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چکیــــده: 

گونه های  بر  اسالمی  مسکن  شاخص های  تطبیقی  تحلیل 
مسکن سنتی قم مبتنی بر نظرات معماران مسلمان معاصر 

محسن عزیزیان غروی *

زینب عزیزیان غروی **
دانشجوی  ارشد طراحی شهری ، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران )نویسنده ی مسئول(

دانشجوی کارشناسی معماری، دانشگاه قم، ایران

تاریخ دریافت مقاله:96/06/27                   تاریخ پذیرش نهایی: 98/02/07

در سال های اخیر به دلیل فاصله گرفتن آشکار معماری و شهرسازی معاصر کشورهای مسلمان از مهم ترین انگاره فرهنگی این کشورها 
یعنی آموزه های اسالم، بحث بر روی مفهوم و ویژگی های معماری اسالمی، در دانشکده های معماری و شهرسازی، به یک جریان در حال 

رشد مبدل گردیده است. خانه به عنوان مهم ترین عنصر متصل کننده سبک زندگی و معماری، نقشی کلیدی در این گسست داشته است. 
در ادبیات عامه و حتی در ادبیات آکادمیک، پیوندی ناگسستنی میان معماری سنتی کشورهای مسلمان و معماری اسالمی تصور می گردد 
که بر مبنای شناخت کلی افراد از دو موضوع اسالم و سنت معماری شکل گرفته است. اما برای اثبات یا رد این گزاره، دقت باالتری نیاز 
است. بر این اساس، این پژوهش با هدف صحت  سنجی این گزاره حداقل در خانه های نمونه مورد بررسی -که خانه های سنتی دوران قاجار 

و پهلوی شهر قم را شامل می شود- به انجام رسیده است. 
برای استخراج شاخص های مسکن اسالمی، از اجماع متخصصان معماری معاصر که دغدغه پژوهشی آنان از دید نگارندگان این پژوهش 
در زمینه »معماری مسکن اسالمی«، احراز گردد، بهره گیری شد. به کارگیری پسوند »اسالمی« در عنوان یا محتوای کتب و مقاالت این 
معماران معیار الزم و کافی برای ملحوظ گردیدن در این لیست قرار گرفت. بدین ترتیب چکیده نظرات دوازده معمار معاصر شامل محمدکریم 
پیرنیا )غالمحسین معماریان(، مهدی حمزه نژاد، محمد منان رئیسی، مسعود ناری قمی، بسیم سلیم حکیم، علی محمد رنجبر کرمانی، 
عبدالحمید نقره کار، سپاهیک اومر، کامبیز نوایی و حاجی قاسمی، هشام مرتضی، محمد نقی زاده و محمدرضا بمانیان در قالب شاخص های 
کلیدی ساخت مسکن اسالمی استخراج گردید. این شاخص ها با احتساب تعداد تکرار و یکدست شده در جدول دیگری مرتب گردید و 
شاخص های با تکرار در آثار بیش از نیمی از جامعه آماری اندیشمندان، برای تطبیق با خانه های قم انتخاب گردید. یازده شاخص با شرایط 
ذکر شده استخراج گردید که از این میان تنها هفت شاخص قابلیت ارزیابی با اطالعات موجود را دارا بود. این شاخص ها بر چهارده خانه 
انتخابی تطبیق داده شد و خانه ها بر اساس میزان انطباق با معیارها نمره دهی شدند.  بر این اساس، این خانه ها از مجموع 98 مورد در 82 
مورد با شاخص ها )83.6 درصد( مطابقت داشتند. خانه های آیت اله بروجردی، آیت اله حائری، رهبری، حالج زاده، و سالمتی بیشترین، و خانه 
محمد زند کمترین مطابقت را با شاخص های مورد بررسی داشتند. بنابر پژوهش حاضر، خانه های سنتی قم را می توان در تا حد زیادی مطابق 

با نظرات معماران در خصوص شاخص های مسکن اسالمی تلقی نمود و تصور ذکر شده در ابتدای پژوهش را اثبات می کند.

مسکن اسالمی، خانه های سنتی قم، شاخص های مسکن اسالمی، رابطه معماری سنتی، و 
معماری اسالمی.

واژه های کلیدی: 

* mohsenazizian72@gmail.com
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مقدمه
ویژگی های  و  مفهوم  روی  بر  بحث  اخیر  سال های  در 
معماری اسالمی، در دانشکده های معماری و شهرسازی 
به یک جریان در حال رشد مبدل گردیده است. ریشه این 
جریان را باید در فاصله گرفتن آشکار معماری و شهرسازی 
معاصر کشورهای مسلمان از مهم ترین انگاره فرهنگی این 
افتراق  این  کشورها یعنی آموزه های اسالم جستجو نمود. 
معماری  در  می توان  را  آن  نمود  مهم ترین  که  روزافزون 
و  نظری  استقالل  و عدم  دنباله روی  نتیجه  یافت؛  مسکن 
است.  شهرسازی  و  معماری  حوزه  در  کشورها  این  عملی 
و  غربی  زندگی  سبک  قبول  با  مردم  از  عده ای  طرفی  از 
برخی نیز علی رغم تحمل سختی های فراوان در زندگی با 
»عادت« کردن به این نوع از معماری، نیازی به اعتراض 
قابل  اما عده  نمی بینند.  نسل جدید  معماران  به دستپخت 
سبک  به  بازگشت  خواستار  مسلمانان،  جامعه  از  توجهی 
معماری سنتی -که در نظر آنها به سبک زندگی اسالمی 
مطابقت بسیار بیشتری داشت- هستند. تصور این همانی 
میان »معماری اسالمی« و »معماری سنتی«، امری است 
که حتی جامعه آکادمیک معماری را دچار سردرگمی نموده 
معماری  عنوان  تحت  آنچه  هر  موارد  غالب  در  و  است 
معماری  از  مروری  واقع  در  می شود؛  یاد  آن  از  اسالمی 
دوران حکومت اسالم در ایران است. از طرف دیگر گفتمان 
غالب در حوزه های علمیه لزومًا هر آنچه در سنت رخ داده 
است؛ را معادل آموزه های اسالم نمی داند؛ و آن را مستلزم 

می داند.  اثبات 
این پژوهش به طور کلی به دنبال پاسخ این سؤال است 
و  اسالمی«  »معماری  میان  همانی  این  پیش فرض  که 
»معماری سنتی« در معماری خانه )که بیشترین تأثیرگذاری 
و تأثیرپذیری از سبک زندگی را در میان دیگر کاربری ها 
داراست(؛ تا چه حد صحیح است؟ و یا تا چه اندازه می توان 

