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چکیــــده: 

شاخص سازی قناعت در معماری*

محمد مهوش*

مهدی سعدوندی**
دانشجوی دکترای معماری اسالمی، دانشگاه هنر اصفهان

استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان )نویسنده ی مسئول(

تاریخ دریافت مقاله:96/06/29      تاریخ پذیرش نهایی: 97/08/16

آموزه های اخالقی بخش مهمی از تعالیم دین اسالم است و مفاهیم اخالقی در زمره ی مفاهیم انتزاعی قرار دارند که توسط افراد مختلف 
معانی گوناگونی می یابند؛ و در صورتی که تعبیر واحد و روشنی از آن ها وجود نداشته باشد؛ هرکس به تعبیر و سلیقه ی خود آن ها را در 
معماری متجلی ساخته و به تشت آراء خواهد انجامید. پژوهش حاضر، به این مسأله پرداخته است که چگونه یک ارزش پذیرفته شده در 
اسالم )قناعت(، قابل سنجش در معماری خواهد بود تا بتوان وضعیت موجود آن را ارزیابی، آینده ی آن را پیش بینی؛ و برای دستیابی به آن 
برنامه ریزی کرد. روش پیشنهادی، شاخص سازی مفاهیم اخالقی و شامل مراحل ذیل است. ابتدا باید تعریف اسمی مفهوم صورت گیرد و 
تعاریف مورد نظر انتخاب گردند؛ سپس ابعاد معماری مشخص گردند؛ در مرحله ی بعد باید معیارهای معماری بر اساس مفهوم اسالمی مورد 
نظر شناسایی شوند؛ سپس معرف ها تعیین می گردند و در نهایت گویه ها تعیین شده و مفاهیم، ابعاد، معیارها، معرف ها و گویه ها )با استفاده 
روش دلفی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )AHP(( وزن دهی  می شوند و وزن نهایی هر گویه )پرسش( تعیین می گردد. اثبات کارایی روش 
فوق با انجام فرآیند شاخص سازی در خصوص قناعت صورت پذیرفته است و بدین ترتیب پرسش نامه ای با 216 گویه حاصل شد که با پاسخ 
دادن به آن می توان دریافت در اثر مورد نظر تا چه میزان مفهوم قناعت تجلی یافته است و برای دستیابی به معماری قانعانه چه نکاتی را باید 
مد نظر قرار داد. البته با توجه به استقرایی بودن روش، بدیهی است دسترسی به هدف نسبی است و ادعایی بر جامعیت و تاّمیت روش وجود 
ندارد. روش مورد استفاده در این تحقیق ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. گردآوری داده ها در بخش کیفی، به روش کتابخانه ای 
)گرد آوری داده های اسنادی موجود( و میدانی )مصاحبه، پرسش نامه( و در بخش کمی، به روش میدانی )پرسش نامه ( است. در تجزیه و تحلیل 
داده ها در بخش کیفی از روش معناشناسی و استدالل منطقی و در بخش کمی از روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. 

نتایج شاخص سازی قناعت نشان می دهد در میان ابعاد معماری، افراد مؤثر و در میان افراد مؤثر، معمار بیشترین نقش را در دستیابی به 
معماری قانعانه دارا هستند و پرسش های مرتبط با معرف های تطابق اثر معماری با شکل زندگی کاربران، شناخت افراد مؤثر از محیط 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، احترام به طبعیت در فرآیند معماری، شناخت معمار از محیط کالبدی، جغرافیایی و اقلیمی و پرهیز از تفاخر 

اقتصادی در اثر از مهمترین گویه ها در تحقق معماری قانعانه هستند.

واژه های کلیدی: معماری، شاخص سازی، قناعت، معناشناسی، تحلیل سلسله مراتبی.

* m.mahvash@ub.ac.ir ** saedvandi@yahoo.com

* این مقاله برگرفته از رساله ی دکترای معماری با عنوان »شاخص سازی مفاهیم اسالمی در معماری اسالمی، مطالعه ی موردی: قناعت« است 
که با راهنمایی آقایان دکتر مهدی سعدوندی و دکتر مهدی حجت در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان انجام پذیرفته است.
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مقدمه
تأثیر  تحت  انسان  زندگی  ظرف  عنوان  به  محیط 
افراد مؤثر(  به صورت خودآگاه  اندیشه های معمار )و سایر 
و  ارزش ها  نمایانگر  و  می گیرد  ناخودآگاه شکل  یا  و 
جهان بینی،  پایه ی  بر  انسان  است.  آنان  پیش فرض های 
تأثیر می گذارد  بر محیط  زندگی خود  فلسفه ی  و  ارزش ها 
انسان  اندیشه های  و  رفتار  بر  نیز  انسان  زندگی  محیط  و 
مؤثر است؛ و این تأثیر و تأثر توسط صاحبنظران متعددی 
مورد تأیید قرار گرفته است. به بیان دیگر در واقع از یک 
طرف تأثیر فرهنگ، جهان بینی و تفکر انسان و جامعه بر 
شکل گیری محیط، موضوعی است که تقریبًا هیچ منکری 
نداشته؛ و تنها اختالف در میزان شدت و ضعف تأثیر آن ها 
است. انسان، بر اساس باورها و آیین و جهان بینی و فرهنگ 
خویش محیط را می سازد تا نمایانگر اصول و ارزش هایش 
بوده و او را در جهت وصول به آن ها یاری نماید )نقی زاده، 
1381(. و از طرف دیگر، محیط نیز بر انسان تأثیرگذار است 
و معماری نیز می تواند بر زندگی انسان تأثیرگذار باشد و به 
بر مظروف خود  )ظرف(،  انسان  زندگی  محیِط  دیگر  بیان 
زندگی  است محیط  و مطلوب  است  مؤثر  انسان(  )زندگی 

باشد. دینی  آموزه های  با  متناسب  مسلمان  انسان 
غالبًا  اخالقی  آموزه های  به خصوص  دینی،  آموزه های  اما 
افراد  توسط  که  می یابند  نمود  انتزاعی  مفاهیم  قالب  در 
مختلف معانی و تعابیر مختلفی می یابند و هرکس به ظن 
خود آن ها را در معماری متجلی ساخته و می سازد و بدین 
به  ترتیب دچار نسبیت در شناخت خواهد شد و نمی توان 
طور قطعی به آن  مفاهیم استناد کرد. به عبارت دیگر، اگر 
مفاهیم، معنای ثابتی نداشته باشند هرکس آن را به دلخواه 
غیر قابل سنجش  مفاهیم  نتیجه  در  می کند؛  تعریف  خود 
اینجا  در  اصلی  سؤال  لذا  شد.  خواهند  استفاده  غیر قابل  و 
مطرح می شود که به چه روشی می توان مفاهیم اسالمی 
سنجش  منظور  به  شاخص سازی  سنجید؟  را  معماری  در 
مفاهیم در علوم اجتماعی سابقه ی طوالنی دارد و به نظر 
می رسد با بهره گیری از این روش بتوان به سنجش مفاهیم 
اسالمی در معماری نیز پرداخت. البته قابل ذکر است کاربرد 
روش شاخص سازی به معنای وفاداری به پارادایمی که این 

آن روش  از  مطلق  پیروی  و  آن مطرح می شود  در  روش 
آن  فرآیند  روش،  این  بودن  منطقی  از حیث  بلکه  نیست؛ 
مورد  معماری  در  انتزاعی  مفاهیم  شناخت  در  تغییراتی  با 

می گیرد. قرار  استفاده 
پی  در  شاخص سازی  روش  از  بهره گیری  با  پژوهش  این 
و  اخالقی  ارزش های  از  یکی  عنوان  به  قناعت  سنجش 

می باشد. معماری  در  اسالمی  آموزه های 
دوره ای،  و  عصر  هر  از  فارغ  ایرانیان،  فرهنگ  در  قناعت 
ستایش  مورد  همواره  قانع  فرِد  و  بوده  ارزشمند  مفهومی 
شدت  به  اخالقی  ویژگی  این  نیز،  اسالم  در  است.  بوده 
مورد توصیه بوده است تا بدان جا که در سؤالی از حضرت 
فرمودند:  ایشان  و  شد  پرسیده  طیبه  حیاه  معنای  علی)ع( 
َحَسنًا:  ِرْزقًا   ُ اللَّ »لََیْرُزَقنَُّهُم  آیه ی  تأویل  در  است.  قناعت 
خداوند روزی نیکویی به ایشان خواهد داد )حج: 57(« آمده 
نفس  خشنودی  یعنی  قناعت  زیرا  است؛  قناعت  مراد  که 
به آنچه به او داده شده؛ اگرچه بسیار اندك باشد )دیلمی 

