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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و سوم / تابستان 1398 / سال هفتم

چکیــــده: 

اولویت بندی و تفحصی بر اصول و ارزش های معماری ایرانی دورۀ اسالمی؛ مبتنی 
بر تجلی معنا در عناصر کالبدي معماری )با استعانت از آیه 23 سوره مبارکه حشر( 
جمال الدین مهدی نژاد

حمیدرضا عظمتی

علی صادقی حبیب آباد *

دانشیار، عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

استاد، عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

دانشجوی دکتری تخصصی معماری، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران 
)نویسنده ی مسئول(

تاریخ دریافت مقاله: 95/09/27            تاریخ پذیرش نهایی: 97/11/15

ایران کشوری داراي معماری با ارزش دیرینه است. دیرزماني است که صاحب نظران متفق القول بر حفظ، احیا و باززنده سازی 
ارزش های گذشته ایران به منظور حفظ ارزش های فرهنگی نماینده هویت ملی هستند. شناسایي ارزش های معماری گذشته 
و برگزیدن اساسي ترین آن ها در رعایت معیارهاي منطبق با شرایط زمانی و مكانی جامعه امروزی نیز مسئله  اصلي محسوب 
می شود. همواره باید در راه شناختن ارزش های معماری ایرانی- اسالمی و انعكاس آن به متخصصین جوانی که به نحوی در 
این مسئله دخالت دارند؛ تالش نمود. نوشته دردست، دارای روش کیفی و کّمی است و روش تحقیق به صورت پیمایشی و 
از لحاظ هدف بنیادی است. با انتخاب یک فرآیند از جنس کیفی- توصیفی و بررسی آن به صورت کمی این فرضیه مطرح 
می شود که »میان معنا و عناصر کالبدی معماری رابطه معنادار مشاهده می شود«؛ چه بسا در معماری گذشته به خصوص 
معماری دوره اسالمی، نمودها و تجلی مفاهیم برگرفته از فرهنگ جامعه به زیبایی هرچه تمام تر در اثر معماری نمود پیداکرده 
و قابل شناسایی است. همچنین اصولی که در منابع به آن پرداخته می شود از نظر اولویت بندی و ارزش گذاری متفاوت است. 
لذا؛ این پژوهش با بهره گیری از نظریات متخصصین در این حوزه، به روشی پیمایشی به دنبال کشف این مباحث از نوع 
کمی است. در ابتدا جهت نیل به استعالی معماری با استعانت از سوره مبارکه حشر، آیه 23 و تطبیق آن با اصول های 
ارزشمند معماری، به بررسی و استخراج توصیفی از آن پرداخته و سپس این اطالعات به تأیید 15 استاد صاحب نظر در این 
حوزه رسید. در ادامه، پرسشنامه تدوین و با روش نمونه گیری هدفمند، در جهت انتخاب جامعه آماری متخصصین از اساتید 
و دانشجویان تحصیالت تكمیلی دانشگاه های دولتی و جامع کشور، 5 دانشگاه انتخاب که در مجموع 120 نفر را شامل و 
با خارج کردن پرسشنامه های ناقص به 100 پرسشنامه تأییدشده رسیدیم. داده ها با بهره گیری از آزمون های آماری: )T تک 
نمونه، آزمون دونمونه ای، آزمون ANOVA و آزمون فریدمن( در نرم افزار 21spss مورد آنالیز قرارگرفته و نتایج به دو روش 
توصیفی و استنباطی ارائه شده است. نتایج نشان می دهد میان مؤلفه های مفاهیم و عناصر کالبدی در معماری رابطه معنادار 
وجود دارد. همچنین عواملی نظیر مؤلفه های معنایی، مؤلفه های اقلیمی، مؤلفه های ساختار، و در نهایت مؤلفه های تكنولوژی 

از نظر اهمیت به ترتیب اولویت دسته بندی می شود.

واژه های کلیدی: معماری ایرانی- اسالمی، صفات معمار، سوره مبارکه حشر، ارزش ها و راهکارها.

* a.sadeghi@sru.ac.ir -  tcsh90@yahoo.com
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بقره(؛ بر این اساس بایستی به صفات الهی متصف باشند تا 
شرط امانت داری در خالفت رعایت گردد. یكی از افعال مهم 
انسان تغییراتی است که در محیط می دهد که قسمتی از آن 
به صورت محیط و فضای زندگی )کالبد معماری( در زمین 
ظهور می یابد. که می توان به صورت کلی به این صفات که 

بایستی بر این فرآیند حاکم باشند، اشاره کرد:
1. تعادل، 2. اندازه: )و او همه موجودات را خلق کرده و به 
حكمت کامل و تقدیر ازلی خود قدر )انداز( هر چیز را معین 
فرموده است(3. 3. حد: امیرالمؤمنین)ع( می فرماید که خداوند 
تبارک و تعالی حدود اشیا را هنگام آفریدن هر یک تعیین 
فرمود تا خود از شبیه و مانند بودن به آن ها امتیاز داشته باشد 
)نهج البالغه، 522(. 4. توازن4: )و زمین را هم بگستردیم و 
در آن کوه های عظیم بر نهادیم و از آن هر گیاه و هر نبات و 
موافق حكمت و عنایت برویانیدیم(. اشاره به توازن و موزون 

بودن جهان دارد.
1-1. طرح مسئله 

شک  بدون  که  است  این  در  پژوهش  اهمیت  و  ضرورت 
همواره هنر محل تجلي عقاید مردم یک سرزمین بوده است 
از باورهای مزبور و ریختن این مهم در  الهام  با  و هنرمند 
قالب موسیقي، خوشنویسي، نقاشي و معماري آن را عینیت 
فلسفي ترین  عنوان  به  معماري  میان  این  در  می بخشد. 
هنرها جایگاه ویژه ای دارد )طاهرطلوع دل و دیگران 2015(. 
جلوه گاه  عیني ترین  جمله  از  را  معماري  می توان  به جرأت 
اندیشه دانست؛ چرا که بیش از دیگر انواع هنرها با انسان 
در می آمیزد. چه بسا باشند افرادي که بنا به دالیلي کمتر در 
معرض هنرهایی چون خوشنویسي، نقاشي و غیره قرار گیرند؛ 
اما معماري مقوله ای است که در بافت زندگي انسان حضور 
مقتدرانه می یابد و انسان به هیچ شیوه نمی تواند خود را از 
محیطي که در آن حضور دارد، جدا کند. دین مبین اسالم در 
کشور ایران از ریشه های فكري و عملكردي عمیقی برخوردار 
است بنابراین در راستای صیانت از این فرهنگ غنی و متعالی 
باید در همه زمینه هاي ارزش گذاری و ارزیابی ها اقدام کرد. 
ایراني در حال فراموشی  امروزه معماری مختص  متأسفانه 
است )صادقی حبیب آباد و دیگران 2017، 30-17(؛ درحالی که 
این نوع معماری همیشه از شكوه و زیبایی خاصی در جهان 

1. سخن آغازی 
آنگاه که سخن از معماری در سرزمین ایران به میان می آید؛ 
معماری به عنوان ظرف و بستر زندگی برای انسانی خلق 
می شود که روح الهی در او دمیده شده1 )آیه 29 سوره حجر(. 
موجودی  بلكه  نیست؛  مادی  نیازهای  به  منحصر  او  وجود 
دارای مراتب وجودی گوناگون است؛ از نیازهای مربوط به 
مرتبه جسمانی مانند خوردن و خوابیدن و نیاز به سرپناه که 
از مرتبه مادی وجود انسان برمی خیزد تا نیازهایی روانی که 
خاطر  تعلق  تا  امنیت  از  نیازها  از  وسیعی  طیف  دربردارنده 
می باشند و مراتب معنوی وجود انسان با ویژگی ها و نیازهای 
مربوط به خود که جوهره و ذات اصلی انسانیت در آن نهفته 