معماری خانه های سنتی را اسالمی تلقی نمود؟
برای پاسخ به سؤال باال باید کلیدواژه های سوال تدقیق و 
کنترل شوند. اول اینکه سنت معماری در شهرهای مختلف 
و در دوره های مختلف متفاوت هستند. بازه زمانی و مکانی 
پژوهش حاضر به شکل ذیل محدود گردیده است. شهر قم 

مؤمنانه  زیست  همواره  که  شهرهایی  از  یکی  عنوان  به 
در آن رعایت می گردیده و عناوینی همچون »سرزمین 
نجیبان«، »محل جمع شدن بندگان مؤمن خدا«، »حجت 
بالد«، »پناهگاه فرزندان حضرت فاطمهسالم اله علیها«، 
شهرها  سالم ترین  بهشت«،  »درب  مقدس«،  »سرزمین 
 )1377 )بی نام  کوچک«  »کوفه  قائم«،  قیام  زمان  در 
است  بدیهی  است.  شده  داده  نسبت  شهر  این  به  و... 
را  ویژگی ها  چنین  با  در شهری  معماری  طوالنی  سنت 
نمود.  تلقی  برای دیگر شهرها  اسالمی  الگویی  می توان 
دوره های  خانه های  ناچار  به  بررسی،  مورد  زمانی  دوره 
قاجاریه و پهلوی نیز به عنوان محدوده زمانی خانه های 
بازه  این  انتخاب  دلیل  گردیده اند.  انتخاب  بررسی  مورد 
زمانی، تخریب و عدم وجود خانه های دوره های دیگر با 

مختصات ذکر شده در سوال پژوهش است.
دوم اینکه شاخصه های معماری مسکن از دیدگاه اسالم 
تولید  دنبال  به  آنکه  از  بیش  پژوهش  این  در  چیست؟ 
شاخص از دل آیات و روایات باشیم، تالش گردید تا با 
بررسی آثار نگاشته شده در این موضوع توسط معماران 
معاصر و استخراج شاخص های مسکن اسالمی از جمیع 
آرای این محققین، این شاخص ها مسامحتا شاخص های 
اسالمی مسکن درنظر گرفته شود و در نهایت خانه های 
مورد بررسی با این شاخص ها مورد ارزیابی واقع گردیدند1.

این روش، وجود اختالفات و عدم وجود  به  دلیل رجوع 
ترتیب  بدین  است.  نظرات  از  برخی  میان  کامل  وفاق 
شاخص هایی در خانه ها مورد بررسی واقع می گردند که 

باشند. معماران  این  آرای  در  بیشتری  تکرار  دارای 
روش تحقیق

در پژوهش حاضر با رجوع به منابع کتابخانه ای و مقاالت 
آرای  مطالعه  و  مرور  به  اواًل  اینترنتی  پایگاه های  در 
محققان در زمینه مسکن اسالمی پرداخته شد. سپس از 
دل این نظرات به روش کدگذاری2، شاخص های روشن 
این شاخص ها  گردید.  استخراج  اسالمی  ساخت مسکن 
به ترتیب تعداد تکرار در میان نظرات اندیشمندان، مرتب 
جامعه  از  نیمی  از  بیش  تکرار  با  شاخص های  و  گردید 
کلیدی  و  اصلی  عنوان شاخص های  به  آماری محققان، 
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گردید. انتخاب 
پرونده  دارای  که  قم  سنتی  خانه های  تمام  آخر،  گام  در 
ثبتی هستند؛ با این شاخص ها تطبیق داده شد. خانه هایی 
عدد  دارا هستند؛  را  شده  ذکر  روشن شاخص  طور  به  که 
ننموده اند؛  تأمین  را  شده  ذکر  شاخص  که  خانه هایی  و   1
عدد 0 برای آنها در نظر گرفته شد. مجموع این اعداد به 
عنوان شاخص میزان تطبیق هر خانه و مجموع خانه ها با 
شاخص های مسکن اسالمی از دیدگاه معماران مسلمان در 

نظر گرفته شد.
خانه های انتخابی

شهر قم در روایات زیادی به عنوان نمونه خوبی از شهری 
با زیست مؤمنانه تلقی گردیده است و در دوره های پیش 
تبلور  اسالمی،  زندگی  سبک  با  معماری  اخیر  گسست  از 
این سبک زندگی در بافت شهری و خانه های آن مشهود 

معرفی معماران
تمامی  از  لیستی  استخراج  راستای  در  پژوهش  گام  اولین 
مقاله  یا  کتاب  انتشار  به  دست  زمینه  این  در  که  افرادی 
نیازمند  پژوهش،  زمانی  محدودیت  شد.  برداشته  زده اند؛ 
گردآوری سریع اطالعات و با بهینه ترین روش بود. احصای 
پژوهش  با  مرتبط  کلیدواژه های  با جستجوی  اولیه  لیست 
کتابخانه  وبسایت  نظیر  علمی کشور  جامع  سامانه های  در 
 ،SID پایگاههای نورمگز،  )www.nlai.ir( برای کتب و  ملی 
ایرانداک و سیویلیکا برای مقاالت انجام گرفت. کلیدواژه ها 
شامل ترکیباتی از کلمات »معماری«+ »شهر«+ »خانه«+ 
»مسکن«+ »طیب«+ »اسالمی«+ »سکونت«+ »اسالم« 

اسالمی  زیست  پیشگامان  خانه  که  به طوری  است.  بوده 
همانند مراجع تقلید نیز در لیست خانه های این شهر وجود 
دو  در  قم  در  خانه سازی  سبک  که  نمود  توجه  باید  دارد. 
خوبی  به  و  است  تهران  پیرو سبک  پهلوی  و  قاجار  دوره 
اصول سنت خانه سازی در آنها رعایت گردیده است. اما از 
میان خانه های با معماری اصیل و سنتی تنها تعداد بسیار 
در  نگارنده،  اطالعات  اساس  بر  مانده اند.  باقی  محدودی 
استان قم 18 پرونده ثبتی از خانه ها وجود دارد که از این 
میان تنها 14 مورد آن در شهر قم واقع شده است و تمامی 
این خانه ها در این پژوهش مورد بررسی واقع خواهند شد.

خانه های انتخابی عبارتند از خانه های الجوردی، یزدان پناه، 
آیت اله حائری، آیت اله بروجردی، سالمتی ها )تخریب شده(، 
رهبری، علیقلی زند، محمد زند، روحانی، توکلی، شاکری، 

شیرازی، حالج زاده، مهدی زاده )تخریب شده(.