.)310 ،1 1376، ج 
نقش  نیز  ایران  سنتی  معماری  در  قناعت  دیگر،  سوی  از 
را  قناعت   )1379( نقی زاده  است:  داشته  ویژه  جایگاهی  و 
یکی از اصول و مبانی معماری سنتی ایران بر می شمارد. از 
نظر وی، قناعت به عنوان یکی از عوامل فرهنگی معماری 
ایرانی چون صفتی مطرح است و عالوه بر آنکه زمینه ساز 
و  اسراف  از  اجتناب  و  طبیعی  مواهب  از  بهینه  استفاده ی 
تبذیر است؛ زمینه ساز عزت انسان نیز هست. نژادابراهیمی 
و فرشچیان )1393( در »رابطه اخالق و فناوری در معماری 
برای جامعه اسالمی«، قناعت را یکی از مؤلفه های اخالق 
برای زندگی در جامعه ی اسالمی معرفی کرده اند؛ و طاهباز 
ده گانه ی  دالیل  از  یکی  را  قناعت  رعایت  نیز   )1383(
و  فرازمانی  خاصیت  که  می داند  اسالمی  معماری  قداست 

فرامکانی به معماری اسالمی ایران داده است.
قناعت  مفهوم  به  پرداختن  اهمیت  بر  که  دیگری  مطلبی 
)به عنوان  بین هدف و معنای مسکن  می افزاید؛ هم سویی 
به  قناعت در رسیدن  ثمرات  و  بخش مهمی در معماری( 
در  دینی  باورهای  و  اعتقادات  است.  حقیقی«  »آرامش 
است  تأثیر گذار  سنتی  مسکن  در  قلبی  آرامش  به  رسیدن 
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در  رسیدن.  قلبی  آرامش  به  یعنی  مسکن  و  سکونت  و 
نهج البالغه نیز بین قناعت و آرامش همبستگی وجود دارد. 
در  و  می سازد  خرسند  خود  داشته های  به  را  آدمی  قناعت 
بر وجودش حاکم می شود )کالنتری  روانی  آرامش  نتیجه 

.)1391 جنتی  و 
در انجام این پژوهش، ابتدا به اختصار تعریفی از شاخص سازی 
و فرآیند آن ارائه می گردد و سپس به شاخص سازی مفهوم 

قناعت در معماری پرداخته می شود.
پیشینه ی پژوهش

در بخش  است.  انجام  قابل  در سه بخش  پیشینه  بررسی 
قناعت  روان شناختی  و  تربیتی  آثار  مانند  منابعی  اول، 
و  کالم  در  قناعت  و  زهد  فرهنگ   ،)1389 )میراکبری 
)موسوی 1388(، همبستگی  معصومین)ع(  قرآنی  سیره ی 
قناعت و آرامش روان از منظر امام علی)ع( در نهج البالغه 
)کالنتری و جنتی 1391(، و نقش قناعت در بهره مندی از 
زندگی )حسین زاده 1389( قرار دارند که به بیان جایگاه و 

پرداخته اند. روایات  از  برخی  بر  تکیه  با  قناعت  ثمرات 
به شاخص سازی  به نحوی  منابعی هستند که  بخش دوم 
طی  را  آن  مراحل  از  برخی  یا  پرداخته اند  معماری  در 
نموده اند و از جمله ی آن ها موارد ذیل است. شاخص های 
بازنمود   ،)1391 )قربانی  اسالمی  شهرسازی  و  معماری 
مفهوم قرآنی قسط در فضای شهری، نمونه موردی: محله 
و  مفهومی  تدقیق  و   ،)1392 )قاسمی  اصفهان  امام  درب 
اصل  چهار  تحقق سنجی  شاخص های  و  راه کارها  تشریح 
مسجد محوری، محلّه محوری، درون گرایی و طبیعت گرایی 

.)1394 همکاران  و  )مشکینی  اسالمی  ایرانی  شهر  در 
در بخش سوم منابعی قرار دارند که به قناعت در معماری 
پرداخته اند. سریانی )1381( در پایان نامه ی کارشناسی ارشد 
خود با عنوان »قناعت و معماری« پس از جستجوی معانی 
ابعاد  قناعت در قرآن، احادیث و روایات به آثار قناعت در 
اجتماعی )شامل حفظ شأن ساکنین، خانه ای در متن جامعه، 
)شامل  اقتصادی  کاذب(،  نیازهای  به  بی اعتنا  و  بی تکلف 
فنی  علمی-  کم هزینگی(،  ماندگاری،  و  دوام  سودمندی، 
امکانات محیطی، مصرف  از  بهره برداری  پایداری،  )شامل 
بهینه ی انرژی( و هنری )سلیقه مندی، هویت و کم گویی( 

پرداخته است اما تفاوت این نوشتار سعی بر روشمند نمودن 
برای  گونه ای  به  است  معماری  در  انتزاعی  مفاهیم  تجلی 

سایر مفاهیم نیز قابلیت کاربرد داشته باشد.
نیز در پی دستیابی  قانعانه« )سعدوندی 1388(  »معماری 
ذهنی  مفهوم  )یک  قناعت  مفهوم  پیاده سازی  روش  به 
این  است.  عینی(  موضوع  )یک  معماری  در  انتزاعی(  و 
پژوهش از نوع کیفی بوده و دارای مراحل اصلی کدگذاری 
باز، کدگذاری رشته ای و کدگذاری انتخابی است و در این 
به  تحقیق  این  دارد.  زمینه ای  نظریه ی  با  قرابتی  مراحل 
دنبال مصادیق قناعت در معماری نیست، چرا که معیاری 
بر  پژوهش  لذا  است؛  نداشته  وجود  آن  تشخیص  برای 
ابتدا  می پذیرد.  صورت  قناعت  مفهوم  شناخت  پایه ی 
ادبی  و  دینی  منابع  اساس  بر  قناعت  مفهوم  اصلی  معانی 
فارسی و عربی به دست می آیند )پر شدن ظرف، رضایت، 
با  معانی  آن  پوشیدگی(؛ سپس جوهره ی مشترك  و  اکتفا 
مفاهیم متضاد، مفاهیم سازگار و مفاهیم ناسازگار استخراج 
می شوند. در مرحله ی بعد، تعاریف معماری ارائه شده و سه 
وجه متمایز معماری )افراد مؤثر، فرآیند خلق و اثر معماری( 
مورد  فوق  وجه  سه  با  جوهره ها  سپس  می شوند.  معرفی 
با هر  متناسب  قانعانه  قرارگرفته و اصول معماری  بررسی 
وجه حاصل می گردد. در مرحله ی بعد آن اصول غربالگری 
عنوان  قانعانه تحت سه  معماری  اصول  نهایت  در  و  شده 
معماری طبیعی گرا، خردگرا و معنا گرا تبیین می گردند. اما در 
این پژوهش نویسندگان درصدد هستند معیارهای معماری 
قانعانعه را ملموس تر ساخته و اهمیت هریک از معیارها را 

نمایند. بررسی  قانعانه  به معماری  به منظور دسترسی 
روش تحقیق

محسوب  توسعه ای  هدف،  نظر  از  تحقیق  این  روش 
که  شاخص سازی  فرآیند  کاربرد  سمت  به  و  می شود 
بخشی از تحقیق پیمایشی است در معماری پیش می رود. 
روش های  از  ترکیبی  تحقیق  این  در  استفاده  مورد  روش 
معیارهای  قناعت،  تعاریف  استخراج   است.  و کمی  کیفی 
در  معماری  در  قناعت  معرف های  و  آن  از  منتج  معماری 
روش کیفی و تهیه ی پرسش نامه، تجزیه و تحلیل داده ها 
در روش کمی  قانعانه  معماری  معرف های  به  وزن دهی  و 
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جای می گیرند. گردآوری داده ها در بخش کیفی، به روش 
کتابخانه ای )گرد آوری داده های اسنادی موجود( و میدانی 
)مصاحبه، پرسش نامه( و در بخش کمی، به روش میدانی 
بخش  در  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  در  است.  )پرسش نامه ( 
کیفی از روش معناشناسی و استدالل منطقی و در بخش 
و  پیمایشی  تحقیق  زیرشاخه ی  که  دلفی  روش  از  کمی 
تحلیل  از  و  است  )غیرآزمایشی(  توصیفی  تحقیق  نوع  از 
معیارهای  روش های  از  یکی  -که   )AHP( سلسلهمراتبی 