است )خاکی و صادقی حبیب آباد 2015(. 
توجه  با  اواًل  ایرانی اسالمی می توان گفت که  در معماری 
به کرامت انسان و متناسب با خلقت او »انسانی که بالقوه 
بقره(؛  سوره   30 )آیه  است2  زمین  روی  بر  خدا  جانشین 
بر  و  بوده  او  وجود  گوناگون  مراتب  نیازهای  پاسخگوی 
و  انسان  خلقت  هدف  خصوص  در  که  آموزه هایی  مبنای 
مراتب  در  اعتال  و  برای رشد  انسان  و تالش  لزوم حرکت 
معنوی وجود بیان شده است؛ زمینه تعالی و رشد و تكامل 
او در مسیر رسیدن به انسان کامل را فراهم آورد. بنابراین 
هدف غایی معماری ایرانی در هماهنگی با آموزه های معنوی 
اندیشه ایرانی اسالمی، پاسخگویی به مراتب گوناگون وجود 
انسان و درعین حال اعتالی وجود اوست؛ بر پایه مهم ترین و 
اصلی ترین دستمایه معماری که همانا فضاست. در واقع کشور 
ما یكی از غنی ترین سرزمین ها از نظر بهره مندی از میراث و 
دستاوردهای فرهنگی است؛ و از نمودهای آن شهرسازی و 
معماری ویژه و شناخته شده در سطح جهانی می باشد. با توجه 
را چگونه می خواهیم  امروز خود  زندگی  این مطلب که  به 
و به فردا چگونه می اندیشیم و از گذشته خود چگونه بهره 
از  معماری  عناصر  تولید  و  شهرها  ساختن  برمی داریم؛ 
اهمیت  نیازمندیم که  لذا  برخوردار است؛  حساسیت خاصی 
گذشته و امروزی را بازشناسیم و تقویت کنیم )برزگر 1381، 
197(. افعال انسانی، با توجه به باورها و الگوهایی که برای 
خویش انتخاب می کند؛ به ویژگی هایی متصف می شود. بنا 
به تعالیم اسالمی خلیفه خداوند در زمین است )آیه 30 سوره 
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برخوردار بوده است. با بررسی منابع و اسناد کتابخانه ای و 
جست وجو در منابع اینترنتی، به اطالعات فراوانی در مقوله 
در  معماری، مشكالت  بی هویتی  اسالمی،  معماری  معرفی 
به  دادن  بها  اهمیت  و  امروزی، ضرورت  معماری  رو  پیش 
در حیطه  گذشته  معماری  مفاهیم  و  معنا  گذشته،  معماری 
مكان و فضا، هنرهای قدسی، و در یک بیان کلی، اطالعاتی 
صرفاً جهت معرفی و مرور معماری غنی گذشته و اهمیت و 
ارزشمندی درباره معماری ایرانی- اسالمی توسط دانشجویان 
و اساتید صاحب نظر، کارشده که می توان مقاالت و کتاب ها و 
رساله های متعددی از این قبل یافت کرد که خود نشان دهنده 
اهمیت و ضرورت واالی این مسئله است و جای خالی آن در 
معماری امروزی حس می شود. شناسایی ارزش های متعالی 
گذشته و انتخاب مهم ترین آن ها برای شرایط و معیارهای 
امروز بسیار مهم تلقی می گردد )مهدی نژاد و دیگران 1398، 

.)47
نباید از این نكته غافل شد که اکثر اصول ها و مفاهیم ذکر 
شده در منابع به صورت تئوری و توصیفی به آن پرداخته 
پیدا  پی  در  همیشه  موضوعات  این  مخاطبین  است؛  شده 
کردن جوابی هستند تا به روشی علمی از جنس کمی این 
نظریات و صحبت های توصیفی را به اثبات و تأیید برسانند. 
خبر  معماری  در  ارزشمند  حقایق  وجود  از  مخاطبین  خود 
داشته و اعتقاد به این امر دارند؛ اما وجود اثباتی علمی به 
صورت کمی و دقیق تر در منابع کمرنگ بوده و هست. در 
این پژوهش هدف اصلی بررسی مباحث تئوری و توصیفی به 
صورت کمی و آماری است تا نتایج حاصله با مباحث توصیفی 

گذشته مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. 
جهت شروع با انتخاب یک فرآیند از جنس کیفی-توصیفی 
و بررسی آن به صورت کمی این فرضیه مطرح می شود که 
»میان معنا و عناصر کالبدی معماری رابطه معنادار مشاهده 
می شود«؛ چه بسا در معماری گذشته به خصوص معماری 
از فرهنگ  دوره اسالمی، نمودها و تجلی مفاهیم برگرفته 
جامعه به زیبایی هرچه تمام تر در اثر معماری نمود پیداکرده 
و قابل شناسایی است. همچنین اصولی که در منابع به آن 
پرداخته می شود؛ از نظر اولویت بندی و ارزش گذاری متفاوت 
است. لذا این پژوهش، با بهره گیری از نظریات متخصصین 

در این حوزه به روشی پیمایشی به دنبال کشف این مباحث 
از نوع کمی است. از این رو در پی یافتن جواب پرسش هایی 
مرتبط با موضوع خواهد بود که می توان به موارد ذیل اشاره 

کرد:
1. چگونه رابطه ای میان معنا و عناصر کالبدي معماری؛ وجود 

دارد؟
معماری  در  موجود  اصول های  و  ارزش ها  اولویت بندی   .2
غنی گذشته با توجه به نظر متخصصین در این حوزه؛ به چه 

است؟ صورت 
2. روش تحقیق 

پژوهش مورد نظر دارای روش کیفی و کّمی، و روش تحقیق 
توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف بنیادی است. در 
مرحله نخست جهت نیل به استعالی معماری با استعانت از 
سوره مبارکه حشر، آیه 23 و تطبیق اصول معماری با کلمات 
الَْعِزیُز  الُْمَهْیِمُن  الُْمْؤِمُن  الُم  السَّ الُْقدُّوس  »الَْملِک  قدسی: 
الَْجبَّاُر الُْمَتكبُر« به بررسی و استخراج توصیفی از آن پرداخته 
ارزشمند و اصول معماری  بناهای  با  و در مقایسه تطبیقی 
بررسی  و  کتابخانه ای  صورت  به  گردآوری  روش  گذشته؛ 
منابع و نظریات نظریه پردازان، برخی اصول استخراج گردیده 
و سپس این اطالعات به تأیید 15 استاد صاحب نظر در این 
حوزه رسید. در مرحله دوم سنجش مؤلفه های استخراج شده 
از طریق ابزار پرسشنامه در میان جامعه آماری متخصصین 
تعریف شده توزیع گردید همچنین روش ضرب تعداد سؤال ها 
در عدد حداکثر 5 و حداقل 3 اعالم  شده که در این پژوهش 
از آن بهره برده و جهت رسیدن به اهداف پژوهش فرضیات و 
سؤاالت مطرح شده از دو روش آمار استنباطی و توصیفی بهره 
گرفته شده است. حجم نمونه ی این پژوهش، شامل 100 
متخصص )بر اساس جدول کوکران( از اساتید و دانشجویان 
تحصیالت تكمیلی )دانشجویان مقطع دکتری( دانشگاه های 
از  آنان،  دانشگاه  انتخاب  جهت  که  کشور  جامع  و  دولتی 
روش نمونه گیری هدفمند 5 مورد )دانشگاه فردوسی مشهد، 
دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه هنر 
اصفهان و دانشگاه علم و صنعت( انتخاب و برای انتخاب 
خود حجم نمونه از روش تصادفي از نوع طبقه اي بهره  گرفته 

شد. 
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2-1. روش آمار توصیفی
روشی است که در طبقه بندی و خالصه کردن، توصیف و 
تفسیر اطالعات جمع آوری شده، و برقراری ارتباط از طریق 

آن ها کمک می کند )دالور 1388(. 
2-2. روش آمار استنباطی

حاصل  داده های  از  استفاده  با  که  روش هایی  مجموعه  به 
را  جامعه  یا  بزرگ  گروه  و خصوصیات  ویژگی ها  نمونه،  از 
استنباط می کند؛ آمار استنباطی می گویند )حسن زاده و مداح 
T تک  آزمون های  از  نیز  استنباطی  آمار  1388(. در بخش 
نمونه، آزمون دو نمونه ای، آزمون ANOVA و آزمون فریدمن، 

بهره گرفته شده است.
3. ادبیات تحقیق

بررسي  در  معماري  صفات  و  ارزش  مفهوم   .1-3
فیزیکي  کالبد  مؤلفه های 

باطنی  ظاهری،  هر  که  بدان  »و  می فرمایند:  علی)ع(  امام 
متناسب با خود دارد5« )نهج البالغه 1385، ترجمه دشتی(. به 
این ترتیب براي هر مفهوم ظاهري مطابق با بیانات حضرت 
علي)ع( می توان باطني یا در واقع ارزش مسلمي الیق توجه 
در نظر گرفت تا براي اهداف و مقاصد معین طراحي هر کالبد 
معماري مالک بررسي و ارزیابي و ارزش گذاری واقع گردد. 
تاریخ کهن ایران نشان می دهد این ملت از پیشگامان علم 
مهندسي و طراحي ساختمان ها و ابنیه ها بوده اند. به گونه ای 
معماري  سبک های  تاریخي  مستندات  اساس  بر  ایران  که 