به  که  منابعی  تا  گردید  آغاز  مشابه  معانی  با  واژه هایی  و 
کرده اند؛  اشاره  موضوع  این  به  عنوان  در  مستقیم  صورت 
نگارندگان  مطالعات شخصی  دیگر  از طرف  روشن شوند. 
نیز حاکی از برخی منابع مهم معماری و شهرسازی بود؛ که 
لزومًا در عنوان آنها از این کلمات استفاده نشده بود. منابع 
به دست آمده به شیوه زیر اولویت بندی شدند:  اول آنکه 
زبان منابع فارسی و منبع در دسترس باشد. دوم، نگارنده 
اصلی در عنوان و یا متن، محتوای کتاب خود را به اسالم 
نسبت داده باشد. سوم، اندیشمند مورد نظر صاحب کتاب 
در  کتاب  مؤلف  اندیشمندی  که  در صورتی  چهارم،  باشد. 
این زمینه نیست؛ اما بر نگارندگان دغدغه وی در این حوزه 

جدول 1. مشخصات کلی خانه های انتخابی )مأخذ: نگارندگان(
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احراز گردد. بر این اساس 12 محقق معمار مسلمان اصلی 
به استثنای همکاران در تألیف پژوهش ها استخراج گردید 

که در ادامه به بررسی هریک اشاره خواهد شد.
• سپاهیک اومر

است.  بوسنیایی  اسالم پژوه  اومر3  اسپاهیچ  یا  سپاهیک 
موضوعات مورد عالقه او به طور تخصصی در سه محور 
»مطالعات اسالمی«، »تاریخ و تمدن اسالمی« و »تاریخ، 
قرار  اسالمی«  ساخت  انسان  محیط های  فلسفه  و  تئوری 
می گیرند. از جمله کتب او می توان به موارد زیر اشاره نمود:

پیامبر و شهرسازی مدینه )2005(؛ ریشه و اهمیت معماری 
مرکزی  حیاط  نقش  و  ریشه ها  )2005(؛  اسالم  در  مقابر 
اسالمی  معماری  در  تزئینات  فلسفه  )2007(؛  اسالمی 
)2009(؛  شهری  برنامه ریزی  و  معماری  اسالم،  )2009(؛ 

.)2010( مسکن  و  اسالم 
- جدول شاخص های مسکن

را در کتابی  اومر، نظریات خود در زمینه مسکن  اسپاهیچ 
تحت عنوان »مسکن و اسالم« به چاپ رسانیده است. وی 
بر این باور است که خانه نمونه کوچکی از فرهنگ و تمدن 
هر جامعه ای است و قدرت و استحکام بنیان خانواده و خانه 

به معنای اتحکام جامعه خواهد بود.
و  کریم  »قرآن  عناوین  با  فصل  دارای سه  پیش رو  کتاب 
خانه )مسکن(«، »آموزه هایی از پیامبر گرامی اسالم حضرت 
محمد)ص( در خصوص خانه و مسکن«، و »مسلمانان و 
خانه های امروزی« می باشد. در جدول پیش رو -با توجه به 
مباحثی که به معیار های ساخت اشاره می کند- شاخص های 

مسکن اسالمی از کتاب بدست آمده است.

شاخص
وجود اتاق پذیرایی از مهمان )اتاق مهمان(

عدم ساخت خانه مشرف بر خانه دیگران و عدم اشراف دیگر 
خانه ها بر خانه )حریم بصری(

پرهیز از زیان و ضرر به همسایگان
تقسیم فضاها به عرصه عمومی، نیمه عمومی و خصوصی
رعایت زیبایی فارغ از تکبر و خودنمایی )پرهیز از تجمل(

استفاده از حیاط مرکزی
در نظر گرفتن اتاق عبادت )نه بزرگ و نه کوچک(

بهره گیری از فنون ساخت و سازه مستحکم )نیارش(
حفظ حریم خانواده در تمامی شئون)شنوایی، بویایی، حرکتی، 

روانی(
طراحی هشتی یا داالن پس از ورودی 
)واسط فضایی برای دید و ایجاد حریم(

موقعیت آشپزخانه پشت به جهت باد غالب
)کنترل انتشار بوی آشپزخانه به داخل و همسایگان(

یاد خدا در خانه و در ساخت خانه
مسکن وسیع )و یا پرهیز از خانه کوچک(

جهتگیری بنا متناسب با اقلیم شهر
تأکید بر همسایه محور بودن بنا

خانه به سمت قبله
تأمین امنیت خانه

خانه به عنوان یک واحد نیمه مولد )نگهداری حیوانات تولیدگر(
قرارگیری اتاق مهمان نزدیک ورودی و دور از فضای 

خصوصی
عدم استفاده از مجسمه و نقاشی موجود زنده به صوت کامل

عدم بازداشتن هوا از همسایه
عدم جهت گیری توالت به سمت قبله

عدم همجواری پذیرایی با فضاهای خصوصی
تفکیک اتاق فرزندان بالغ و غیرهمجنس

جدول 2. شاخص های استخراجی از نظریات اسپاهیچ اومر 
)مأخذ: اومر 1396(
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عدم ساخت خانه اضافه بر نیاز
آشپزخانه مجزا از پذیرایی مهمانان )عدم اشراف پذیرایی به 

آشپزخانه(
خانه به عنوان محل تعلیم و تربیت

طراحی خانه به گونه ای که معلوالن و سالمندان بتوانند از همه 
امکانات استفاده کنند

ساخت در راستای طبیعت و نه در مقابل آن
حفظ فضاهای داخلی خانه از دید همسایگان از طریق روبه رو 

نبودن درهای منازل
تزئین خانه با تم دینی

حفظ حریم آشپزخانه ضمن تعبیه بازشو برای نور و تهویه
خانه حداقل دارای دو سیستم گردش )سیرکوالسیون(

پرهیز از تجمل و زیاده روی در مبلمان اتاق خواب
وجود اتاق مطالعه در خانه )نزدیک اتاق عبادت(

طراحی اتاق خواب به شکلی که هنگام خواب رو به قبله باشند
درب ورودی بزرگ نباشد

تعبیه زنگ برای ورودی و سایر فضاهای منازل
تزئین ورودی با کتیبه )دعا یا آیه(

ساخت خانه توسط فرد مومن و با تقوا
تامین تمام فضاهای مورد نیاز خانواده

کارایی و بهبود مصرف انرژی در خانه )پایداری(
تأمین نیاز تفریح و بازی های مشروع در خانه