می شود. استفاده  است-  چند معیاره  تصمیم گیری 
شاخص1 و شاخص سازی

کمیت،  بتوان  آن  وسیله ی  به  که  است  امری  شاخص، 
تشخیص  را  موضوع  یک  ثبوت  یا  تغییرات  و  کیفیت 
 .)1386 فرهنگی  سنجش  )دفتر  نمود  اندازه گیری  و  داد 
اوضاع  از مشاهدات  ارقامی هستند که  و  اعداد  شاخص ها 
و وقایع استخراج می شوند و به عنوان مشخص کننده ی آن 
اوضاع یا وقایع در زمان معین یا برای مقایسه ی آن ها در 
زمان های مختلف به کار می روند؛ شاخص ها نشانگرهایی 
هستند که فرآیند جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل 
جهت  کلی  طور  به  و  تسهیل  را  نتیجه گیری  و  اطالعات 
فعالیت ها را مشخص و از حیث مفهوم، چهارچوب مناسبی 
محبی  و  )پاپی نژاد  می کنند  ارائه  برنامه ها  تدوین  برای  را 
1389(. شاخص، در حوزه ی معماری و شهرسازی اسالمی 

برای  )انتزاعی( که  یا مفهومی  ابزار عینی  از  عبارت است 
شهر،  بناها،  معماری  موجود  وضع  ارزیابی  و  اندازه گیری 
محاسبه و مقایسه ی موقعیت ها و مکان های مختلف شهر 
و بناهای آن و نیز به عنوان محکی برای پیش بینی آینده ی 
شهر و محاسبه ی فاصله ی میان وضعیت موجود تا وضعیت 
مطلوب اسالمی به کار می رود. به کمک شاخص می توان 
در  را  مسلمان  کشورهای  شهرهای  بودن  اسالمی  حدود 
مدل های  و  پیش بینی ها  و  نمود  مشخص  گذشته  دوران 
متعالی را برای آینده در راستای نیل به شهر اسالمی فراهم 

 .)1391 )قربانی  نمود 
یعنی  عدد؛  به  مفاهیم  کردن  تبدیل  یعنی  شاخص سازی 
دنیای  و  واقعی  جهان  در  متغیر  یک  ما به ازای  کردن  پیدا 
قابل مشاهده. به بیان دیگر به فرآیند تعیین نمودهاي عینِي 
انتزاعي،  مفاهیم  اندازه گیري  قابل  و  تجربي  بررسي  قابل 
شاخص سازي مي گویند. در این فرآیند به ترکیب و  ادغام 
معرف های گوناگون براي سنجش مفاهیم انتزاعی پرداخته 

می شود.
فرآیند شاخص سازی

مطرح  شاخص سازی  برای  مختلفی  فرآیندهای  کنون  تا 
هستند  ذیل  موارد  شامل  خالصه  طور  به  که  است  شده 

.)1 )جدول 

جدول 1. فرآیندهای مختلف شاخص سازی )مهوش و سعدوندی 1395(

محمدی میلر وانگ کیوی و کامپنهود دواس الزارسفلد فرآیند/ محقق
ساخت عوامل خلق مفهوم تثبیت مفهومی تعیین ابعاد تعریف مفاهیم تصویرسازی گام اول

ساخت مالك ها تصریح مفهوم ساختار تحلیلی ساختن معرف ها تهیه ی 
معرف های اولیه

تشخیص 
مفهومی

گام دوم

ساخت نشانگرها - شناسایی معرف ها ساختن شاخص ارزیابی معرف ها انتخاب معرف گام سوم
وزن دهی - ترکیب معرف ها - - ساختن شاخص گام چهارم

)محمدی 1387( )میلر 1380( )وانگ4 2006( )کیوی و 
کامپنهود 1392(

)دواس3 2002( )برایمان2 1988( منبع
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ابتدا  فصل اشتراك روش های فوق چنین است: گام اول: 
اسمی5(  )تعریف  شود  تعریف  نظر  مورد  مفهوم  می بایست 
آن  ابعاد6  دوم:  گام  شوند  انتخاب  نظر  مورد  تعاریف  و 
بعد  کدام  در  شاخص سازی  شود  مشخص  و  گردد  معین 
شوند  مشخص  معرف ها7  سوم:  گام  می پذیرد  صورت  آن 
گویه هایی9  چهارم:  گام  پذیرد(  صورت  عملیاتی8  )تعریف 
ابعاد،  وزن دهی  و  شوند  تعیین  می سنجند  را  معرف ها  که 

گیرد.  انجام  گویه ها  و  معرف ها 
کاربرد این روش در معماری مستلزم تغییراتی خواهد بود 
اخالقی  مفاهیم  تعریف  نمود  معین  باید  که  ترتیب  بدین 
چگونه باید صورت پذیرد، پس از تعریف اسمی و انتخاب 
گردد  معین  معماری  ابعاد  می بایست  نظر،  مورد  تعاریف 
ابعاد  در  معانی  آن  اساس  بر  معماری  معیارهای  سپس  و 
به  مرحله  این  در  دیگر  بیان  )به  شود  مشخص  معماری 
فرآیند شاخص سازی یک گام افزوده می شود( و در ادامه ی 
فرآیند شاخص سازی، تعیین معرف ها، گویه ها و وزن دهی 
معرفی  ذیل  گام   5 در  فرآیند  این  پذیرد.  انجام  آن ها  به 

می گردد.
گام اول: تعریف مفاهیم

مفاهیم  اسمی  تعریف  شاخص سازی  فرآیند  در  گام  اولین 
است. طی تعریف اسمی، معنی یک واژه به وسیله ی صفات 
این گونه  لذا  می گردد.  تعیین  قراردادی  طور  به  مشخصی 
تعاریف چیزی را درباره ی واقعیت بیان نمی کنند بنابراین نه 

درست هستند و نه غلط )رفیع پور 1392(.
تعاریف  از  ابتدا مجموعه ای  باید  مفهوم  تعریف یک  برای 
مفهوم را تهیه کرد، سپس از میان تعاریف فوق با دالیل 
موجه معانی مورد نظر خود را انتخاب نمود. البته قابل ذکر 
تا تحلیل  تعریف و تصریح مفاهیم  فرآیند  است در عمل، 
تحلیل  بین  جاری  فرآینِد  این  در  و  می یابد  ادامه  داده ها 

دارد.  تعامل وجود  مفاهیم،  تعریف  و  داده ها 
واژه روش های گوناگونی وجود  برای شناخت معنای یک 
دارد. معنا اصواًل در علم زبان شناسی مطرح می شود. فارغ 
علوم  در  علم  دو  کم  منطقی دست  و  فلسفی  مطالعات  از 
که  اصول  علم  و  تفسیر  علم  می پردازند،  معنا  به  اسالمی 
عمده ترین مسائل آنها فهم و معنا است )پاکتچی 1387(. 

در علوم معاصر نیز معنا شناسی10 و هرمنوتیک11 به شناخت 
معنا می پردازند؛ اما معناشناسی مرزهای جدا از هرمنوتیک 
دارد و در آن مؤلف و مراد او و روش های فهم متن و معنی 
در گرو قصد گوینده مطرح است و مخاطب سعی می کند 
آن چه گوینده، قصد کرده صید کند و جمله، فی نفسه و 
معنا، غیر  فاقد  و  اراده ی گوینده ی آن تهی  و  بدون قصد 
قابل صدق و کذب است و به متن به مثابه اثر12 نگریسته 
در  را  معنی  ندارد  لزومی  هرمنوتیکی،  فضای  در  می شود. 
گرو قصد گوینده بدانیم. معنی نصیبی است که به مخاطب 
می رسد و مهم، فهم مخاطب است. پس به تعداد افراد پیام 
وجود دارد و به متن به مثابه متن13 نگریسته می شود )مطیع 

و همکاران 1388(.
قرآن  از  را  هرمنوتیک  برداشت  صاحبنظران  از  بسیاری 
نیست-  آن  علل  به  پرداختن  مجال  -که  می دانند  منتفی 
در مقابل معناشناسی به عنوان روشی کارآمد در مطالعات 
قرآنی نقش مؤثری در روشمندسازی مطالعات قرآنی داشته 
ایزوتسو  توسط  زمینه  این  در  تالش ها  نخستین  و  است 
سه  نگارش  با  وی   .)1393 )لطفی  است  گرفته  صورت 
کتاب »خدا و انسان در قرآن« )ایزوتسو 1393(، »بررسی 
)ایزوتسو  قرآن«  در  دینی  اخالقی-  مفاهیم  معناشناسی 
)ایزوتسو  اسالمی«  کالم  در  ایمان  »مفهوم  و   )1360
برای  قرآنی  مطالعات  حوزه ی  در  خوبی  تجربه ی   ) 1389
خود کسب کرده است و تاکنون پژوهش های بسیاری نیز 
در باب معناشناسی به استمداد از روش معناشناسی ایزوتسو 