خاصي داشته است.
سه  داراي  معین،  لغات  فرهنگ  در  و  لغوی  نظر  از  ارزش 
برازندگی،  قدر،   .2 ارج؛  قیمت،  ارز،  بها،   .1 است:  تعریف 
شایستگی، زیبندگی، قابلیت، استحقاق؛ 3. اعتبار یک سند 
یا متاع، پولی که در سند نوشته شده است. با توجه به این 
تعاریف و با نگاهی به رویكردهای فلسفی، دو حیثیت فلسفی 
و منطقی را می توان، برای این عبارت، در نظر گرفت. نگاه 
فلسفی به این مفهوم، آن را به عنوان بخشی از کمال مطلوب 
موجود )چیزی که باید باشد(؛ متمایز از واقعیت موجود )چیزی 
که هست( قرار می دهد و رویكرد منطقی، ارزش را رابطه یا 
ذهنیت  مسئله  معنا  این  در  افراد می داند.  موضوع خواستن 
مطرح نیست و ارزش، اساس موضوع است که خود هدف 

است و کارکرد وسیله ای ندارد. بر این اساس می توان نتیجه 
گرفت که ارزش، مفهومی انتزاعی است که به عنوان معیار 
سنجش مطلوبیت هر پدیده در نظر گرفته می شود )حناچی 
اصول  )یا  الهی  فعل  همكاران 1392، 37-44(. صفات  و 
اصلی ترین صفاتی هستند  از  الهی(  و خلق  فعل  بر  حاکم 
که می توانند به عنوان صفات معماری اسالمی مطرح شوند 
)نقی زاده 1390، 54(. توضیح این که از یک سو، بر افعال 
خویش  برای  که  اصلی  الگوهایی  و  باورها  به  بنا  انسان، 
انتخاب می کند؛ اصول و صفاتی مترتب است؛ و از سوی 
بنا به تعالیم اسالمی، انسان خلیفه خداوند در زمین  دیگر 
است و با یک مقایسه ساده می توان این گونه نتیجه گیری 
کرد که اعمال انسانی بایستی به صفات فعل الهی متصف 
باشند؛ و در جهت متجلی ساختن آن صفات شكل بگیرند؛ 
با  تنها  نه  و  رعایت گردد؛  امانت داری در خالفت  تا شرط 
فعالیت های انسان خدشه ای به هماهنگی و تعادل موجود در 
عالم وجود و طبیعت وارد نیاید؛ که فراتر از آن، امكان تكامل 
موجودات )و عالی تر از آن، گرایش مواد به سمت تجرد( در 
اثر فعالیت های انسان نیز فراهم آید )نقی زاده 1385، 112(.
3-2. ارتباطات معنایی میان عناصر کالبدي معماری 
معماری ایران که یكی از غنی ترین نمونه های معماری بومی 
با دستاوردهای فرمی و نیارشی قابل ذکر در جهان است؛ در 
گذر از دوران اسالمی به یكی از نمونه های موفق معماری 
مفهومی، معناگرا و عرفانی بدل شده است )ناظرنژاد و صادقی 
حبیب آباد 2016، 395-379(. درعین حال تأثیر کالبد و فرم 
معماری به عنوان ظرف مكانی که معلولی از فرهنگ جامعه 
دارد  بسزایی  تأثیر  معانی  و  مفاهیم  این  بازنمایی  در  است 
اسالمی،  دوران  در  که  عناصری  )نظیف 1392، 68-57(. 
به  نمی توانسته  قلمداد شد؛  مساجد  معماری  اصلی  عناصر 
یک باره به وجود آمده و به چنین بالندگی رسیده باشد. بسیاری 
از عناصر موجود در معماری مساجد اسالمی، عناصر معماری 
مساجد  معماری  در  اسالم  ورود  از  که پس  است  ساسانی 
لذا عناصر کالبد  اکبری، 1392(؛  به کار رفت )کاظم پور و 
معماري ایراني اسالمي داراي ماهیتي معناگرا و هویت بخش 
می باشد )مهدی نژاد و همكاران 2017، 50-31(. در معماری 
اسالمی ایران معنا، زیبایی، شكل و سازه چهار عامل اساسی 
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هستند که با ترکیبی متناسب از آن ها معمار سنتی قادر است 
نقشی از جهان معنا را در عالم مادی متجلی سازد )مهدی نژاد 
و همكاران 2018( وجود یک ارتباط منطقی و منسجم بین 
این عوامل بوده است که در دوره اسالمی، معماری ایران 
بزرگ ترین  از  یكی  است.  داده  قرار  ممتاز  موقعیتی  در  را 
چالش های معماری امروز عدم وجود ارتباطی منسجم بین 
عوامل تشكیل دهنده آن می باشد. علت اصلی این نقیصه، 
دور شدن از آموزه ها و ریشه های معماری سنتی است که 
منجر به تفكیک مراحل گوناگون فرایند طراحی و ساخت، 
تغییر در روند آموزش معماران و شتاب و سرعت ساخت وساز 

شده است. 
با تدبری در  ارزش های اسالمي  3-3. جستاری در 

آیات سوره حشر
از نظر مفسران عرفاني هنر اسالمي، بسیاري از ویژگي هاي 
هنر اسالمي، فراتر از جهان ظواهر، به سوي جهان آخرت 
توجه دارد )مهدی نژاد و همكاران 2019( البته این نمادها 
غالباً داللت ضمني دارند و کلیت  آن ها بیش تر از بار معنایي 
نمادین آن هاست. از این رو، در غالب معاني مورد استفاده، با 
هدف پدیدار ساختن نمادهاي پنهاني، تأثیر و نفوذ پربارتر را 
در متون کتیبه ها مي توان یافت. کتیبه ها البته نه به صورت 
گلچین  قطعه هایي  و  عبارت ها  داراي  همیشگي،  و  قطعي 

شده از قرآن هستند که مفاهیم عمیقي را بیان مي دارند )برند 
1383، 229(. خداوند متعال در آیه 23 سوره مبارکه حشر 
می فرمایند6: او است خدایی که جز او معبودی نیست؛ َملِک 
است )سلطان فرمانروای جهان هستی است(؛ قدوس است 
)منزه و پاک از هر عیب و نقص و شریک و فرزند است(؛ 
نقص  از  سالم  صفاتش  عیب،  از  سالم  )ذاتش  است  سالم 
و افعالش سالم از شر است(؛ مؤمن است )توحیدگوی خود، 
مؤمن به حقیقت ذات و صفات خویش و ایمنی  بخش از هر 
ظلم و بدی است(؛ مهیمن است )امین، مسلط و فائق بر همه 
چیز، حافظ همه هستی و مراقب همه اشیا است(؛ عزیز است 
)بی  مانند و نظیر، غالب شكست  ناپذیر و بخشنده عزت است(؛ 
جّبار است )دارای شأنی عظیم، جبران  کننده هر شكست و 
ضرر، اصالح گر حال موجودات و صاحب اراده قاهره بر اشیاء 
است(؛ متكّبر است )مستحق تعظیم و صاحب کبریا و بزرگی 
باطنی و آشكار است(، منزه است خداوند از این که برای او 
شریک قرار می  دهند )قرآن کریم، ترجمه آیت اهلل مشكینی(. 
در ادامه سعی بر آن شده است که با اشاره ای گذرا به آیه 22 
و 24 سوره مبارکه حشر )بینش ها و کنش ها؛ جدول 1 و 2( به 
اصل موضوع پژوهش یعنی بخش ارزش ها و رابطه معنایی 
با خصوصیات معماری )روابط محتوایی آن( )آیه 23؛ جدول 

3( پرداخته شود:

خصوصیات معماری مفهوم و تفسیر )طباطبایی 1382( ترجمه و معنی )آیت اهلل مشكینی( لغت جایگاه
عالم بر اصول 

موضوعه و نظری
فراز اول گویای توحید خدا در الوهیت و 

معبودیت است.
دانا َعالُِم

ش ها
بین

هدف و برنامه ریزی 
در طراحی یک شی 

یا فضا

علم مطلق خداست؛ نسبت به آنچه برای ما 
مدرک است و آنچه ما از درک آن عاجزیم. 
چون غیب و شهود اموری نسبی هستند و 
از آنجا که خداوند محیط بر همه عوالم و 

موجودات است، قهرا به همه آن ها علم دارد و 
غیب و شهادت برای او یكسان است.