عدم نگهداری سگ در خانه
تفکیک مهمانسرای خانم ها و آقایان

حداقل دو سرویس بهداشتی

جدول 3. شاخص های استخراجی از نظریات بسیم سلیم حکیم 
)مأخذ: حکیم 1381(

• بسیم سلیم حکیم
بسیم سلیم حکیم، محقق و استاد دانشگاه تونسی االصل 
و  مهم ترین  از  یکی  می توان  را  او  آمریکاست.  ساکن 
تأثیرگذارترین صاحبنظران در حوزه معماری و شهرسازی 

نمود. معرفی  در جهان  اسالمی 
بسیم حکیم، تألیفات کم شمار اما بسیار قابل توجه و باکیفیت 
به رشته تحریر درآورده است. آثار او در مقاالت اندیشمندان 

جهان و مسلمان به کرات مورد ارجاع قرار می گیرد.
گیری  در شکل  اسالمی  فقه  تأثیر  نمایش  در  او  مطالعات 
معماری و شهرسازی در جهان اسالم، در مهم ترین کتاب 
و  شهرسازی  اصول  عربی-اسالمی،  »شهرهای  یعنی  او 

است. رسیده  چاپ  به   )1986( ساختمانی« 
- جدول شاخص های مسکن

بسیم سلیم حکیم در کتاب شهرهای عربی-اسالمی )1381(، 
تأثیر فقه اسالمی و همچنین نقش فقها در ساخت شکل شهر 
را با استنادات مکتوب و منقول ثابت می کند. مطلبی که پیش 
از این در هیچیک از آثار اندیشمندان وجود نداشت و توسط 
برخی از صاحبنظران حتی انکار می شد. این انکار همچنان 
در جامعه دانشگاهی کشور ما نیز وجود دارد و عدم اعتقاد به 
توانمندی اسالم و قوانین فقهی در ساخت یک شهر، فرض 

بسیاری از اساتید دانشگاه است.

شاخص
رعایت زیبایی فارغ از تکبر و خودنمایی )پرهیز از تجمل(

پرهیز از زیان و ضرر به همسایگان
عدم ساخت خانه مشرف بر خانه دیگران و عدم اشراف دیگر 

خانه ها بر خانه )حریم بصری(
رعایت حق مالکیت و بهره برداری )پرهیز از مال غصبی در بنا(

استفاده از حیاط مرکزی
خانه به سمت قبله

رعایت پاکیزگی خانه و معابر مسکونی
عدم انسداد و تجاوز به معابر

عرض معابر7 کوبیت )دو شتر با بار کامل( ) 3.23 تا 3.5متر(
رعایت حق شفعه

پیوستگی و نزدیکی خانه ها )ارتباط و وابستگی متقابل(
جاری نشدن ناودان و فاضالب منازل به کوچه و خیابان

تأکید بر مسئولیت پذیری عمومی
عدم جواز ممانعت از استفاده مازاد آب توسط دیگران

جواز ساخت خانه بلند مگر در اشراف و آزار به همسایگان
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• محمدرضا بمانیان )و همکاران(
بمانیان یکی از پژوهشگران بسیار پرکار و پرتولید رشته معماری 
محسوب می شود. بیش از 220 مقاله علمی پژوهشی و کنفرانسی 

و 20 عنوان کتاب ناظر بر این امر است.
حکمت  محور  چند  بر  عمدتاً  پژوهش  در  وی  عالقمندی 
هنر، معماری و شهرسازی اسالمی، نقد و تئوری معماری و 
شهرسازی، ساختمان های بلند، مدیریت شهری و مدیریت و فن 

می چرخد. ساختمان 
در آثار وی، 6 مورد به صورت مستقیم مستقیم در موضوع مسکن 

از دیدگاه اسالم است. این عناوین عبارتند از:
مکان و مسکن در منظر اسالم )1388(؛ تبیین مکان یابی خانه 
در واحد همسایگی با تکیه بر آیات قرآن کریم )1391(؛ مسکن 
از دیدگاه منابع اسالمی )1373(؛ مسکن از دیدگاه قرآن کریم 
)1378(؛ کاربست مهندسی ارزش در طراحی و اجرای پروژه های 
مسکن )تأملی در رابطه مهندسی ارزش در فرآیند طراحی و 
ساخت مسکن )1388(؛ عرصه های عمومی و خصوصی در خانه 

ایرانی )1390(.
وی اندیشه های خود در زمینه مسکن را به صورت مدون در 
کتاب »مسکن ایرانی و سبک زندگی« )1396( و با همکاری 
مسلم زندی به رشته تحریر درآورد. بنابراین برای جلوگیری از 
تکرار مطالب، این کتاب مورد استناد در این بخش قرار خواهد 

گرفت.
جدول 4. شاخص های استخراجی از نظریات محمدرضا بمانیان 

)مأخذ: بمانیان 1396(
شاخص

وجود اتاق پذیرایی از مهمان )اتاق مهمان(
عدم ساخت خانه مشرف بر خانه دیگران و عدم اشراف دیگر 

خانه ها بر خانه )حریم بصری(
تقسیم فضاها به عرصه عمومی، نیمه عمومی و خصوصی

درونگرایی )پوشانندگی خانه(
بهره گیری از فنون ساخت و سازه مستحکم )نیارش(

استفاده از حیاط مرکزی
در نظر گرفتن اتاق عبادت )نه بزرگ و نه کوچک(

اصل محور گرایی

طراحی هشتی یا داالن پس از ورودی
)واسط فضایی برای دید و ایجاد حریم(

انعطاف پذیری فضاهای خانه )فضاهای چند منظوره(
مکانیابی توالت در فضای پوشیده

تأمین امنیت خانه
پرهیز از کار بیهوده

مسکن وسیع )و یا پرهیز از خانه کوچک(
قرارگیری اتاق مهمان نزدیک ورودی و دور از فضای خصوصی

یاد خدا در خانه و در ساخت خانه
طراحی سردر برای خانه )ورودی شاخص(

جهتگیری بنا متناسب با اقلیم شهر
خود بسندگی )مصالح بوم آورد(
ابعاد متناسب اجزا )مردم واری(

رعایت سلسله مراتب دسترسی و محرمیت در شهر
فراهم نمودن اسباب آرامش در خانه

ورود به اتاق از طریق راهروی جانبی )فضای میاندر(
پرهیز از هر نوع همجواری بین خانه ها و فضاهای عبوری و 

عمومی
انتظام مرکزی

زندگی چند نسل در یک خانه
میانه روی و اعتدال و پرهیز از اسراف

تعریف و تفکیک انواع قلمرو در پالن خانه
خانه به عنوان محل تعلیم و تربیت

قرارگیری پنجره کوچک در ارتفاع باال )2.5 متر از سطح معبر(
قرارگیری پیرنشین و پاخوره در ورودی

دنجی و خلوت
هم آوایی بدنه ها با هندسه فضاهای عبوری و راه ها و نهر ها

نظم در طراحی
تقسیمات دلنشین نماها

بهره گیری از تزئینات زیبا و انتزاعی
ترکیب فضاهای باز، بسته و نیمه باز
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  •محمدکریم پیرنیا )غالمحسین معماریان(

محمد کریم پیرنیا معمار سرشناس ایرانی است. برخی او را 
پدر معماری سنتی و پدر مرمت و احیای بناهای تاریخی ایران 
از طریق سفرهای شخصی و  می دانند. مطالعات وی عمدتاً 
مصاحبه با مردم بومی صورت می گرفت به طوری که کشف 
مسجد فهرج -که اولین مسجد ایران نام گرفته است- در جریان 
یکی از همین سفرها صورت گرفته است )پیرنیا 1389، 137(.