شده اند. نوشته 
روش های  از  یکی  معناشناسی  گفت  می توان  مجموع  در 
تا  است  آن  دنبال  به  که  است  قرآنی  مطالعات  در  نوبنیاد 
با مطالعه ی علمی معنا، به استخراج معنای نهفته در متن 
و کشف الیه های معنایی آن بپردازد. به همین دلیل یک 
مفهوم کلیدی را به مؤلفه های معنایی خود تجزیه می کند 
پیرامونی  با مفاهیم  را  از سوی دیگر هر مفهوم کلیدی  و 
آن گرد می آورد تا تصویری کامل از آن ارائه نماید )حسینی 
معنای  شناخت  برای  پژوهش  این  در   .)1392 مطیع  و 
معناشناسی  از روش  استفاده  قناعت  اخالقی  مفهوم  جامع 
برای  باید  ابتدا  منظور  بدین  می شود.  پیشنهاد  ایزوتسو 
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دستیابی به معنای اساسی، به ریشه یابی واژه پرداخته شود 
رسید  بعد  زمان های  در  واژه  معانی  و  اولیه  معنای  به  تا 
نسبی،  معنای  یافتن  برای  و سپس  درزمانی(  )معناشناسی 
میدان معناشناسی واژه )بافت، مترادف ها، متضادها، روابط 
هم نشینی( را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم )معناشناسی 
هم زمانی(14. الزم به ذکر است تغییراتی نیز در این روش در 
نظر گرفته شده است. بدین ترتیب که در یافتن میدان های 
معناشناسی واژه به جای معنای مستقیم جوهره ی آن ها مورد 
به طور مثال هر کدام  توجه قرار گرفته است )جدول 2(. 
ارتباط  یافت می شوند؛  لغت نامه ها  در  که  قناعت  معانی  از 
بر آن منطبق  دارند ولی کاماًل  قناعت  با  جوهری عمیقی 
مرتبط  قناعت  با  که  است  معانی  آن  جوهره ی  و  نیستند 
رضایت  به  لغت نامه ها  از  بسیاری  در  قناعت  مثاًل  است. 
رضایت  معنای  به  دقیقًا  قناعت  ولی  است؛  شده  تعریف 
معنای رضایت  باید در جستجوی  بود  اگر  نیست؛ چرا که 
واژه ی  معنای  در  لذا،  مواجه شد.  قناعت  با  لغت نامه ها  در 
قناعت به جوهره ی مشترك قناعت با واژه های مترادف آن 

پرداخته  شود. لغت نامه ها  در 
قناعت، شامل  برای  )اصلی( شناسایی شده  کانونی  معانی 
آن  هم نشین  مفاهیم  است.  صرفه جویی  و  اکتفا  رضایت، 
عفت، عزت، غنا، اقتصاد و اسراف و مفاهیم متضاد آن طمع 

و حرص است )جدول 2(.
صحت و سقم معناشناسی صورت پذیرفته و اعتبار محتوایی 
آن به کمک مصاحبه و همچنین پرسش نامه  به تأیید برخی 
از کارشناسان علم معناشناسی و علوم دینی که آشنایی با 

ادبیات عرب و فقه اللغه دارند رسیده است.

برای  سابقه ای  جستجوی  در  نویسندگان  تحقیقات  در 
نظام  در  تنها  مفهوم،  یک  مختلف  معانی  به  وزن دهی 
شد  مشاهده  روشی  اسالمی  علوم  فرهنگستان  فکری 
معانی یک  این روش،  استفاده شده است. در  آن  از  که 
معانی  برخی  داد:  جای  دسته  سه  در  می توان  را  مفهوم 
هستند که جنبه ی »اثری« دارند و نتیجه ی آن مفهوِم مد 
نظر هستند، دسته ی دیگر ذات مفهوم را معنی می کنند 
واژه  خود  به  و  می رسانند  را  مفهوم  درون  و  ساختار  و 
معانی  دیگر  دسته ی  هستند؛  »داخلی«  و  می پردازند 
و  واژه  خود  از  بیرون  حیطه ی  به  را  مفهوم  که  هستند 
»بیرونی«  و  می کنند  مرتبط  آن  باالدست  مفاهیم  به 
 1 ترتیب  با  نیز  معانی  دسته  این  ارزش گذاری  هستند. 
و 2 و 4 صورت می گیرد. یعنی آن مفاهیم که بعد اثری 
بعد  رتبه ی  در  اهمیت،  کم ترین  در  می رسانند  را  واژه 
معانی ساختاری )ذاتی، درونی( قرار دارد و پرارزش  ترین 
)ارتباطی(  بیرونی  بعد  به  این معانی آن هایی هستند که 
بهره گیری  با   .)126-119  ،1390 )پیروزمند  می پردازند 
درونی اند  و  ذاتی  که  اصلی  معانی  برای  روش،  این  از 
ضریب 2؛ و معانی هم نشین و متضاد که بعد اثری داشتند 
ضریب 1 تعلق گرفت؛ اما معانی مختلفی که در درون هر 
دسته قرار می گرفتند؛ هم وزن در نظر گرفته شدند )مانند 
رضایت، اکتفا و صرفه جویی که در دسته ی معانی اصلی 
قرار گرفته اند( و بدین ترتیب وزن نهایی معانی مختلف 
قناعت مطابق جدول 2 از حاصل ضرب وزن هر دسته در 

آمد. وزن هر معنی به دست 

جدول 2. معانی قناعت و وزن هر یک

وزن نهایی هر 
معنی

وزن هر 
معنی جوهره معانی

میدان 
معناشناسی 

قناعت
0.1665 0.333 پذیرفتن داشته ها رضایت 

معانی کانونی 
)0.5(0.1665 0.333 بسنده کردن به کم اکتفا 

0.1665 0.333 بهترین استفاده از داشته ها صرفه جویی 
0.05 0.2 پوشاندن خواسته ها عفت 

0.05هم نشین )0.25( 0.2 بی نیازی عزت 
0.05 0.2 خودکفایی غنا 
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گام دوم: تعیین ابعاد مفهوم
دومین گام در شاخص سازی، تعیین ابعاد مفهوم مورد نظر است. 
با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال شاخص سازی قناعت در 
معماری است می بایست ابعاد معماری شناسایی و تعیین گردد. 
به عبارت دیگر، در شاخص سازی قناعت، پس از تبیین معنای 
آن در گام اول باید منظور پژوهشگر از معماری مشخص گردد 
و ابعاد آن معرفی گردد تا وقتی صحبت از معماری قانعانه به 
میان می آید مشخص شود منظور رعایت از صفت قناعت، در 
چه وجه و بعدی از معماری است؟ آیا با قانع بودن طراح و سایر 
افراد مؤثر در بنای ساختمان، معماری قانعانه حاصل می شود؟ 
آیا این صفات باید در فرآیند طراحی و ساخت اثر لحاظ گردند؟ 
اثر  فیزیکی  و  کالبدی  مختصات  در  باید  ویژگی ها  این  آیا 
مشاهده شود؟ و یا اینکه معماری قانعانه با رعایت ویژگی های 
خاص در هر سه بعد فوق به دست می آید؟ البته الزم به ذکر 
است که تعریف معماری، امری مفصل و دارای پیچیدگی های 
خاص خود است که از مجال این پژوهش خارج است و هدف 
اصلی معرفی ابعاد معماری به گونه ای کاربردی است که برای 
متجلی ساختن یک ارزش اخالقی در معماری، باید دانست که 

آن ارزش در چه وجوهی از معماری باید تأثیرگذار باشد. 
در مجموع می توان گفت هرگاه سخن از معماری به میان می آید 
سه بعد آن مدنظر قرار دارد: 1. به معمار اشاره دارد به معنای 

کسی که در بنای معماری نقش دارد که از آن به بُعد »افراد 
مؤثر« نام برده می شود. این بعد خود شامل ریزابعاد معمار، 
کاربر و کارفرما است )در این دسته بندی، عوامل مختلف 
طراحی، اجرایی، نظارت و مانند آن در قالب معمار گنجانده 
شده است(. 2. به فعل و عمل معماری بر می گردد که بعد 
»فرآیند معماری« است و شامل ریزابعاد طراحی، ساخت و 
بهره برداری است. 3. به محصول معماری بر می گردد که 
»اثر معماری« نامیده می شوند و شامل ریزابعاد فرم، عملکرد 
و معناست. ابعاد و ریزابعاد شناسایی شده به کمک مصاحبه 
تعدادی  تأیید  به  دلفی15(  )روش  پرسش نامه   و همچنین 
از کارشناسان معماری )14 نفر( رسیده است. برای بررسی 
میزان توافق و هماهنگی پاسخ ها از ضریب هماهنگی کندال 
)در نرم افزار spss( استفاده شد و ضریب 0.76 حاصل شد که 

بیانگر اتفاق نظر قوی بین کارشناسان است.
پس از اطمینان نسبت به ترتیب معیارها و زیر معیارها به 
فرآیند  تحلیل  روش  با  معماری  ریزابعاد  و  ابعاد  وزن دهی 
سلسله مراتبی )AHP(16 و با کمک نرمافزار EC اقدام گردید. 
نتایج حاصل از رتبه دهی ابعاد معماری و ریز ابعاد آن که از 
پاسخ  کارشناسان معماری حاصل شده است به ترتیب ذیل 

است )جدول 3(. 