آنچه از حواس ظاهری 
و باطنی هر ذی شعوری 
نهان و آنچه در مقابل 
آن ها آشكار است؛ یا 

آنچه هنوز موجود نشده و 
آنچه موجود شده است.

غیب الَْغْیِب

خصوصیات فنی و 
مهندسی و ظاهری

آشكار َهاَدِة الشَّ

دعوت کنندگی در 
معماری که موجبات 
لطافت طبع را به 

وجود آورد.

دو صفت )رحمان( یعنی بخشنده و 
فیض دهنده بر همه خلق؛ و )رحیم( یعنی 

دارای رحمت خاصه هدایت نسبت به مؤمنان، 
اشاره می فرماید.

اوست بخشنده و مهربان ِحیُم ْحَمُن الرَّ الرَّ

جدول 1. تعیین معیارهای ارزش گذاری )بینش ها( طبق آیه 23، سوره مبارکه حشر
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جدول 1. تعیین معیارهای ارزش گذاری )بینش ها( طبق آیه 23، سوره مبارکه حشر

جدول 3. تعیین معیارهای ارزش گذاری )ارزش ها( طبق آیه 23، سوره مبارکه حشر

خصوصیات معماری مفهوم و تفسیر )طباطبایی 1382( ترجمه و معنی )آیت اهلل مشكینی( لغت جایگاه
پدیدارسازی به کمک 
مدیریت منابع الزم 
در طراحی معماری 

)مدیریت(

یعنی کسی که اشیا را با 
اندازه گیری پدید آورده باشد. اوست خدای آفریننده الَْخالُِق

ش ها
کن

بدیع و نوآورانه و دارای 
صفات متمایز از دیگر 

پدیده ها

یعنی خالقی که اشیایی را پدید 
آورده که هر یک از دیگری متمایز 

هستند.
آفریدگار و ایجادکننده الَْباِرُئ

دارای بافت، جنس، 
نقش، رنگ و خصوصیات 

ویژه مادی در معماری

خالقی که پدیده های خود را طوری 
صورتگری نموده که با یكدیگر 

مشتبه نمی شوند.

صورت بخش
)اشیا به صورت های مختلف( ُر الُْمَصوِّ

دارای زیبایی های 
نام گذاری شده در 

معماری

اشاره به بقیه نام های مبارک 
پروردگار است. او راست بهترین نام ها ْسَماء الُْحْسَنی اْلَ

دارای خصیصه ی انجام 
وظایف محوله به صورت 

هوشمند در معماری

در ادامه می فرماید هر آنچه مخلوق 
در عالم است و حتی خود آسمان ها 

و زمین تسبیح گوی او هستند و 
تسبیح موجودات، هم تسبیح قولی 

و هم وجودی است.

او را تسبیح می گویند ُیَسبُِّح

خصوصیات معماری )رابطه 
محتوایی )جان اثر( که در 
معماری به کالبدی ختم 

می شود(7

مفهوم و تفسیر
ترجمه و معنی 

)آیت اهلل مشكینی و 
قریشی 1384(

لغت 
)رابطه محتوایی( جایگاه

ملكوتي یا فاخر بودن 
معماري

َملُِک )malik(: ملک، پادشاه، سلطان 
)آذرنوش 1384( پادشاه و آنكه دارای 
حكومت است )قرشی  1384( مالک 

تدبیر امور مردم و اختیاردار حكومت آنان 
)طباطبایی 1382(

سلطان فرمانروای 
جهان هستی الَْملُِک

ش ها
پاک و منزه بودن معماريارز وُس: طاهر، پاک، مطهر )آذرنوش  ُقدُّ

1384( بسیار پاک )قرشی 1384(
منزه و پاک از هر 

عیب و نقص وُس الُْقدُّ

زیست محیطی بودن معماري

الُم )salam(: سالمتی، صحت، درستی.  سَّ
)آذرنوش  1384( سالمت دهنده و یا 
سالم از هر عیب است )قرشی 1384( 
کسی که با سالم و عافیت برخورد 

می کند، نه با جنگ و ستیز )طباطبایی 
)1382

ذاتش سالم از عیب، 
صفاتش سالم از 

نقص
الُم السَّ
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جدول 4. مقایسه تطبیقی اسماء متبرکه آیه 23 از سوره مبارکه حشر و معماری ایرانی دوره اسالمی

ایمان آفرین بودن معماري

ُمْؤِمُن )mumin(: مؤمن، باایمان، معتقد 
)آذرنوش 1384( کسی که امنیت می دهد 

و فرد را در امان خود حفظ می کند 
)طباطبایی 1382(

توحیدگوی خود، 
مؤمن به حقیقت ذات الُْمْؤِمُن

ش ها
ارز

برخورداري از امكانات در 
معماري

ُمَهْیِمُن: ایمن کننده، نگهبان )فرهنگ 
معین(

فائق و مسلط بر اشیا و موجودات 
)طباطبایی 1382(

امین، مسلط و فائق 
بر همه چیز الُْمَهْیِمُن

عزت و افتخارآفرین بودن 
معماري

َعزیُز )aziz(: برجسته، محترم، گران مایه 
)آذرنوش 1384(

غالبی که هرگز شكست نمی پذیرد و 
کسی بر او غالب نمی شود و هر چه غیر 
او دارند از ناحیه اوست )طباطبایی 1382(

بی مثل و نظیر الَْعزیُز

فنی و ضابطه مند بودن 
معماری

َجبَّاُر: قوی، عظیم، پرقدرت )آذرنوش 
1384( اصالح کننده و صاحب اراده 

نافذ که اراده خود را بر غیر خود حاکم 
می گرداند )طباطبایی 1382(

دارای شأنی عظیم الَْجبَّاُر

غرورآفرینی معنوی معماري

ُمَتَكبِّر: صاحب کبریا، بزرگ منش 
)لغت نامه دهخدا( کسی است که ردا 
کبریا فقط برازنده اوست و بزرگی 
و بزرگ منشی فقط شایسته اوست 

)طباطبایی 1382(

مستحق تعظیم و 
صاحب کبریا الُْمَتَكبُِّر

به معناي مالک تدبیر امور مردم، و اختیاردار حكومت آنان است به گونه ای که کسی نمی تواند مانع 
از حكم او شود و کسی حاکم بر او نیست )تفسیر المیزان طباطبایی، ج 19(. همچنین برخی از 

محققان بر این باور هستند که »ملک« به فرد قادر و توانایی گفته می شود که می تواند از طریق 
سیاست و تدبیر، گروهي را اداره کند و در حقیقت او با امر و نهي خود در جامعه تصرف می کند 

)سبحانی تبریزی، 1383، ج 2(  و به بیان مرحوم شهید مطهري در »ملک« مفهوم قدرت بالقوه 
است، یعني تمام ذرات در دست قدرت اوست )مطهری 1376، ج 6(.

معنی و تفسیر

الَْملُِک
با استناد بر مفاهیم عالی اسالمی و شالوده دین، به این نكته می رسیم که وجود هر مكانی در 

معماری اسالمی تنها به فضا و قلمرویی که دارد؛ داللت نمی کند؛ بلكه باالتر از آن، نشان دهنده 
محتوایی است که بر آن احاطه یافته است. امیر مؤمنان حضرت علی)ع( می فرمایند: »بدان که هر 

ظاهری، باطنی متناسب با خود دارد. آنچه ظاهرش پاکیزه، باطن آن نیز پاک و پاکیزه است و آنچه 
ظاهرش پلید، باطن آن نیز پلید است« )نهج البالغه، خطبه 154(. پس داللت صورت بر محتوا به 

معنی آن است که هر یک از این دو، عنصر نمود و ترجمانی از دیگری است که ارتباط الینفكی نیز 
دارند. از این رو با یک تبیین جامع، معماری اسالمی را پرتو و انعكاس قدرت حكیمانه، در ساختار 
محیط زیست انسان ها می بینم که متناسب با نیازهای مادی، روحی و در جهت کمال آن ها آورده 

شده است. 