عمده خدمت پیرنیا به معماری ایران شامل سه مبحث اصلی 
است. یکی احیا و مطرح نمودن ادبیات و واژگان اصیل و رو 
به فراموشی استادکاری ایرانی، دوم سبک شناسی و طبقه بندی 
تاریخی معماری ایران و سوم ارائه اصول معماری سنتی ایران 
که احتمااًل برای اولین بار صورت می گرفت )سلطانزاده 1382(.

از وی هفت کتاب به یادگار مانده است:
راه و رباط )1352(؛ شیوه های معماری ایران )1381(؛ گنبد در 
معماری ایران )1370(؛ آشنایی با معماری اسالمی ایران )1371(، 
بخش معماری کتاب هنر دبیرستان ها )بی تا(، هندسه در معماری 
)1370(، و مهم ترین کتاب او که به همت غالمرضا معماریان به 
رشته تحریر درآمده کتاب سبک شناسی معماری ایرانی )1389(.

جدول شاخص های مسکن  -
پیرنیا در خصوص نسبت معماری ایران با اسالم نیز مطالبی بیان 
نموده است. در البه الی سخنان او کمتر واژه معماری اسالمی 
دسته بندی  اما  می شود.  دیده  اسالم  به  منسوب  معماری  یا 
او از سبک های معماری ایران قبل و بعد از اسالم و برخی از 
از معماری صدر اسالم علی الخصوص در  او  نتیجه گیری های 
زمینه مسجد، وی را وادار به بحث در حوزه معماری اسالمی 
کرده است. این بحث تا جایی پیش می رود که یکی از کتب او 
» آشنایی با معماری اسالمی ایران- ساختمان های درون شهری 
و برون شهری« نام می گیرد. نامگذاری این کتاب احتمااًل توسط 
معماریان صورت گرفته است؛ اما در تقریظ پیرنیا در ابتدای کتاب 
تلویحاً عنوان توسط او تأیید می گردد. لذا می توان نتیجه گرفت 
او معماری اسالمی را مترادف با معماری سنتی ایرانیان پس از 

اسالم می داند و معتقد است خدمات دوجانبه ای میان ایرانیان و 
اسالم صورت گرفته است.

جدول 5. شاخص های استخراجی از نظریات کریم پیرنیا
)مأخذ: پیرنیا 1390؛ 1390؛ 1389(

شاخص
ابعاد متناسب اجزا )مردم واری(

بهره گیری از فنون ساخت و سازه مستحکم )نیارش(
خود بسندگی )مصالح بوم آورد(
درونگرایی )پوشانندگی خانه(

استفاده از حیاط مرکزی
پرهیز از زیان و ضرر به همسایگان

طراحی هشتی یا داالن پس از ورودی
)واسط فضایی برای دید و ایجاد حریم(
شکل  گیری محله با اشتراکات فرهنگی

پرهیز از کار بیهوده
جهتگیری بنا متناسب با اقلیم شهر

طراحی سردر برای خانه )ورودی شاخص(
طراحی )میانسرا( با تناسبات طالیی

ورود به اتاق از طریق راهروی جانبی )فضای میاندر(
نورگیری از سقف

سادگی و خوانایی )پرهیز از تکلف(
استفاده ازشیشه رنگی در باالی پنجره ها

نورگیری اتاق مهمان از ضلع طولی
ارتباط بصری بین اتاق و فضای باز
استفاده از گودال باغچه در میانسرا

بهره گیری از تناسب طالیی در طراحی اتاق مهمان
نشیمن و سفره خانه پهناور )به اندازه سفره خانواده(

اتاق خواب به اندازه یک یا دو بستر خواب
اتاق مهمان بزرگتر از اتاق خواب
نزدیکی آشپزخانه به اتاق مهمان

کنترل نور با استفاده از عناصر معماری

نصب پرده ضخیم
تعبیه ساباط در معبر

استفاده از تصاویر درختان شبیه آنها در تزئینات خانه
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• مهدی حمزه نژاد )و همکاران(
حوزه  در  معاصر  جوان  پژوهشگران  از  حمزه نژاد  مهدی 
معماری و شهرسازی اسالمی است. عمده مقاالت وی با 
چهار گرایش اصلی معماری اسالمی، معماری طبیعت گرا و 
معماری بناهای فرهنگی و مسکونی است. وی را می توان 
دانست  نقره کار  عبدالحمید  نزدیکان  و  همفکران  از  یکی 
او  با هم همکاری داشته اند. کتب  و  در مقاالت متعددی 

از: عبارتند 
کتاب  )1391(؛  اسالمی«  هنر  »حکمت  درسی  کتاب 
شهرسازی«  و  معماری  در  اسالمی  هویت  بر  »درآمدی 
برای  معماری«  طبیعت،  »انسان،  درسی  کتاب  )1381(؛ 
کتاب  )1395(؛  معماری  کارشناسی  مقطع  دانشجویان 
مقطع  دانشجویان  برای  معماری«  نظری  »مبانی  درسی 
هویت  تحقق پذیری  کتاب  )1391(؛  معماری  کارشناسی 
اسالمی ایرانی در معماری و شهر سازی )1395(؛ مشارکت 
در کتاب تحلیل طرح جدید میدان امام حسین)ع( از منظر 

.)1395( شهر  اجتماعی  آیینی-  هویت پرداز  گره  
از دیدگاه اسالم و  وی مقاالت متعددی در زمینه مسکن 
است.  نموده  تدوین  اسالمی  مطلوب  مسکن  ویژگی های 

از: عبارتند  مقاالت  این 
شناخت و تحلیل مسائِل طراحی محیط معماری و شهرسازی 
از منظر اسالمی )در گستره قرآن و روایات( )1392(؛ اصول 
)1391(؛  اسالمي  حکمت  براساس  خانه  طراحي  مفهومي 
اسالمی  متون  اساس  بر  خانه  فضایی  سازمان  بازخوانی 
از  اولویتهای روابط فضایی  با  EBS و تطبیق آن  به روش 
دیدگاه الکساندر و لنگ )1394(؛ شاخص های سبک زندگی 
اسالمی در طّراحی مسکن )1394(؛ اصول طراحی خانه از 
منظر اسالمی و الگوهای کاربردی معاصر )1393(؛ مبانی 
اخالقی و عرفانی خانه ایرانی )1390(؛ اصول طراحی خانه 
بر اساس الگوی خانه پیامبر )1389(؛ بررسی مبانی نظری 
فرهنگ  در  )1390(؛ خانه  اسالمی  فرهنگ  براساس  خانه 
ایرانی اسالمی )1392(؛ تبیین ابعاد حریم در روابط فضاهای 
ایرانی اسالمی )1394(؛ جایگاه ارزش های  داخلی مسکن 
اسالمی درمبانی انعطاف پذیری خانه های معاصر )1395(.