جدول 3. وزن دهی به ابعاد و ریز ابعاد معماری

0.05 0.2 میانه روی اقتصاد 
0.05 0.2 تناسب هزینه و فایده اسراف 
0.125 0.5 محدود کردن امیال، تناسب خواسته ها با واقعیت طمع 

متضاد )0.25(
0.125 0.5 محدود کردن امیال، تناسب تالش ها با انواع خواسته ها حرص

وزن نهایی 
ریزابعاد وزن ریزابعاد ریزابعاد وزن ابعاد معماری

0.465 0.653 معمار
0.713 0.193افراد مؤثر 0.271 کارفرما

0.062 0.087 کاربر
0.045 0.546 طراحی

0.084 0.028فرآیند معماری 0.334 ساخت
0.010 0.120 بهره برداری
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0.037 0.186 فرم
0.204 0.053اثر معماری 0.264 عملکرد

0.112 0.550 معنا
1 - - 1 مجموع

اساس  بر  معماری  معیارهای  شناخت  سوم:  گام 
مفهوم قناعت

پس از شناخت معانی قناعت و ابعاد معماری، باید به شناخت 
معیارهای معماری -که در هر بعد بر اساس مفهوم قناعت به 
دست می آید- پرداخت. این کار با استدالل منطقی و توسط 
افراد معمار قابل انجام است و باید نهایت دقت را برای دسترسی 
به نتیجه ی مطلوب به عمل آورد و نیز از نظر متخصصین 
معماری جهت استنباط این معیارها و نیز بررسی صحت و 
سقم معیارهای استخراج شده؛ بهره برد. البته قابل ذکر است 
با توجه به اینکه روش مورد استفاده، استقرایی است بدیهی 
است دستیابی به شاخص ها نسبی خواهد بود و سعی در این 
است تا حد امکان این امر محقق گردد و در صورتی که معیار 
دیگری نیز به معیارهای شناسایی شده اضافه گردد از اعتبار این 
پژوهش نمی کاهد بلکه بر آن افزوده و آن را تکمیل می نماید.

معیارهای استخراج شده در معماری قانعانه بر اساس معانی 
قناعت در ابعاد مختلف معماری در جدول 4 آمده است.

از نکاتی که باید در این مرحله مدنظر قرار گیرد عبارت است از:
الف( معیارهای بُعد افراد مؤثر: در معیارهایی که به افراد مؤثر 
مرتبط  است -از آنجا که مفاهیم اخالقی عمدتاً صفاتی درونی 
هستند- شناسایی و تشخیص این صفات در صورت امکان 
دسترسی به افراد مؤثر از طریق آزمون های مرتبط، شدنی ولی 

بسیار دشوار است و در صورت عدم دسترسی به ایشان امری 
محال است. لذا باید تأثیر آن صفات و ویژگی های آن مفهوم 

انتزاعی در افراد مؤثر را در اثر مشاهده نمود.
ب( معیارهای بعد فرآیند معماری: برخی از معیارها در بعد 
فرآیند معماری بستگی به اقلیم، زمان، مکان ساخت و سایر 
شرایط دارند لذا معرف ها می بایست به صورت اصول مطرح 

شوند تا قابلیت کاربرد در شرایط مختلف را داشته باشند.
ج( تکرار: در مواردی احتمال استخراج یک معیار و اصل 
معماری از چندین معنای مفهوم مدنظر وجود دارد؛ که این امر 
نشان از اهمیت زیاد آن معیار در دستیابی به معماری مدنظر 
دارد و مانعی برای تکرار آن وجود ندارد. تکرار این معیارها 
منجر به تکرار گویه ها و در نتیجه وزن بیشتر گویه های مربوط 
می شود. برای پرهیز از سردرگمی می بایست به دسته بندی و 
مرتب کردن گویه ها پرداخت تا از تکرار آن ها در پرسش نامه 

پرهیز گردد و وزن آن گویه ها نیز تعیین گردد.
د( وزن دهی: در این مرحله نیز با توجه به نظر کارشناسان 
معماری )14 نفر( به مقایسه ی دوبه دویی معیارهای شناسایی 
شده در هر بعد پرداخته می شود تا ضریب اهمیت هر معیار 
به دست آید. این مقایسه ها که در مقیاس 9 کمیتی ساعتی 

انجام پذیرفته است در جدول 4 آمده است. 

جدول4. معیارهای معماری قانعانه و وزن آن ها

معیارهای معماری قانعانه در ابعاد مختلف معماری و وزن آن ها
میدان معناشناسی قناعت

اثر معماری فرآیند معماری افراد مؤثر
پاسخ گویی )0.543(، 
سازگاری )0.316(، 

انعطاف پذیری )0.141(

بومی گرایی )0.789(
امکان انتخاب )0.202(

شناخت داشته های خود )0.732(
شناخت داشته های محیط 

)0.268(
رضایت

سادگی )0.685(معانی کانونی
ساده سازی )1( کم هزینگی )0.315( پرهیز از قیاس )0.729(

توانمندی )0.271( اکتفا

استفاده ی چند منظوره 
)0.671(، قابلیت توسعه)0.15(،

پاسخ گویی )0.179(

بومی گرایی )0.182(
مدیریت منایع )0.818(

آگاهی )0.48(
صرفه جویی توانمندی )0.52(
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گام چهارم: تعیین معرف ها
پس از تعیین معیارهای معماری در ابعاد مختلف آن بر اساس 
می بایست  قناعت  اخالقی  مفهوم  از  شده  استخراج  معانی 
معرف-های هریک از معیارها تعیین گردد. همانند مرحله ی 
قبل، انجام این مرحله نیز توسط معمار و با استدالل منطقی 
صورت می پذیرد؛ روش کار استقرایی است و امکان افزایش 
معرف ها توسط سایر پژوهشگران وجود دارد و برای بررسی 
روایی معرف ها از نظر متخصصان معماری به روش دلفی بهره 
 AHP گرفته می شود. و وزن دهی به معرف ها به کمک روش
صورت می پذیرد. از مسائلی که در این مرحله مد نظر قرار 

می گیرد؛ می توان به این موارد اشاره نمود:
گهگاه،  شاخص سازی  فرآیند  در  معرف ها:  دسته بندی  الف( 
در  آن ها  امکان سنجش  معرف هایی شناسایی می شوند که 
اثر وجود ندارد؛ اما از آنجا که کاربرد شاخص تنها اندازه گیری 
و ارزیابی نیست بلکه در مدیریت و برنامه ریزی نیز اهمیت 
فراوانی دارد؛ این دسته از معرف ها از مجموعه ی معرف ها حذف 
نمی گردند؛ بلکه دسته بندی می شوند. به طور مثال، اگر اعتماد 
مناسب کارفرما به معمار یکی از معرف های معماری قانعانه 
باشد؛ از اثر معماری نمی توان به وجود یا عدم وجود این ویژگی 

در افراد مؤثر پی برد؛ ولی این ویژگی همگام با طراحی و 
ساخت اثر تا حدودی قابل سنجش است. لذا، در مجموعه ی 
سؤاالتی قرار می گیرد که در برنامه ریزی برای دستیابی به 
معماری قانعانه مؤثرند. بدین ترتیب معرف ها و بالتبع گویه ها 
به دو دسته قابل تقسیم هستند. یک دسته از سؤال ها برای 
ارزیابی و سنجش میزان کاربرد مفهوم اخالقی در اثر کاربرد 
دارند و دسته ی دیگر به منظور برنامه ریزی برای دستیابی به 
آن نوع معماری و نیز پیش بینی آن مفید خواهند بود )این 

معرف ها در جدول6 با عالمت * مشخص شده اند(.
ب( امکان سنجش معرف: در برخی موارد دیگر نیز معرف ها 
وجود  عدم  و  اثر  ساخت  از  زمانی  فاصله ی  به  توجه  با 
اطالعات پروژه، قابل سنجش نیستند. به طور مثال اگر مدت 
از  یکی  معماری،  پروژه  ی  برای ساخت  زمان صرف شده 
معرف های مدنظر در معماری قانعانه باشد؛ امکان پاسخ گویی 
به این سؤال در برخی موارد وجود ندارد؛ در چنین مواردی 
این سؤال ها حذف نمی شوند. چون شاخص، باید قابلیت 
استفاده در زمان های مختلف )یعنی هم برای بناهایی که 
در گذشته های دور ساخته شده اند و هم برای بناهای معاصر 
و نوساز( را داشته باشد؛ لذا به نظر می رسد از حذف سؤاالت 