مقایسه تطبیقی 
در معماری
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مبالغه در قداست و نزاهت در صفات و افعال و پاکي از نقص است )تفسیر المیزان طباطبایی، ج 19(. 
از وجه دیگر این اوصاف در حد اتم و کامل به خداوند تعلق می گیرند، در این صورت او قدوس است 
)جوادی آملی 1390، ج 2(. یعني این علم که صفت خداوند است نه تنها پاک از هر عیب هست؛ 
بلكه خداوند داراي کامل  ترین علوم است. سبوح اي تنزیه اهلل، و قدوس اي طهارة هلل ثناؤه )محمدی 

.)675 ،1390

معنی و تفسیر

وُس الُْقدُّ

هنر اسالمي مخصوصًا معماري اسالمي در اماکن متبرکه و حرم های مطهر، مجال نمود و بروز یافته 
است که خود بیانگر و القاکننده نوعي تفكر، فرهنگ و معنویت خاص است. معماری ایرانی- اسالمی 
از این امر قدسی، به خصوص در مساجد شیعی خود بهره زیاد برده و معماری منزه و بی همتایی در 
بورکهارت  تیتوس  گفته  به  بنا   .)2016 حبیب آباد  صادقی  و  )مهدی نژاد  کرده اند  ایجاد  خاکی  زمین 
مي توان اذعان داشت که تنها هنري که صورت و قالب آن نیز روشنگر رؤیت باطني یک مذهب خاص 
باشد؛ شایسته این صفت )منزه بودن و قدسی( است. از آنجا که انسان موجودی تک بعدی نیست و 
به صورت فطری، به جمال و نوآوری گرایش دارد؛ معماران کوشیده اند با تكیه بر تجارب، تفكرات، 
خالقیت فردی و روحیه زیباشناسانه، از یک سو و تجلی معنویت و مفاهیم دیگر از دیگر سو، به خلق 
اثری بدیع و سرشار از مفاهیم و مضامین معنوی در ساحت و ساختاری مادی همت گمارند )بمانیان 

و همكاران  1389، 37-70(.

مقایسه تطبیقی 
در معماری

آلوسی از مفسران اهل سنت نیز آن را به معنای سالمت بودن از عیوب دانسته است )آلوسی 1387، 
ج 14( نویسندگان تفسیر نمونه نیز »سالم« را به معنای کسی دانسته اند که هیچ گونه ظلم و ستم 
بر کسی روا نمی دارد؛ و همه از ناحیه او در سالمت اند )عدم ظلم( )یعني کسي که با سالم و عافیت 
برخورد مي کند؛ نه با جنگ و ستیز( )مكارم شیرازی 1380، ج 23(؛ بعد اینكه این توهم و ترس از 
ذهن بشر بر طرف شد خداوند اسم »السالم« را ذکر می کند که اثبات کند نه تنها این خدا که مالک 
هست ظالم نیست؛ بلكه او براي شما عافیت ایجاد می کند و او دوست داشتنی است )مطهری 1376، 

ج 6، 210(.

معنی و تفسیر

الُم بسیاری از نظریه پردازان و فیلسوفان به دنبال نگاهی نسبت به طبیعت هستند که به رفتاری محترمانه السَّ
نسبت به طبیعت منجر می شود؛ آنجا که الكساندر، اکولوژیک را دانش باهم بودن اشیا و عناصر و 
محیط زیست انسان ها می داند و نوربرگ شولتز به دنبال معنی دادن به محیط ساخته شده از طریق 
طبیعت است )گرجی مهلبانی 1389، 98(. باغ های شفابخش نمونه دیگری از معماری است که باعث 
سالمتی مخاطبین می گردد. مشاهده آب، سبزه، شنیدن آوای حاصل از عناصر طبیعی )حرکت آب و 
آوای پرندگان(، استشمام رایحه گیاهان و گل ها و محرک های چشایی و المسه، پنج حس را تحت 
تأثیر قرار می دهد و با تمرکز آن می تواند بر کاهش استرس مؤثر باشد )عظمتی و دیگران 2017(، 
در آسیای اولیه )چین، یونان و فرهنگ های رومی( نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است )ویلرد 

.)199 ،2007

مقایسه تطبیقی 
در معماری

مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر اسم »مؤمن« می نویسد: »مؤمن به معناي کسي است که به تو 
امنیت بدهد؛ و تو را در امان خود حفظ کند« )امنیت دهنده( )تفسیر المیزان طباطبایی ج 19، 222(. 
طبرسی)ره( در مجمع البیان نقل می کند که مؤمن آن کسي است که خلق از ظلم او در امان هستند. 
ایشان از مفسران دیگری نیز این قول را نقل می کند که مؤمن آن کسي که ایمان به خود داشت قبل 

از اینكه مخلوق به او ایمان داشته است.

معنی و تفسیر

الُْمْؤِمُن
کسی که امنیت می دهد و فرد را در امان خود حفظ می کند. می توان نقش حیاط مرکزی و حفاظت 
معماری  بودن  آفرین  ایمان  از  نمونه  را  معماری سنتی  در  کویری  و طوفان های  گرما  از  خانه  اهل 
دانست. توجه به ایجاد امنیت خاطر در بهره گیری از جهات مختلف حیاط خانه طي فصول مختلف 

سال مد نظر معماران سنتی کار گذشته قرار می گرفته است.

مقایسه تطبیقی 
در معماری
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این کلمه فقط یک بار در قرآن آمده است و بر اساس آنچه که مرحوم عالمه طباطبایی بیان می کند؛ 
به معناي فائق و مسلط بر شخصي و یا چیزي است )حافظ– آرامش بخش( )تفسیر المیزان طباطبایی 
ج 19، 222(. نویسندگان تفسیر نمونه و نیز بیضاوي مهیمن را به کسی که »حافظ و نگاه دارنده و 

مراقب همه چیز است« معنا کرده اند )مكارم شیرازی 1380، ج 23، 553(.

معنی و تفسیر

الُْمَهْیِمُن

در معماری سنتی گذشته وجود اصولی معماری را واجد شرایط امكانات کرده و می توان به عنوان اصل 
از آن ها بهره برد: 1. حفظ انرژي: بنا طوری ساخته می شد که نیاز ساختمان به سوخت های فسیلي 
را به حداقل برساند؛ 2. هماهنگي با اقلیم: بنا به گونه ای احداث می شد که با محیط و اقلیم سایت، 
هماهنگي داشته باشد؛ 3. کاهش استفاده از منابع جدید مصالح: ساختمان به گونه ای ساخته می شد 
که میزان استفاده از منابع جدید را تا حد امكان کاهش داده تا در پایان عمر مفیدش براي ساختن 
بناهاي جدید، خود به عنوان منبع جدید بكار رود )صادقی حبیب آباد و لطفی زاده 2016، 88-81(؛ 4. 
برآوردن نیازهاي ساکنان: برآورده شدن نیازهاي روحي و جسمي ساکنان از اهمیت خاصي برخوردار 

بود )طراحی انسان محور(.

مقایسه تطبیقی 
در معماری

مرحوم طبرسی دو معنا برای این واژه بیان می کند: الف. عزیز به معناي آن کسي است که نمی توان 
بر او غالب شد؛ ب. عزیز آن نیرومندي است که قابل دسترسی نمی باشد و بر او مرام و مقصدی ممتنع 
نباشد )طبرسی  1380، ج 9(. مرحوم عالمه طباطبایی معنای دیگری نیز ارائه می کند به این معنا 
ناحیه کسي  از  او دارد  دارند؛ و هرچه  او  ناحیه  از  دارند  که عزیز آن کسي است که هرچه دیگران 
نیست )تفسیر المیزان طباطبایی ج 19، ص 222(. فخر رازي و برخی دیگر از مفسران اهل سنت نیز 

دراین باره عزیز را به کسي معنا می کنند که نظیرش پیدا نمی شود )فخرالدین رازی 1371، ج 29(.

معنی و تفسیر

الَْعزیُز

را  یا عالم غیرمادی  هنرمند مسلمان در کنار وجود اشیای مادي، جنبه دیگر عالم یعني عالم مثال 
مي بیند و آن را در اثر خود بازنمایي مي کند )مهدی نژاد و دیگران 1398(. در واقع قوه خیال موجب 
شده است که هنرمند سنتي در ارتباط با آن به خلق آثار هنري بپردازد و آنچه را که در وراي عالم مادي 
است، در عالم ماده منعكس سازد )شایگان و همكاران(. برای مثال می توان مسجد گوهرشاد را نام برد؛ 
صالحی فرد در مقاله9 خود، اصولی که باعث افتخارآفرین بودن این مسجد بوده است را نام می برد: 1. 
تناسب مسجد گوهرشاد از منظر گوناگون مثل ریتم، خوانایی، نوع کاشی کاری، الگوی ساخت، حجم و 
اندازه و... با مجموعه تشكیل دهنده حرم مطهر رضوی، بر شكوه و عظمت بیشتر این بنا افزوده است. 
2. جلوه های هنری و ارزش های هنری به کار گرفته شده در ساخت این بنا، خود جلوهای ویژه به آن ها 
بخشیده است )مقرنس کاری، کاشی کاری ها، ظرافت های طراحی در سقف و جداره ها و...( و در یک 
جمله می توان گفت: »مسجد گوهرشاد« شكوه شعور و ذوق ایرانی- اسالمی مردمانی است که قرن ها 

پیش به ماندگاری خویش و انعكاس فرهنگ و تمدن ریشه دار خود اندیشیده اند.