- جدول شاخص های مسکن

زمینه  در  حمزه نژاد  علمی  فعالیت  شد؛  ذکر  که  همانگونه 
این  او در  از دیدگاه اسالم، فقط در قالب مقاالت  مسکن 
بر اساس موضوع  از دسته بندی مقاالت  زمینه است. پس 
و اهمیت و همچنین بررسی فرایند استخراج شاخص های 
مسکن  شاخص های  روایات،  و  آیات  اساس  بر  طراحانه 
شده  تدوین  ذیل  جدول  در  حمزه نژاد  دیدگاه  از  اسالمی 

است.
جدول 6 . شاخص های استخراجی از نظریات مهدی حمزه نژاد

)مأخذ: مقاالت عنوان شده(
شاخص

وجود اتاق پذیرایی از مهمان )اتاق مهمان(
عدم ساخت خانه مشرف بر خانه دیگران و عدم اشراف دیگر 

خانه ها بر خانه )حریم بصری(
تقسیم فضاها به عرصه عمومی، نیمه عمومی و خصوصی
رعایت زیبایی فارغ از تکبر و خودنمایی )پرهیز از تجمل(

حفظ حریم خانواده در تمامی شئون )شنوایی، بویایی، حرکتی، 
روانی(

رعایت حق مالکیت و بهره برداری )پرهیز از مال غصبی در بنا(
در نظر گرفتن اتاق عبادت )نه بزرگ و نه کوچک(

وجود سبزه و آب جاری در خانه
تفکیک و فاصله میان اتاق خواب والدین از اتاق کودکان

تأکید بر همسایه محور بودن بنا
زیبایی و زینت نمای خانه

عدم استفاده از مجسمه و نقاشی موجود زنده به صوت کامل
عدم باالبردن سقف بیش از 7 یا 8 ذراع

)در صورت بلندی بیشتر نگارش آیت الکرسی دور تا دور خانه(
عدم بروز تضاد اجتماعی و تمایز فقر و غنا در ظاهر

وحدت واحدهای مسکونی در حجم، ارتفاع، فرم، مواد و مصالح 
و رنگ

ارتباط مناسب با آسمان و امکان رویت آن
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• علی محمد رنجبر کرمانی
علی محمد رنجبر کرمانی معمار و پژوهشگر در زمینه ی معماری 
سنتی ایران است. از رنجبر تا کنون 5 کتاب به چاپ رسیده است 
ایرانی و اسالمی  را معماری  این کتب  که عمده موضوعات 
تشکیل می دهند. در نگارش و تدوین این کتاب ها، کتب مرجعی 
همچون کتاب های منتشر شده از پیرنیا نقش مهمی داشته است. 

عناوین کتاب های او عبارتند از:
»فرهنگ مهرازي )معماري( ایران« )1382( با همکاري بیژن 
ایران«  معماري  کتاب »سبک شناسي  رفیع زاده؛  ندا  و  رفیعي 
»معماری  کتاب  معماریان؛  با همکاری غالمحسین   )1379(
کتاب  معماریان؛  غالمحسین  همکاری  با   )1387( ایرانی« 
»معماری مسجد« )1387(؛ کتاب »درآمدي بر هویت اسالمي 

.)1388( و شهرسازی«  معماري  در 
در مقاالت وی نیز عالقه او به مطالعات معماری اسالمی و 
مسکن اسالمی دیده می شوند. مقاالت »روش پژوهش در حوزه 
مباني نظري معماري در پرتو بینش اسالمي« )1388(؛ »روش 
سامانه اي در طراحي معماري در پرتو بینش اسالمی« )1390(؛
 Privacy of House In Islamic Culture: a comparative study of“
»خانه هاي  pattern of privacy in houses in Kerman”)2011(؛ 

جهان اسالم« )چاپ نشده(، »مقایسه الگوي حریم در ساماندهي 
فضایي خانه« )چاپ نشده( از این دست هستند. دیگر منبع آرای 
رنجبر کرمانی درس گفتارهای او در درس معماری اسالمی است 
که به صورت مستقیم توسط نگارندگان مکتوب و دسته بندی 

گردیده است. 

• هشام مرتضی
هشام مرتضی استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر معماری و 
برنامه ریزی شهری مشهور عرب است و کتاب اصول سنتی 

ساخت و ساز در اسالم، مهم ترین اثر وی به شمار می رود.
- جدول شاخص های مسکن

مرتضی مطالب و نظرات خود را در 4 سرفصل اصلی تعریف 
می کند.

شاخص های مستخرج از آرای او عبارتند از:

کرمانی   رنجبر  محمد  علی  نظریات  از  استخراجی  شاخص های   .7 جدول 
)مأخذ:  نقره کار و همکاران 1387؛ رنجبر کرمانی 1392(

جدول 8. شاخص های استخراجی از نظریات هشام مرتضی
)مأخذ: مرتضی 1393(

شاخص
درونگرایی )پوشانندگی خانه(

اصل محور  گرایی
وجود سلسله مراتب فضایی
تباین )ناهمسازی( فضاها

سیر کثرت به وحدت
اولویت طراحی فضا نسبت به کالبد

توجه به سیر از ظاهر به باطن در طراحی خانه
استقالل فضاهای خانه

شاخص
قرارگیری اتاق مهمان نزدیک ورودی و دور از فضای خصوصی

شکل گیری محله با اشتراکات فرهنگی
انعطاف پذیری فضاهای خانه )فضاهای چند منظوره(

ابعاد متناسب اجزا )مردم واری(
دسترسی مسکن به خدمات عمومی و روزمره شهر

)مدرسه، مسجد، کتابخانه(
رعایت سلسله مراتب دسترسی و محرمیت در شهر

زندگی چند نسل در یک خانه
پیوستگی و نزدیکی خانه ها )ارتباط و وابستگی متقابل(

دوری صنایع سنگین و آلودگی از محالت
عرض معابر7 کوبیت )دو شتر با بار کامل( ) 3.23 تا 3.5متر(