پوشیدگی )0.833( 
انعطاف پذیری )0.167( خودداری ازایجاد مزاحمت )1( پرهیز از اعمال تمناهای شخصی )1( عفت

هم نشین
قابلیت خودگردانی )1( بومی گرایی )0.155(

توجه به کرامت انسانی )0.845(
آزاد اندیشی )0.379(، توانمندی 

)0.25(، آینده نگری )0.371( عزت و غنا

میانه بودن )1( میانه یابی )1( پرهیز از افراط و تفریط )1( اقتصاد

تعادل )1( شناسایی راهکارهای کاهش 
هزینه )1( تخصص )1( اسراف

قاعده مندی )0.825(
تجدید پذیری )0.175(

تعیین سلسله مراتب اهمیت 
)0.825( توجه به اتمام کار 

)0.175(
شناخت حدود اختیار )0.197(

طمع

متضاد
انطباق پذیری )1( شناخت شکل زندگی پرهیز از تعرض و زیاده خواهی 

)0.803(
قاعده مندی )0.825(
تجدید پذیری )0.175(

تعیین سلسله مراتب اهمیت 
)0.825( توجه به اتمام کار 

)0.175(

شناخت حدود اختیار )0.197( 
پرهیز از تعرض و زیاده خواهی 

)0.803( حرص

توازن )1( برنامه ریزی )1( پرهیز از تعصب )1(
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باید پرهیز کرد و در نهایت، در چنین مواردی به این سؤاالت 
پاسخ داده نخواهد شد و از اهمیت معرف شناسایی شده کاسته 

نمی شود.
ج( تکرار معرف ها: در مواردی احتمال استخراج یک معرف 
خاص از چندین معیار معماری وجود دارد که این امر نشان 
از اهمیت زیاد آن معرف در دستیابی به معماری مدنظر دارد و 
مانعی برای تکرار آن وجود ندارد. تکرار این معرف  ها منجر به 
وزن بیشتر گویه های مربوط می شود. برای پرهیز از سردرگمی 
می بایست به دسته بندی و مرتب کردن گویه ها بر اساس تکرار 
آن ها در معیارهای مختلف معماری پرداخت تا از تکرار آن ها در 

پرسش نامه پرهیز گردد و وزن آن گویه نیز تعیین گردد.

د( وزن دهی به معرف ها: وزن دهی به معرف ها نیز می تواند 
با روش تحلیل سلسله مراتبی انجام پذیرد ولی با توجه به 
 DM محدودیت زمانی و تعداد زیاد معرف ها )قضاوت زوجی
برای یک ماتریس N*N نیاز بN*N(/2-1( قضاوت خواهد 
بود(؛ تمامی معرف های هر یک از معیارها )با تساهل( با وزن 
یکسان در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب که به طور مثال 
هر  وزن  است؛  شده  شناسایی  معرف  معیاری 5  برای  اگر 
کدام از معرف ها 0.2 در نظر گرفته خواهد شد. در جدول 5، 
معرف های معماری قانعانه حاصل از معنای رضایت در بعد 
معمار از افراد مؤثر به همراه وزن آن ها به عنوان نمونه معرفی 

گردیده است.

جدول 5. معرف های معماری قانعانه حاصل از معنای رضایت )پذیرش داشته ها(

وزن هر 
معرف معرف  ها خرده ابعاد ابعاد

0.25
دوری از سبک زدگی در اثر /  دوری از مدگرایی 

در اثر/ عدم تکرار و تشابه اثر با سایر بناها / 
تناسب اجزای اثر با شکل زندگی

پرهیز از 
تقلید )0.2(

شناخت 
داشته های 
خود )0.732(

خودباوری 
)1(

معمار 
)0.653(

افراد مؤثر

0.052

- تناسب هزینه ی انجام شده با کیفیت نهایی 
اثر/ اتمام ساخت اثر در زمان پیش بینی شده/ 

تناسب اجزای اثر با شکل زندگی / تطابق اثر با 
محدودیت های موجود / پذیرش الگوهای معماری 

غیر بومی به شرط مناسب سازی آن ها/ امکان 
بازنگری در خواسته ها )تعدیل خواسته ها(/ پذیرش 
بازنگری در فرآیند طرح و اجرا در صورت آگاهی 
از راه حل جایگزین بهتر و یا اشتباه بودن فعالیت 
انجام شده )در صورت امکان(/ استفاده از نظرات 
متخصصین رشته های دیگر و اشخاص دارای 

صالحیت حرفه ای حسب مورد

پرهیز از 
تعصب )0.2(

0.333

- عدم فخرفروشی/ تناسب فضاها )از نظر 
نوع، تعداد و اندازه( با نیاز کاربران )بیش از حد 
نیاز نبودن(/ تناسب اجزای اثر با شکل زندگی 

)پاسخ گویی اثر به نیازهای واقعی کاربر(

پرهیز از 
قیاس )0.2(

0.25

- عدم تغییرات متوالی در طراحی و اجرا/ تطابق 
اثر با طراحی انجام شده )با نقشه های مصوب 

مرجع صدور پروانه ی ساختمان(/ اتمام ساخت اثر 
در زمان بندی پیش بینی شده/ تناسب هزینه ی 

انجام شده با کیفیت نهایی اثر

ثبات قدم 
)0.2(
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گام پنجم: تعیین گویه ها و وزن دهی به آن ها
نیز  و  تعیین گویه ها  فرآیند شاخص سازی،  از  آخرین مرحله 
وزن-دهی به آنهاست. بدین ترتیب که ابتدا برای هر کدام 
از معرف های تعیین شده می بایست گویه )پرسش( مناسب 
تنظیم گردد. با توجه به اینکه پاسخ قطعی در پاسخ به بسیاری 
از گویه ها در این گونه پژوهش ها وجود ندارد پاسخ های این 
گویه ها در مقیاس لیکرت )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی 
زیاد( تنظیم می گردد و به ترتیب از 1 تا 5 امتیاز داده می شود. 
وزن نهایی هر گویه از حاصل ضرب ضریب اهمیت معرف در 
ضریب اهمیت معیار معماری در ضریب اهمیت بعد معماری در 

پس از طی فرآیندهای ذکر شده برای شاخص سازی قناعت 
در معماری، 216 گویه حاصل شد که ضریب اهمیت هر کدام 
معین شده است. محاسبات نشان می دهد با توجه به اینکه 
مجموع ضریب اهمیت 216 سؤال معادل 1 است مجموع 20 
گویه ی اول در جدول ذیل 50 درصد ضریب اهمیت و 40 
گویه ی نخست 70 درصد ضریب اهمیت را به خود اختصاص 

ضریب اهمیت هر معنی به دست خواهد آمد. این ضرایب هر 
یک در مراحل قبلی با مقایسه ی دو به دویی به روش تحلیل 
سلسله مراتبی به دست آمده اند. بدیهی است در صورتی که 
گویه ای در معرف ها، ابعاد و یا معانی مختلفی تکرار شود؛ وزن 
نهایی گویه از تجمیع وزن آن در هر کدام از معرف ها، ابعاد 
و معانی به دست خواهد آمد. به طور مثال وزن نهایی معرف 
معماری  معرف های  از  که  اثر«  در  سبک زدگی  از  »دوری 
قانعانه حاصل از معنای رضایت و عزت است بدین ترتیب 

به دست می آید.

داده اند و با پاسخ گویی به 60 گویه ی ابتدایی می توان تا 80 
البته در صورتی  برد.  پی  اثر  بودن  قانعانه  میزان  به  درصد 
که محدودیت زمانی وجود نداشته باشد؛ می  توان به تمامی 
امتیاز  سؤاالت پاسخ داد و در این صورت حداقل و حداکثر 
کسب شده برای هر اثر معماری  طبق سؤاالت جدول ذیل به 

ترتیب 1 و 5 خواهد بود. 

0.047

- پاسخ گویی اثر به نیازهای جسمی- فیزیکی 
و روحی- روانی کاربران / اتمام ساخت اثر در 

زمان بندی پیش بینی شده/ تناسب هزینه ی انجام 
شده با کیفیت نهایی اثر/ صرف زمان مناسب 

برای طراحی/ مطالعه ی امکان سنجی پروژه

مسئولیت 
پذیری )0.2(

0.5

-  شناخت محیط جغرافیایی، اقلیمی، مصالح، فناوری های 
ساخت، زمین، بافت و ...

