

 ، مترجم: مهرداد قیومی، تهران: روزنه.هندسه و تز ین در معماری اسالمی( 1379نجیب اوغلو، گلرو )

 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.روايتی ايرانی از حکمت، معنا و مصاديق هنر( 1389نقی زاده، محمد )

 مقاالت:

،  "بررسی شاخص های موثر در شکل گیری تعادل در معماری مسلمانان"( 1390) بمانیان، محمدرضاو امینی، معصومه

 .27-17 صص (،5)2،شهر ايرانی اسالمی

بر  یمرتبط با حقوق شهروند یاصول فقه ریتأث" (1392بمانیان، محمدرضا، ارجمندی، سحر و علی محمدی، فرزانه )

 .100-89 صص ( ،12)3،فصلنامه شهر ايرانی اسالمی ، "مسکن یعدل در طرّاح ةيپا

شهر  ، "انعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسالمی در طراحی معماری" (1389بمانیان، محمدرضا، عظیمی، فاطمه )
 .48-39 صص (،2)1،ايرانی اسالمی

همايش تحلیل جايگاه مديريت  ، "یاجتماع تيهو یریدر شکل گ یکالبد ینقش فضاها"( 1387جمعه پور، محمود )
 1،شهری در کاهش آسیب های اجتماعی

 (،1)3 ،نجها نقش ،  "سالمیا ریمعما یلگوا یشکلگیردر  رالضر هقاعد زهويتسا نقش" (1391خسروی، محمد باقر )

 .30 -19 صص

ايران، فرامطالعه چارچوب نظری مقاله عدالت فضايی در مقیاس شهری در "( 1395) داداش پور، هاشم، الوندی پور، نینا

 ..80-67 صص (،3)21 هنرهای زيبا، ، "های علمی موجود
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 سبک نقش ملی همايش ، "متیومقا دقتصاا ندگیز سبک عینی اقمصد ان،يرا سنتی ریمعما"( 1392ستاری، حسن )
 .16-1صص  ،1، متیومقا دقتصادر ا ندگیز

، دکتری،  "مولفه های معماری ايران در تاثیر پذيری از انديشه اسالمی تحلیلی از عناصر و"( 1390شفیع زاده، اسد )

 دانشگاه علوم تحقیقات. 

 .103-39، صص14دوره  ،صفه،  "رد پای قداست در معماری اسالمی ايران"( 1383طاهباز، منصوره )

بررسی عوامل شکل دهنده انسان شناسی فرهنگی وسیله ای برای  "( 1391عزيزی، شادی، دلپذير، علی رضا و ديگران )

 .70 -61 صص (،12)6، هويت شهر ،  "معماری

رة شمال اول، سا، رینديشة معماافصلنامة دو ،  "هی فضاندمازساری در نديشة معماانقش   "( 1394فالمکی، منصور )

 .108-106اول، صص

ردن ک یاتی: عملشرفتیپ یايران یاسالم یدر الگو یفرهنگ وستیپ یرهایشاخص ها و متغ "( 1392قادری، صالح الدين)

 . 107-85صص  (،4)2 ،دوفصلنامه الگوی پیشرفت اسالمی ،  "یدانیم یانجام پژوهش ها یاين شاخص ها برا

 يیگوپاسخبسترِجاديایبرایمعماریفضایهاتیّقابلیبررس  " (1393، مظفر، فرهنگ و ديگران ) دیمنقره کار، عبدالح

 .34-21 صص (،15)1، شهر ايرانی اسالمی ،  "اسالممنظرازانسانیازهاینبه

مطالعات شهر  ،  "اســالمی در آثار معماری تيهو ریيتحقق پذ  " (1391)و ر یسی، محمد منان  دیمنقره کار، عبدالح
 .12-5 صص ،(7)2، ـ اسالمی رانیيا

 منا ع ا گلیسی:
Bontekoe&Deutsch (1999) A Companion to World Philosophies (Islamic Aesthetics 

SEYYED HOSSEIN NASR),USA: Black Well Publishers. 

 منا ع سا ت:

( نظام نامه پیوست فرهنگی، 1392ی)انقالب فرهنگ یشورای عال سیو ر  احمدی نژاد

http://peyvast.farhangoelm.ir  (.95خرداد5،)بازنشانی در 

، چرايی و چیستی پیوست فرهنگی( 1390) دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

http://peyvast.farhangoelm.ir/  (.95خرداد 5، )بازنشانی شده در 

 منا ع  صاو ر:

 103-39، صص14. دوره صفه(، رد پای قداست در معماری اسالمی ايران، 1383طاهباز، منصوره )
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Abstract 
Culture as a glory of the norms of society has a high status in the Islamic Republic of Iran. 

Also, architecture as a visible visual example can be the most important basis for the 

culture of a nation. In this regard, an efficient pattern with the subject of Iranian Islamic 

culture in architecture is urgently needed.  
In this research, the components of the Iranian-Islamic judicial architecture model have 

been explained. These components create the spaces of architecture with the Iranian - 

Islamic approach, increase the cultural quality of space, and etc.  

The process of research, after expressing the necessary preconditions and concepts on the 

subject of Iranian-Islamic architecture and the commonalities of these discussions with 

Cultural concepts, is completed by designing a functional and operational model with the 

Cultural Attachment approach. Delphi technique was used to validate this pattern by the 

scientific community. In a questionnaire, using Likert scale method the subjects including 

affiliated elites of these subjects, were prioritized by titles and indicators. After assessing 

the validity and reliability of responses in SPSS software, which includes descriptive 

analysis of variance and mean and Cronbach's test, The amount of statistics shows that the 

questionnaire questions are highly correlated with one another and the questionnaire 

containing the components is highly reliable. 

Research objectives: 
 1. Explaining the Cultural Components of Islamic-Iranian Architecture Pattern (Cultural 

Engineering in Islamic Architecture of Iran) 

 2.Providing a standard for designers as well as architectural assistants for the purpose of 

evaluating and evaluating architectural designs. 

research questions: 
 1.What are the common features of Iranian Islamic architecture and Islamic Iranian 

culture? 

 2.What are the cultural components of Iranian Islamic architecture based on cultural 

attachment characteristics? 
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