عدم بازداشتن هوا از همسایه
عدم انسداد و تجاوز به معابر

رعایت پاکیزگی خانه و معابر مسکونی
حفظ فضاهای داخلی خانه از دید همسایگان از طریق روبه رو 

نبودن درهای منازل
عدم استفاده از مصالح گران در نما
عدم جواز به تغییر کاربری خانه

عدم نگهداری از حیوان در جلوی خانه
عدم کاشت گیاه در جلوی خانه

تقسیم پالن به سه بخش مردان، زنان و پذیرایی
دیوار چینی لبه بام )حداقل یک ذراع(
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استفاده از مصالح طبیعی در ساخت خانه
عایق بودن دیوار ها برای تأمین آسایش و آرامش صوتی 

)به ویژه برای اتاق والدین(
عدم مداخله حکومت در ساخت خانه

بافت متراکم و ارگانیک
پرهیز از مبلمان و وسایل اضافی در خانه

عرض کم معابر بین خانه ها
بام های به هم پیوسته
طراحی اتاق روی معبر

تأثیرگذاری فقها در معماری و ساخت شهر

• محمد منان رئیسی
محمد منان رئیسی معمار و پژوهشگر در زمینه ی معماری 
منظومه  و  است  نقره کار  شاگردان  از  وی  است.  اسالمی 
نمود.  تلقی  نقره کار  افکار  از  متأثر  می توان  را  او  فکری 
رئیسی ارتباط خوبی با حوزه علمیه و مباحث فقهی نیز دارد 
و در لیست پژوهش های وی، عناوین فقهی نیز به چشم 

می خورد.
رئیسی مقاالت متعددی را به رشته تحریر درآورده است که 
اکثر قریب به اتفاق این آثار با موضوع معماری و شهرسازی 
اسالمی و به طور کلی نسبت آموزه های اسالم با معماری و 
شهرسازی هستند. از میان 39 مقاله او، 8 مقاله به صورت 
این  شده اند.  نگاشته  اسالمی  مسکن  موضوع  با  مستقیم 

مقاالت عبارتند از:
با  ایراني  معاصر  مسکن  ریزفضاهاي  یابي  مکان  تحلیل 
استناد به متون دیني )1396(؛ تبیین رنگ هاي متناسب با 
ریزفضاهاي مسکوني بر پایه آموزه هاي اسالمي )1396(؛ 
ابنیه  عمودي  توسعه  مطلوبیت  عدم  بر  فقهي  تحلیلي 
مسکوني در شهر اسالمي )1396(؛ جستاري میان رشته اي 
در اصول طراحي اتاق خواب با استناد به آموزه هاي نَقلي 
مکتب اسالم )1395(؛ تحلیل نشانه شناختي سامانه مسکن 
)1390(؛  متن-مسکن  الیه هاي  ارتباط  پایه  بر  ایراني 
تحلیلي قرآني بر ارجحیت الگوهاي درونگرا در معماري ابنیه 
مسکوني )در نوبت انتشار؛ پذیرش در 1396(؛ آسیب شناسي 

اسالمي  آموزه هاي  به  استناد  با  آپارتماني  مسکن  الگوي 
)1394(؛ تحلیلي میان رشته اي بر مسکن آپارتماني با تأکید 

بر متون دیني )1394(.
از وی تا کنون سه کتاب نیز به چاپ رسیده است: کتاب 
نقره کار،  با  همکاری  در   )1392( اسالمی«  هنر  »حکمت 
کتاب »از معنا تا معناپردازی در معماری اسالمی« )1395( 
او »معماري و شهرسازي  و مهم ترین و جدیدترین کتاب 
مطابق با سبک زندگي اسالمي؛ از تشریح وضع مطلوب تا 

تحلیل وضع موجود« )1397(.
جدول شاخص های مسکن  -

رئیسی خود کتاب آخر را چکیده تمامی مقاالت و تالش های 
هفت ساله خود در مطالعات معماری اسالمی می داند. او در 
این کتاب هم در شهرسازی و هم در معماری عالوه بر نقد 
وضع موجود به تبیین وضع مطلوب ازدیدگاه خود پرداخته 
است. این کتاب به گونه ای دسته بندی شده و تکمیل شده 
فعالیت های  ابتدای  از  رئیسی  مقاالت  و  مطالب  تمامی 
رئیسی  دیدگاه های  شرح  برای  بنابراین  اوست.  پژوهشی 

تنها به مطالب این کتاب استناد خواهد شد.

جدول 9. شاخص های استخراجی از نظریات محمد منان رئیسی
)مأخذ: رئیسی 1397(

شاخص
وجود اتاق پذیرایی از مهمان )اتاق مهمان(

تقسیم فضاها به عرصه عمومی، نیمه عمومی و خصوصی
درونگرایی )پوشانندگی خانه(

تفکیک و فاصله میان اتاق خواب والدین از اتاق کودکان
مکانیابی توالت در فضای پوشیده

موقعیت آشپزخانه پشت به جهت باد غالب )کنترل انتشار بوی 
آشپزخانه به داخل و همسایگان(

مجاورت حمام با فضاهای خصوصی
آشپزخانه مجزا از پذیرایی مهمانان )عدم اشراف پذیرایی به 

آشپزخانه(
عدم همجواری پذیرایی با فضاهای خصوصی

عدم جهت گیری توالت به سمت قبله
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اسالم و معماری، طراحی مبتنی بر رفتار، مسأله شناسی و 
روش شناسی در معماری و در نهایت آموزش تکنسین های 

است. حرفه ای(  )فنی  معماری 
کتاب او با عنوان »پارادایم هاي مسأله در معماري: رویکردي 
نوین به برنامه دهي فرهنگ گرا و کاربرمحور در معماري« 
)1394( به چاپ رسیده است. او سه کتاب چاپ نشده نیز 
دارد که از جمله آنها می توان به کتاب »بازنگري در رابطة 

اسالم و معماري: چند بررسي بنیادي« اشاره نمود.
مهم ترین مقاالت او که به مسأله مسکن اشاره مستقیم و یا 
در سرفصلی از آن به موضوع مسکن و ویژگی های آن از 