- شناخت محیط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی

شناخت 
داشته های 

محیط 
)0.268(

وزن نهایی گویه
وزن معرف * وزن ریز ابعاد معماری )وزن افراد مؤثر * )وزن معمار + کارفرما((* وزن معنا )وزن معانی اساسی * وزن رضایت( = 

)0.1665 *0.5( *)0.924 *0.653( *)0.25 *0.2 *0.732 *1( 
+

وزن معرف * وزن ریز ابعاد معماری )وزن افراد مؤثر * )وزن معمار+ کارفرما((* وزن معنا )وزن معانی هم نشین * وزن عزت( 
)0.05 *0.5( *)0.924 *0.653( *)0.25 *0.5 *0.379( 

=0.00558
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جدول6. برخی از گویه های شناسایی شده برای سنجش معماری قانعانه به ترتیب اولویت

ضریب اهمیت گویه ردیف

0.08179 اجزای اثر مورد نظر تا چه میزان با شکل زندگی کاربران مطابقت دارد )اثر تا چه میزان پاسخ گوی 
نیازهای واقعی کاربران -مطابق نیازسنجی انجام شده- است(؟ 1

0.06692 * افراد مؤثر تا چه میزان از محیط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شناخت دارند؟ 2

0.04082
*  در طراحی و ساخت اثر تا چه میزان احترام به طبیعت )بهره گیری خردمندانه، عادالنه و پایدار از 
منابع طبیعی و طبیعت( و پرهیز از تعرض به آن )مانند عدم تخریب محیط طبیعی و رعایت حریم 

عوامل طبیعی چون دریا، رودخانه و ...( مد نظر بوده است؟
3

0.04024 در اثر مورد نظر تا چه میزان بین فضاها )از نظر نوع، تعداد و اندازه( و نیازها تعادل وجود دارد؟ 
)فضاها از نظر کمی با نیاز کاربران متناسب هستند؛ بیش از نیاز نیستند(؟ 4

0.03938 * معمار )گروه طراحی و اجرا( تا چه میزان از محیط کالبدی، جغرافیایی و اقلیمی )مانند تمهیدات 
اقلیمی، مصالح، فناوری های ساخت، سایت، بافت و ...( شناخت دارند؟ 5

0.03362
معماری اثر تا چه حد به دنبال پرهیز از فراهم نمودن تفاخر اقتصادی مالکان است؟ )فخرفروشی به 
وسیله ی عواملی چون استفاده از مصالح برنددار و گران قیمت، افزایش ارتفاع بنا، تزئینات الحاقی و 

اتفاق می افتد(
6

0.02842 * گروه معماری تا چه میزان تحصیالت دانشگاهی و صالحیت حرفه ای در زمینه ی کاری خود دارند؟ 7
0.02842 * گروه معماری تا چه میزان در زمینه ی کاری خود تجربه دارند؟ 8
0.02277 کارفرما)یان( تا چه اندازه در حیطه ی کاری خود )سرمایه گذاری، و...( دانش و تجربه دارند؟ 9

0.01750 در اثر معماری مورد نظر تا چه میزان از از پیچیدگی در انتقال معنا پرهیز شده است؟ )آن قدر پیچیده 
نباشد که درك آن نیاز به کمک دیگران داشته باشد( 10

0.01718
در اثر مورد نظر تا چه میزان بین پاسخ گویی به نیازهای روحی- روانی با هزینه ی متحمل شده 
برای آن تناسب وجود دارد؟ )مانند تأمین آرامش، تأمین امنیت، نور، دید و منظر مناسب، رعایت 

حریم، افزایش شأن و منزلت ساکنین، ایجاد تصویر ذهنی مناسب در ساکنین و غنای حسی(
11

0.01508 * مدت زمان ساخت اثر مورد نظر تا چه میزان با برنامه ریزی انجام شده مطابقت دارد؟ 12

0.01507

اثر مورد نظر تا چه میزان با شرایط جغرافیایی و اقلیمی )به منظور برخورداری از نور طبیعی و 
روشنایی مناسب، آفتاب و سایه، تهویه و سرمایش و گرمایش مناسب و نیز کاهش هزینه های ناشی 
از مصرف انرژی( مطابقت دارد؟ )با تمهیدات اقلیمی چون جهت قرارگیری و کشیدگی بنا، محل و 

اندازه ی بازشوها و سایه بان ها، نوع مصالح و ...(

13

0.01497 * در طراحی و ساخت اثر تا چه میزان استفاده از مصالح بومی در اولویت توجه بوده است؟ 14
0.01489 * در طراحی و ساخت اثر تا چه میزان استفاده از دانش و فناوری بومی در اولویت توجه بوده است؟ 15
0.01358 در اثر مورد نظر تا چه میزان بین هزینه ی انجام شده با کیفیت نهایی اثر تناسب وجود دارد؟ 16
0.01119 اثر تا چه میزان با شکل و عوارض زمین )سایت( منطبق است؟ 17

0.01114
* کارفرما)یان( تا چه میزان به وارسی توجیه پذیری اقتصادی )بررسی هزینه و فایده و میزان و 
زمان بازگشت سرمایه( و برآورد سرمایه  و محاسبه ی تمام هزینه ها ی ساخت اثر پروژه ی مد نظر 

پرداخته اند؟
18
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0.01091 اثر مورد نظر تا چه میزان در فرم، عملکرد و معنا خوانایی دارد )تصویر روشنی دارد و به راحتی 
فهمیده می شود(؟ 19

0.01070 * معمار)ان( تا چه میزان از شرایط مالی و اقتصادی کارفرما مطلع اند؟ 20
0.01020 در طراحی اثر مورد نظر تا چه میزان امکان دسترسی به نیروی کار ماهر برای ساخت مد نظر بوده است؟ 21

0.01019 اثر مورد نظر تا چه میزان با محدودیت های موجود )از قبیل ضوابط شهرداری، مسکن و شهرسازی، 
مقررات ملی ساختمان، میزان سرمایه، شکل و عوارض زمین و ...( مطابقت دارد؟ 22

0.01004 در اثر مورد نظر تا چه میزان امکان دسترسی به نیروی کار ماهر جهت تعمیر و نگهداری اثر مدنظر 
بوده است؟ 23

0.00996 کاربران تا چه میزان به احترام و بهره برداری مناسب از طبیعت پرداخته اند؟ 24
0.0098 * در طراحی اثر تا چه میزان کیفیات بستر مورد توجه بوده اند؟ )مانند ویژگی های بصری، تاریخی و...( 25
0.0098 * در فرآیند طراحی تا چه میزان از شیوه ی مشارکتی بهره برده شده است؟ 26
0.00958 اثر مورد نظر تا چه میزان با محیط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در آن ساخته شده مطابقت دارد؟ 27

0.00922 اثر مورد نظر تا چه میزان با سایر بناهای پیرامون )از لحاظ اندازه، مقیاس، ریتم، حجم، استفاده از 
مصالح و رنگ در نما و...( هماهنگی و انسجام دارد؟ 28

0.00919 در اثر معماری مورد نظر تا چه میزان از پیچیدگی در روابط عملکردی پرهیز شده است؟ )آن قدر 
پیچیده نباشد که بهره برداری از آن بدون کمک دیگران به سختی میسر باشد( 29

0.00892 اثر مورد نظر تا چه میزان با نیازسنجی انجام شده برای طراحی و ساخت آن مطابقت دارد؟ 30

0.00877 اثر مورد نظر تا چه میزان با نقشه های طراحی شده )مصوب مرجع صدور پروانه ی ساختمان( 
هماهنگی دارد؟ 31

0.00842 اثر تا چه میزان توانسته است معانی و مفاهیم مختلف را به طور هم زمان در برگیرد؟ 32

0.00825 در اثر مورد نظر تا چه میزان بین امکان تحقق عملکردهای مورد نیاز با هزینه ی انجام شده تناسب 
وجود دارد؟ 33

0.00812 * معمار)ان( و کارفرما)یان( تا چه میزان از ضوابط و مقررات طراحی و ساخت )از قبیل ضوابط 
شهرداری، مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات مسکن و شهرسازی( شناخت دارند؟ 34

0.00764 * در اثر مورد نظر تا چه میزان از تغییرات متوالی در طراحی و اجرا پرهیز شده است؟ 35
0.00757 کاربران تا چه میزان با نحوه ی بهره برداری مناسب از اثر آشنایی دارند؟ 36
0.00713 * گروه معماری تا چه میزان زمان مناسب برای طراحی صرف نموده اند؟ 37

0.00707 در طراحی اثر تا چه میزان رعایت حریم بصری واحدهای مجاور -پرهیز از اشراف به فضاهای غیر 
عمومی- مد نظر قرار گرفته اند؟ 38

0.00707 در طراحی اثر تا چه میزان از ممانعت تابش آفتاب و وزش باد روی واحد مجاور )با رعایت ارتفاع بنا 
و میزان پیش آمدگی در اشغال زمین( پرهیز شده است؟ 39