مقایسه تطبیقی 
در معماری

اصالح کننده  معنای  به  را  آن  و  گرفته  »جبر«  از  مبالغه  صیغه  را  »جبار«  طباطبایی  عالمه  مرحوم 
)اصالح کننده و صاحب اراده نافذ( دانسته است؛ ایشان همچنین »جبار« را به کسي معنا می کند که 
اراده اش نافذ است؛ و اراده ی خود را بر هرکس که بخواهد به جبر تحمیل می کند )تفسیر المیزان 
طباطبایی ج19، 222(. نویسندگان تفسیر نمونه دراین باره بر این باور هستند که این واژه هنگامي 
که در مورد خداوند به کار رود بیانگر یكي از صفات بزرگ او است که بانفوذ اراده و کمال قدرت به 
اصالح هر فسادي می پردازد؛ و هرگاه در مورد غیر او به کار رود معني مذمت را دارد )مكارم شیرازی  
1380، ج 23، 554(. مرحوم شهید مطهري نیز معتقد است که این کلمه یا از جباریت گرفته شده 
است یا از جبران. اگر به معني جباریت باشد همان معناي مفسرین باال می باشد؛ ولي اگر از ریشه ی 
جبران گرفته شده باشد به معني آن که کم و کسرهایي را که پیدا می شود؛ جبران می کند )مطهری  

1376، ج 6، 214(.

معنی و تفسیر الَْجبَّاُر
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به نقل از بهزادفر معماري و شهرسازي در حوزه هنر، معماري و شهرسازي با مفاهیم و گزاره های 
محیطی  کیفیات  نمایانگرهاي  و  هستند  باوري  و  بینشی  مفاهیم  نوع  از  که  هستند  درگیر  خاصی 
مكان های معمار و معمارانه متبلور می شوند. یگانگی )وحدت( و تناسبات بصري از این نمونه مفاهیم 
هستند. به نقل از دکتر بمانیان دین مبین اسالم برنامه ای جامع و راهگشا، نه تنها در زندگی فردي 
با اشاره به اهداف معماري و شهرسازي مبتنی بر  ارائه کرده است. وي  بلكه در حوزه های مختلف 
رهنمودهاي اسالمی و قرآنی براي وصول به معماري و شهرسازي اسالمی، ایجاد حیات طیبه، تأمین 
به شمار می رود؛ وجود ضابطه در معماری  اهداف  این  از جمله  را  رفاه و عدالت، معنویت و اخالق 
ایرانی- اسالمی خود گواه بر این مورد است که معماری امروزی برخی از ضوابط را بر اساس همان 
نظام ارزشمند قدیم استخراج کرده است: 1. هماهنگی با بستر طبیعی، فرهنگی و تاریخی و توجه به 

مزیت های خاص شهر و روستا،
2. رعایت اصل محرمیت در مراتب گوناگون، متناسب با ویژگی های فرهنگی و طبیعی شهر و روستا و 
نوع کاربری، 3. رعایت اصل نظم و نظام با توجه به بستر طبیعی، فرهنگی و تاریخی شهر، 4. فراهم 
نمودن زمینه های مناسب جهت بهبود ساختار اجتماعی شهر و روستا و ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی.

الَْجبَّاُر
مقایسه تطبیقی 

در معماری

بنمایاند  را  کبریایي خود  با جامه  که  دانسته  معنای کسي  را  نیز »متكبر«  مرحوم عالمه طباطبایی 
)بزرگ نیكوکار( )تفسیر المیزان طباطبایی ج 19، 222(. نویسندگان تفسیر نمونه دو معنا برای کلمه 
»متكبر« دو معني بیان می کنند؛ یک ممدوح و یكي مذموم. معنای ممدوح که در مورد خداوند به 
کار می رود؛ و آن دارا بودن بزرگی و کارهای نیک و صفات پسندیده فراوان است. معنای نكوهیده و 
مذموم که در مورد غیر خدا به کار می رود و آن این است که افراد کوچک و کم مقدار ادعای بزرگی 
کنند؛ و صفاتی را که ندارند به خود نسبت دهند؛ و از آنجا که عظمت و بزرگی تنها شایسته مقام خدا 
است این واژه به معنی ممدوحش تنها در باره او به کار می رود و هر گاه در غیر مورد او به کار رود به 
معنی مذموم است )مكارم شیرازی 1380، ج 23، 554(. فخر رازي نیز از ابن عباس نقل می کند که 
گفته »متكبر« آن کسی است که با ربوبیت خود بزرگ شده و عظمت پیدا کرده است )فخرالدین رازی 
1371، ج 29(.  بیضاوي نیز بر این باور است که متكبر کسي است که بزرگ تر از هر چیزي که موجب 

حاجتي شود یا نقصي می باشد )بیضایی، انوار التنزیل و أسرار التأویل، ج 5(.

معنی و تفسیر

الُْمَتَكبُِّر

یكی از موثرترین و گران بهاترین گونه هایی که می تواند در نمایش قدرت الیزال الهی کارساز باشد؛ 
هنر وابسته به معماری است )مهدی نژاد و دیگران  1397(؛ و کمک از این عنصر شكوهمند باعث 
غرورآفرینی معنوی معماری می باشد. هنر اسالمی مبتنی گشت بر فهم حقایق الهی و معانی واقعی 
قرآن کریم )برای اهل تفكر( برای یادآوری حقایق الهی، از جمله حقیقت محمدیه و روح معنوی ائمه 
اطهار)ع( که حبل المتینند. هنر اسالمی برای اهل تفكر، پشتوانه فوق العاده ارزشمند حیات معنوی و 
فرصتی گران بها برای یادآوری حقایق الهی است )نصر 190،1375(. هنر اسالمی از زیبایی شناسی 
اسالمی حیات می گیرد که خود مبحث اصلی عرفان است و هنر مسلمان دانسته یا ندانسته از چنین 
در  معنوی  این غرورآفرینی  )خزایی 27،1382(.  آفرینش می پردازد  به  دیدگاهی  با چنین  و  منظری 

تصویر زیر قابل توجه و بیان مجد و بزرگی معماري است:
توجه معماری به تكنیک های معماری و اصول مهندسی ساز هم می تواند باعث افتخارآفرینی مثبت 
)معنوی( معماری هر دوره باشد. وجود برخی عناصر مانند: رنگ، نور، نقوش و... که در هر دوره، اصول 

و روش جدیدی را وارد معماری کرده است.

     
اوج هنر غرورآفرینی مثبت )معنوی( مسجد نصیر الملک در شیراز             تكنیک مهندسی و اجرای بزرگ ترین گنبد در زمان خود، گنبد سلطانیه، زنجان، ایران

مقایسه تطبیقی 
در معماری

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 24

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1173-fa.html


61فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و سوم / تابستان 1398 / سال هفتم

تصویر 1. مؤلفه ها و عوامل استخراج شده و مؤثر از ارزش های معماری ایرانی دوره اسالمی

4. اعتبارسنجی ابزار اندازه گیری 
در این پژوهش، با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ ضریب 
پایایی کل آزمون )جدول 5( برای مؤلفه معنا 0.72، اقلیم 0.73، 
ساختار 0.77 و در نهایت برای مؤلفه تكنولوژی 0.71 تعیین شد 
و مشخص گردید که با حذف برخی از سؤاالت ضریب پایایی 
افزایش می یابد و سرانجام این پرسشنامه با 63 سؤال با طیف 

5 گزینه ای لیكرت انجام گرفته است. 

با توجه به نتایج جدول باال، پایایي و روایی مؤلفه ها قابل قبول 
و مناسب می باشند.