0.00707 در طراحی اثر تا چه میزان از ایجاد مانع دید در واحد مجاور )با رعایت ارتفاع بنا و میزان پیش آمدگی 
در اشغال زمین( پرهیز شده است؟ 40

توضیحات: * موارد ستاره دار برای سنجش همگام با طراحی و مابقی برای سنجش پس از اجرا قابل استفاده اند.
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نتیجه گیری
به  را  معماری  در  را  اخالقی  مفاهیم  بتوان  اینکه  برای 
با  می توان  نمود؛  تبدیل  سنجش پذیر  و  عینی  مفاهیم 
نسبتًا  از روش شاخص سازی که سابقه ی  تغییراتی  اعمال 
این مراحل  برد.  بهره  دارد  پیمایشی  طوالنی در تحقیقات 
عبارت اند از. 1. تعریف اسمی مفهوم )با روش معناشناسی( 
نظر  مورد  ابعاد  تعیین   .2 نظر،  مورد  تعاریف  انتخاب  و 
مفهوم  اساس  بر  معماری  معیارهای  شناخت   .3 معماری، 
گویه ها  تعیین   .5 معرف ها،  تعیین   .4 نظر،  مورد  اسالمی 
گویه ها  و  معرف ها  معیارها،  ابعاد،  مفاهیم،  به  وزن دهی  و 
)با روش دلفی و AHP(. کارایی این روش با انجام فرآیند 
قرار گرفت  اثبات  قناعت مورد  در خصوص شاخص سازی 
با 216 گویه حاصل شد که وزن تمامی  و پرسش نامه ای 
میزان  می توان  آن  توسط  و  است  شده  مشخص  گویه ها 
آن  به  دسترسی  برای  یا  و  سنجید  را  اثر  بودن  قانعانه 
برنامه ریزی نمود. البته یادآور می گردد با توجه به استقرایی 
بودن روش ارائه شده امکان دستیابی به تمام واقعیت میسر 
و  شد  خواهد  محقق  نسبی  طور  به  مسأله  این  و  نیست 
همچنین این روش برای سنجش سایر مفاهیم انتزاعی در 
معماری نیز قابلیت کاربرد دارد اما در این پژوهش با توجه 
به اهمیت ارزش های اخالقی )و قناعت( در میان آموزه های 

است. شده  پرداخته  بدان ها  اسالمی 

نتایج شاخص سازی قناعت نشان داد در رسیدن به معماری 
)افراد  ابعاد سه گانه ی معماری  افراد مؤثر در میان  قانعانه، 
مؤثر، فرآیند معماری و اثر معماری( و معمار در میان افراد 
مؤثر )معمار، کاربر و کارفرما( بیشترین نقش را دارا هستند. 
تعیین ضریب اهمیت معانی مختلف قناعت، معیارهایی که 
از آن معانی حاصل شدند و در نهایت وزن نهایی گویه  ها 
نشان از آن دارد که گویه-های مرتبط با معرف های ذیل 
بیشترین سهم را در سنجش معماری قانعانه دارند: تطابق 
اثر معماری با شکل زندگی کاربران؛ شناخت افراد مؤثر از 
محیط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی؛ احترام به طبعیت در 
فرآیند معماری؛ شناخت معمار از محیط کالبدی، جغرافیایی 
تحصیالت  اثر؛  در  اقتصادی  تفاخر  از  پرهیز  اقلیمی؛  و 
تجربه ی  و  دانش  معمار؛  تجربی  و  حرفه ای  دانشگاهی، 
زمان  تطابق  خود؛  کاری  حیطه ی  در  کارفرمایان  کافی 
ساخت با برنامه ریزی انجام شده و استفاده از مصالح، دانش 
اثر در فرم، عملکرد و  بومی؛ خوانایی  نیروی  و  فناوری  و 
معنا؛ مد نظر قرار دادن دسترسی به نیروی کار ماهر برای 
وارض  و  شکل  با  اثر  تطابق  نگهداری؛  و  تعمیر  ساخت، 
مزاحمت  ایجاد  از  پرهیز  بستر؛  کیفیات  به  توجه  و  زمین 
و  آفتاب  تابش  از  ممانعت  اشراف،  )عدم  برای همسایگان 

وزش باد و دید مناسب(.
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14. معنای اساسی یا پایه آن است که واژه چه در آن متن خاص و چه در بیرون آن حاوی آن است )مانند معنای کتاب: نوشته و نامه( و معنای 
نسبی یک داللت ضمنی است. به عبارتی اگر معنای اساسی وارد نظام خاصی شود؛ وضع ویژه ای در آن نظام پیدا می کند که معنای نسبی 

نامیده می شود )کتاب در نظام قرآنی ارتباط خاصی با الل، وحی، تنزیل و نبی و اهل کتاب چون یهودیان و مسیحیان پیدا می کند(.
15. زمانی که بخواهیم درباره ی اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر درباره ی یک موضوع خاص به بررسی بپردازیم از روش دلفی استفاده می شود 
)سرمد و همکاران 1385(. این تکنیک در سال 1963 توسط دالکی و هلمر معرفی شد )سو )Hsu( و ساندفورد )Sandford( 2007(؛ و از جمله 
فنون پیش-بینی و نظرسنجی یکپارچه ی متخصصین و روشی برای ساختاردهی به یک فرآیند ارتباطی گروهی است؛ به طوری که فرآیند، به 
گروهی از اشخاص به عنوان یک کل اجازه می دهد که در مسائل و مشکالت پیچیده دخالت کنند و تصمیم بگیرند )لینستون )Linstone( و 
توروف )Turoff( 1975(. در مورد تعداد افراد مورد نیاز برای تشکیل پانل، نظرات مختلفی وجود دارد دلبکیو،  ون در ون و گوستاوسن معتقدند 

در صورتی که افراد دارای پیش زمینه ای همگن اند بین 10 تا 15 نفر کافی است )دلبسک )Delbecq( و همکاران 1975(. 
16. در شرایطی که معیارهای تصمیم گیری متضاد، انتخاب بین گزینه ها را مشکل می سازد -که  معماری نیز با توجه به چندساحتی بودن آن 
از این دسته است- می توان از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده کرد. این فرآیند مسائل پیچیده را از طریق تجزیه ی آن ها به عناصر جزئی 
که به صورت سلسله مراتبی به هم مرتبط بوده و ارتباط هدف اصلی مسئله با پایین ترین سطح سلسله مراتبی مشخص است به شکل ساده تری 
در می آورد. -توماس ال ساعتی )Thomas L. Saaty( برای نخستین بار این روش را به عنوان یکی از روش های ارزیابی چندمعیاری در سال 

1980 پیشنهاد داد )زبردست 1380(. 
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Respect for nature in the process of architecture; Understanding the architect from the physical, 
geographical and climatic environment; Avoiding economic disaster in architecture are the most 
important items in realizing a contentmental architecture.

Journal of Reasearch in Islamic Architecture / No.20 / Autumn  2019

Keywords: Architecture, Indexing, contentment, Semantics, AHP.
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Abstract

Ethical teachings are an important part of the teachings of the religion of Islam and Ethical 
concepts are among the abstract concepts which are defined differently by different people and 
then Everyone, in their own way, manifest those in architecture and we’ll get different votes.
The ongoing research addresses the issue of how a value accepted in Islam (contentment) can 
be assessed in architecture in order to evaluate its status, predict its future, and to achieve its 
planning.
In response to this question, indexing is proposed that has a long history in social science. This 
method involves the following steps: first nominal definition of concept (by semantics) be 
done and definitions to be elected and then architectural dimensions should be determined. In 
the next step Islamic criteria based on Islamic concept should be recognized. Then Indicators 
are determined and finally the items sets and concepts, dimensions, criteria, indicators and 
items are weighted by Delphi Technique and Analytic Hierarchy process (AHP).
Proof of the efficiency of this method has been done by performing a process of indexing 
on contentment and so we got a questionnaire with 216 items. By answering it is possible 
to understand the extent to which the concept of contentment is manifested in the desired 
architecture and what should be considered in order to achieve a contentmenal architecture. 
Of course, given the method›s deductibility, it is evident that access to the objective is relative 
and there is no claim to the comprehensiveness of the method.
The method used in this research is a combination of qualitative and quantitative methods. 
Data collection in the qualitative part is based on the library method (collecting available 
documentary data) and field (interview, questionnaire) and in the small part, it is a field survey 
(questionnaire). In the analysis of data in the qualitative section, the method of semantics and 
rational reasoning and in the quantitative part of the Delphi method and hierarchical analysis 
have been used.
Results of indexing of contentment showed that among the dimensions of architecture, effective 
individuals are important and among the effective individual, architecture have the greatest 
importance. Adaptation of the architecture to the shape of the lives of users; Understanding 
the effective individual from the cultural, social and economic environment; 
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