فراوانی دانشگاه
9 دانشگاه فردوسی مشهد
23 دانشگاه شهید بهشتی
19 دانشگاه هنر اصفهان
31 دانشگاه تربیت مدرس
18 دانشگاه علم و صنعت ایران
100 مجموع

فراوانی تحصیالت و رتبه علمی
4 استاد
10 دانشیار
14 استادیار
24 مربی
48 دانشجو دکتری
100 مجموع

ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های مورد بررسی
0.82 مؤلفه معنا
0.73 مؤلفه اقلیم
0.71 مؤلفه ساختار
0.76 مؤلفه تكنولوژی

جدول 5. آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه

جدول 6. توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب محل )دانشگاه(

جدول 7. توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب تحصیالت

4-1. توزیع فراواني افراد بر حسب محل )دانشگاه(

4-2. توزیع فراواني افراد بر حسب تحصیالت
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اولویت ها میانگین رتبه ها زیر شاخصه های 
معنا

1 3.99 مفاهیم فرمی
2 3.41 مفاهیم هندسی
3 3.25 مفاهیم فضایی
4 2.44 مفاهیم عملكردی

جدول 8. آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت های پارامتر معنا
5. تحلیل و آنالیز داده ها

جدول 9. آزمون تک نمونه ای جهت اثبات فرضیه

جدول 10. آزمون دونمونه ی جهت اثبات فرضیه

جدول 11. آزمون ANOVA جهت اثبات فرضیه

t آماره درجه آزادی سطح معناداری و 
توان آزمون

تغییر حد وسط %95 فاصله مطمئن تفاوت

پایین تر باالتر
سیستم های 

اطالعاتی مكانیزه
2/42 99 0/00 2/769 2/54 3

تفاوت های دو نمونه
t آماره درجه آزادی

سطح 
معناداری و 
معدلتوان آزمون انحراف معیار معدل خطای 

معیار
%95 فاصله مطمئن تفاوت

پایین تر باالتر
سیستم های 
اطالعاتی 

مكانیزه
-0/843 1/63 0/157 -1/154 -0/532 -5/372 99 0/00

درجه آزادی معدل مربع تكرار سطح معنادار
بین گروهی 2/271 4 568. 0/393 0/00

درون گروهی 148/942 96 1/446
جمع 151/213 100

با توجه به جداول )8، 9، 10 و 11( و نتایج به دست آمده 
 T به دست آمده از این سه آزمون برابر با )آزمون sig مقدار
 )0(ANOVA  آزمون ،)0( دو نمونه ای T آزمون ،)تكنمونه )0
می باشد که با توجه به اینكه مقدار sig حاصل شده از 0/005 
نتیجه  در  و  می شود  رد  فرض صفر  بنابراین،  است؛  کمتر 

می توان گفت که میان مؤلفه های مفاهیم و عناصر کالبدی 
در بخش معنا رابطه معناداری وجود دارد. همچنین )مطابق 
جدول 8( شاخصه مفاهیم فرمی در کالبد معماری باالترین 
امتیاز و شاخصه مفاهیم عملكردی دارای پایین ترین امتیاز 

است.
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اولویت ها میانگین رتبه ها مؤلفه های 
زیست محیطی

2 2.84 تأثیر فضایی
4 2.41 تأثیر هندسی
3 2.68 تأثیر عملكردی
1 2.99 تأثیر فرمی

جدول 13. آزمون تک نمونه ای جهت اثبات فرضیه

جدول 12. آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت های پارامتر اقلیمی

جدول 14. آزمون دونمونه ای جهت اثبات فرضیه

جدول 15. آزمون ANOVA جهت اثبات فرضیه

t آماره درجه آزادی سطح معناداری و 
توان آزمون

تغییر حد وسط %95 فاصله مطمئن تفاوت

پایین تر باالتر
سیستم های 

اطالعاتی مكانیزه
34/646 99 0/00 2/583 2/44 2/73

تفاوت های دو نمونه
t آماره درجه آزادی

سطح 
معناداری و 
معدلتوان آزمون انحراف معیار معدل خطای 

معیار
%95 فاصله مطمئن تفاوت

پایین تر باالتر
سیستم های 
اطالعاتی 

مكانیزه
0/185 1/395 0/134 -0/81 0/451 1/379 99 0/31

درجه آزادی معدل مربع تكرار سطح معنادار
بین گروهی .242 3 0/81 0/56 0/33

درون گروهی 150 96 1/45
جمع 151/213 100

با توجه به جداول )12، 13، 14، 15( و نتایج به دست آمده 
مقدار sig به دست آمده از این چهار آزمون برابر با )آزمون 
آزمون   ،)0/031( نمونه ای  دو   T آزمون   ،)0( تكنمونه   T
ANOVA )0/033( و آزمون فریدمن )0/039( می باشد که با 

توجه به اینكه مقدار sig حاصل شده از 0/005 کمتر است؛ 
بنابراین، فرض صفر رد می شود و در نتیجه می توان گفت که 
میان مؤلفه های مفاهیم و عناصر کالبدی در بخش اقلیمی 
رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مؤلفه انعطاف پذیری 

باالترین امتیاز و مؤلفه دما و رطوبت دارای پایین ترین امتیاز 
است. همچنین )مطابق جدول 12( شاخصه تأثیر فرمی در 
کالبد معماری باالترین امتیاز و شاخصه تأثیر هندسی دارای 
پایین ترین امتیاز است. )مطابق جدول 16( شاخصه ساختار 
امتیاز و شاخصه ساختار  باالترین  فرمی در کالبد معماری 
عملكردی دارای پایین ترین امتیاز است. )مطابق جدول 17( 
امتیاز و  باالترین  شاخصه ساختار فرمی در کالبد معماری 

شاخصه ساختار عملكردی دارای پایین ترین امتیاز است.
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6. سخن پایانی
کالبد  یک  عنوان  به  که  آن  از  پیش  معماری  اثر  یک 
منعكس کننده یک سلسله تفكرات  باشد؛  ساختمانی مطرح 
و بازگوکننده راه و رسم زندگانی مردمان دوره خود است. 
بازگو  آثار هنریش  در  را  معمار ذات درونی و هویتی خود 
می کند. برای درک ارزش های سنتی معماری و شهرسازی، 
نیک  را  گذشته  غنی  معماری  ویژگی های  و  آموزه ها  باید 
دریافت که این ارزش ها برای امروز به عینیت تبدیل شود. 
در معماری ایرانی دوره اسالمی اهمیت دادن به مسئله معنا 
معماری  بومی-اقلیمی،  معماری  محیطی،  روان شناسی  و 

ساختارمند و اصولی همچنین بهره گیری از تكنولوژی، چهار 
بهره گیری  و  درست  شناخت  با  که  هستند  اساسی  عامل 
را  قادر است نقشی سازنده و مؤثر  از آن ها معمار  منطقی 
فرهنگ  درخور  معماری  داشتن  امروزی جهت  بناهای  در 
و  منطقی  ارتباط  یک  وجود  سازد.  متجلی  امروز  هویت  و 
اسالمی،  دوره  در  که  است  بوده  عوامل  این  بین  منسجم 
معماری ایران را در موقعیتی ممتاز قرار داده است. یكی از 
ارتباطی  وجود  امروز عدم  معماری  چالش های  بزرگ ترین 
منسجم بین عوامل تشكیل دهنده آن می باشد. علت اصلی 
این نقیصه، دور شدن از آموزه ها و ریشه های معماری سنتی 

اولویت ها میانگین رتبه ها مؤلفه های امكانات 
و تجهیزات

1 2.96 ساختار فرمی
4 1.98 ساختار عملكردی
3 2.53 ساختار هندسی
2 2.89 ساختار فضایی

اولویت ها میانگین رتبه ها مؤلفه های امكانات 
و تجهیزات

1 3.75 مؤلفه معنا
4 2.21 مؤلفه تكنولوژی
3 2.97 مؤلفه ساختار
2 3.42 مؤلفه اقلیم

اولویت ها  میانگین
رتبه ها

مؤلفه های امكانات و 
تجهیزات

1 2.13 تكنولوژی فرمی
4 1.22 تكنولوژی فضایی
3 1.65 تكنولوژی هندسی
2 2.01 تكنولوژی عملكردی

جدول 16. آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت های پارامتر ساختار

جدول 18. آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت های چهار مؤلفه اصلی پژوهش

جدول 17. آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت های پارامتر تكنولوژی
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و هویت پیشین است که منجر به تفكیک مراحل گوناگون 
فرایند طراحی و ساخت، تغییر در روند آموزش معماران و 

شتاب و سرعت ساخت وساز شده است. 
و  جداول  و  داده ها  آزمون   از  حاصله  نتایج  به  توجه  با 
نمودارهای طرح شده در قسمت قبل دیده می شود هر کدام 
از مؤلفه ها مورد مطالعه دارای اولویت می باشند؛ که قاعدتًا 
مطلوب تر  را  معماری  طراحی  نتیجه  آن ها،  همه  به  توجه 
نتیجه  مؤلفه  هر  اولویت  به  توجه  همچنین  و  می نماید؛ 
رسیدن  که  پژوهش  این  باهدف  را  معماری  طراحی  کار 
نهفته  ارزش های  به  توجه  و  ایرانی  معماری  استعالی  به 
گذشته در معماری ایرانی-اسالمی است، نزدیک تر می کند 

)نمودار1(:
 1. مؤلفه معنا؛ رتبه اول: که به ترتیب شاخصه های فرعی 

مفاهیم فرمی، مفاهیم هندسی، مفاهیم فضایی و مفاهیم 
عملكردی، بیش ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.
شاخصه های  ترتیب  به  که  دوم:  رتبه  اقلیمی؛  مؤلفه   .2  
تأثیر  و  عملكردی  تأثیر  فضایی،  تأثیر  فرمی،  تأثیر  فرعی 
را به خود اختصاص داده است. امتیاز  هندسی، بیش ترین 

شاخصه های  ترتیب  به  که  سوم:  رتبه  ساختار؛  مؤلفه   .3  
و  هندسی  ساختار  فضایی،  ساختار  فرمی،  ساختار  فرعی 
اختصاص  خود  به  را  امتیاز  بیش ترین  عملكردی،  ساختار 

است.  داده 
4. مؤلفه تكنولوژی؛ رتبه چهارم: که به ترتیب شاخصه های 
تكنولوژی  عملكردی،  تكنولوژی  فرمی،  تكنولوژی  فرعی 
خود  به  را  امتیاز  بیش ترین  فضایی،  تكنولوژی  و  هندسی 

داده است.  اختصاص 
نمودار 1. اولویت های چهار مؤلفه اصلی پژوهش به همراه زیر شاخصه ها از نظر اهمیت

پی نوشت 
1. »َو نََفْخُت ِفیِه ِمن رُّوِحی؛  از روح خود در آن دمیدم« )آیه 29 سوره حجر(

ُس لَک  ماَء َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدک َو نَُقدِّ 2. »إ ِْذ قاَل َربُّک لِلَْمالئِكه إ ِنِّی جاِعٌل فی اْل َْرض َخلیَفه قالُوا أ َ تَْجَعُل فیها َمْن ُیْفِسُد فیها َو َیْسِفک الدِّ
قاَل إ ِنِّی أ َْعلَُم ما ال تَْعلَُموَن« )آیه 30 سوره بقره(

3. »َو اَلْرَض َمَدْدناها َو أَلَْقْینا ِفیها َرواِسَی َو أَنَْبْتنا ِفیها ِمْن ُکلِّ َشْیء َمْوُزون« )آیه 19 سوره حجر(
َرُه تَْقدیراً« )آیه 3 سوره فرقان( 4. »َو َخلََق ُکلَّ َشيْ ٍء َفَقدَّ

5. »َو اَعلَُم اَنَّ لُِكلِّ ظاِهٍر بَاِطنًا َعلی ِمثالِِه«
اَلُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْیِمُن  وُس السَّ ُ الَِّذي اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو الَْملُِک الُْقدُّ ِحیُم (22) ُهَو اهللَّ ْحَمُن الرَّ َهاَدِة ُهَو الرَّ ُ الَِّذي اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو َعالُِم الَْغْیِب َوالشَّ 6. ُهَو اهللَّ
َماَواِت َواْلَْرِض َوُهَو  ْسَماء الُْحْسَنی ُیَسبُِّح لَُه َما ِفي السَّ ُر لَُه اْلَ ُ الَْخالُِق الَْباِرُئ الُْمَصوِّ ا ُیْشِرُکوَن )23( ُهَو اهللَّ ِ َعمَّ الَْعِزیُز الَْجبَّاُر الُْمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن اهللَّ

الَْعِزیُز الَْحِكیُم )24( )آیه 23 سوره حشر(
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7. قال علي)ع( ابن ابی طالب: »َو اَعلَُم اَنَّ لُِكلِّ ظاِهٍر بَاِطنًا َعلی ِمثالِِه«
8. جان اثر همان معنی گری کالبدی در معماری، شهرسازی است )مطلبی 1380(.

http://www.ensani.ir/storage/ اسالمی«،   – ایرانی  هنر  و  معماری  آیینه  گوهرشاد  »مسجد  مقاله  محمدزاده،  ندا  و  صالحی فرد  محمد   .9
Files/20120329104312-2086-4.pdf
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Prioritization and Exploration of the Principles and Values of Islamic Era Iranian 
Architecture based on Manifestation of Meaning in Contextual Elements of 
Architecture (by Seeking Assistance from ĀYA 23 of the Honorable Surah Hashr)
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Ali Sadeghi habibabad *

Abstract

When architecture is discussed in the land of Iran, architecture is created as a container and 
context of life for human beings where the Spirit of God is blown in his (her) (Surah Al-Hijr 
- Verse 29), his existence is not limited to material needs, but he is a creature with different 
existential levels. It derives from the material needs such as eating and sleeping, and need 
for shelter, which arise from the material levels of human existence to the psychological 
needs that embrace a range of needs from security to belonging and levels of spirituality of 
human existence with its characteristics and needs in which the essence and basic instinct 
of humans lies. Iran is a country with long-standing architectural value. Experts have long 
a consensus on the preservation, restoration and rehabilitation of Iran’s past values to 
preserve cultural values representing the national identity. Identification of the past noble 
values and adopting the most important one in observing criteria in accordance with the 
circumstances of time and place of today›s society is considered the main problem. In this 
regard, we should try to recognize the Iranian - Islamic architectural values and reflect 
them to young professionals who are somehow involved in this issue. Today, it is tried to 
convey ideas and thoughts to others in the form of desired concepts and ideas using the 
meaning language which is indirect. 
In the meantime, valuable Iranian Islamic architecture, due to its comprehensive 
functionality as well as permanent and enduring presence in our culture, is considered 
more than before. Because maintaining Iranian – Islamic values and identity is one of the 
requirements, modern designers are obliged to think deeply about traditional architectural 
values and standards to get rid of the imitation and create a design in accordance with 
modern human expectations based on Islamic law. In this regard, architecture, due to direct 
contact with human life, plays an important role in strengthening or weakening culture and 
identity in the face of globalization, for all the people are associated with the architecture 
and their behaviors are shaped in these buildings. The importance and necessity of this 
issue, in challenging designers to think about the different aspects of the past architecture 
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and special attention to the ancient fundamental values, is to enrich the design quality. The 
study has a qualitative and quantitative research method, because it used desk and field study 
to gather information. Its qualitative nature was created with research studies and literature 
review and its quantitative nature was shaped by choosing statistical population and preparing 
a questionnaire for the analysis. 
The identification of the past architectural values and selecting the most essential of them are 
considered as the main issue in the observance of the scales matching with the temporal and 
spatial conditions of the today’s society. Efforts have to be constantly made for recognizing 
the Iranian-Islamic architectural values and reflecting them to the young experts who are 
somehow involved in this issue. The present piece of writing has been compiled based on 
a qualitative and quantitative method and the study has been conducted based on a survey 
method; the study is fundamental in terms of objectives. It is posited based on the selection of a 
process of the qualitative-descriptive type and its investigation based on a quantitative method 
that “there is observed a significant relationship between meaning and contextual elements 
of architecture”. It might have been quite common in the past architecture, especially in the 
Islamic Era’s architecture, that the manifestations and embodiments of the concepts stemming 
from the society’s culture were manifested most beautifully in the architectural works hence 
more readily identifiable. Moreover, the principles that are dealt with in the resources are 
different in terms of prioritization and valuation; thus, experts’ notions have been used in this 
area to quantitatively discover these topics using survey methods. At first, in order to achieve 
sublimity in architecture through seeking assistance from the honorable Surah Hashr, ĀYA 23, 
and comparing it with the valuable architectural principles, it has been descriptively investigated 
and extracted and 15 professors were subsequently asked to confirm this information. Next, a 
questionnaire was codified and, in order to select a study sample volume comprised of the 
experts, including the professors and students of post-graduate education in state and national 
universities of the country, five universities were selected that included 120 individuals in total 
and, excluding the imperfect questionnaires, 100 questionnaires were finally attained. The data 
were analyzed in SPSS software, version 21, using statistical tests (one-sample t-test, two-
sample test, ANOVA test and Friedman test); the results have been offered in two descriptive 
and inferential methods. The results indicate that there is a significant relationship between the 
indicators of the concepts and the contextual elements in architectures. Furthermore, factors 
like semantic, climatic, structural and eventually technological indicators were respectively 
found with the highest degree of importance.

Keywords: Iranian-Islamic Architecture, Architecture’s Characteristics, Honorable Surah of Hashr, 
Values and Solutions.
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