دیدگاه اسالم پرداخته است؛ عبارتند از:
باب مفهوم درونگرایي در شهر  مطالعه اي معناشناختي در 
نگاه  اسالم:  در  فضا  فراگیر  تقدس  )1389(؛  اسالمي 
تطبیقي  بررسي  یک  خانه:  در  مهمان  )1391(؛  تکلیف  گرا 
میان ایران و غرب در آستانة دوران مدرن )نمونة موردي: 
دانش  الگوواره  )1393(؛  تبریز(  قاجاري  دورة  مسکن 
)1394(؛  اسالمي  اندیشه  با  تعامل  در  محیط  روانشناسي 
آشپزخانة مدرن و مفهوم اجتماعي  فرهنگي آن در زندگي 
قم   شهر  موردي  نمونة  ایران:  مذهبي  قشر  خانوادگي 
در  تولید  موردي:  )مطالعه  خانه  در  تولیدي  رفتار  )1393(؛ 
خانه در قشر مذهبي شهر قم )1395(؛ مکانمندي ذهنیت 
فرزندان از نقش پدري در خانه )1395(؛ روش شناسي منابع 
پژوهش در مورد رابطه معماري مسکوني و اسالم )1395(؛ 
بررسي رابطه مسکن اسالمي و تولید، نمونه موردي شهر 
اسالمي  نظریة  یا  اسالمي  معماري  نظریة  )1392(؛  قم 
و  نظري  رویکردهاي  اسالمي  اصالت  بر  نقدي  معماري: 
عملي در دوران )1392(؛ بررسي امکانپذیري ساخت نظریة 
منابع  پایة  بر  اسالم  رفتاري  تعلیمات  با  منطبق  معماري 
اسالمی)1392(؛ جزوه های درس سیر تحول  اصلي سّنت 
اسالمی(  فرهنگ  و  خانه  )بخش  ایران  مسکونی  معماری 

نشده(. )منتشر 
- جدول شاخص های مسکن

از مجموع آثار ناری قمی می توان شاخص های ذیل را برای 
مسکن مطلوب اسالمی برشمرد.

• مسعود ناری قمی
 مسعود ناری قمی یکی از پژوهشگران جوان حوزه معماری 
اسالمی است که آثار او از کیفیت علمی باالیی برخوردار 
او،  مطالب  باالی  کیفیت  دالیل  مهم ترین  از  یکی  است. 
تسلط وی به عربی، انگلیسی و آلمانی، و آشنایی او با منابع 
این  موضوع  که  است  عربی  متون  الخصوص  علی  اصلی 
پژوهش است. بنابراین آشنایی و ارجاعات او به این منابع 

دست اول، دقت و تازگی آثار او را باال برده است.
به چاپ   )1397( تاکنون  کتاب  و یک  مقاله  چندین  او  از 
رابطه  شامل  او  اصلی  پژوهشی  عالیق  است.  رسیده 

حداقل دو اتاق خواب
عدم قرارگیری آشپزخانه نزدیک در ورودی

استفاده از رنگ های آرامش بخش در تزئینات خانه
عدم استفاده از رنگ مشکی در خانه

استفاده از رنگ سفید در همه فضاهای خانه به خصوص حمام 
و توالت

استفاده از رنگ سبز در نشیمن و پذیرایی و نمای بیرونی
عدم همجواری ورودی با فضاهای خصوصی

مکانیابی توالت در فضای باز
عدم نورگیری و تهویه اتاق خواب از جبهه معبر

طراحی سه یا چهار بخشی حمام )آماده گاه- تانی- استحمام(
پرهیز از استفاده از رنگ قرمز در خانه ونما

جهتگیری شمالی- جنوبی اتاق خواب
استفاده از رنگ آبی در اتاق خواب

استفاده از رنگ زرد در پذیرایی، اتاق کار و اتاق مطالعه
جزئیات 4 اتاق حمام: 1. لوله کشی آب گرم و آشامیدنی در اتاق 
سوم حمام، 2. ایجاد سیستم گرمایشی در اتاق سوم حمام، 3. 
آبرسانی آب سرد در اتاق سوم حمام، 4. نساختن سکوی قابل 

تکیه دادن در اتاق چهارم حمام
عدم جهتگیری توالت در جهت باد

تفکیک فضای سرویس بهداشتی و حمام
عدم همجواری اتاق خواب با معبر
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جدول 10. شاخص های استخراجی از نظریات مسعود ناری قمی
)مأخذ: مجموع مقاالت ذکر شده(

شاخص
وجود اتاق پذیرایی از مهمان )اتاق مهمان(

تقسیم فضاها به عرصه عمومی، نیمهعمومی و خصوصی

پرهیز از زیان و ضرر به همسایگان
رعایت زیبایی فارغ از تکبر و خودنمایی )پرهیز از تجمل(

در نظر گرفتن اتاق عبادت )نه بزرگ و نه کوچک(
تفکیک و فاصله میان اتاق خواب والدین از اتاق کودکان

مجاورت حمام با فضاهای خصوصی
زیبایی و زینت نمای خانه

خانه به عنوان یک واحد نیمه مولد )نگهداری حیوانات تولیدگر(
ایجاد فضای کار خانم در خانه

تفکیک اتاق فرزندان بالغ و غیر همجنس
ایجاد فضای نگهداری حیوانات

تعبیه بازشویی کوچک رو به معبر )نه شفافیت کامل نه صلبیت 
کامل(

در نظر گرفتن فضایی برای پدر و مادر بزرگ در خانه
دلپسند و دل پذیر بودن خانه برای اهالی آن

عدم طراحی و سکونت در مجتمع های مسکونی با مقیاس بزرگ 
و تبدیل آن به کالنشهر

تعبیه فضایی برای ذخیره مواد غذایی خانواده )کمتر از یکسال(
توصیه به تغییر پوشش در فصول مختلف در اولویت نسبت به 

تغییر موقعیت خانه برای تأمین آسایش
طراحی فضاها با رویکرد حفظ طهارت زمین و امکان استفاده از 

آن

• عبدالحمید نقره کار )و همکاران(
ایرانی  نظریه پرداز  و  اندیشمند  معمار،  نقره کار،  عبدالحمید 
است که پس از انقالب به تدریس معماری در دانشگاه ها 
پرداخته است. او را می توان یکی از پرکار ترین و کلیدی ترین 
اندیشمندان دانشگاهی حوزه معماری و شهرسازی اسالمی 

معرفی نمود. نقره کار صاحب سه نظریه تأیید شده توسط 
هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی با عناوین »خانه 
اسالمی«  نیایشگاه مطلوب  در طراحی  الهام بخش  کعبه، 
فضایی-  ایده های  با  انسان  تعامل  »نظریه   )1395(؛ 
هندسی مناسب برای هر یک از ابزار و شیوه های ادراک 
 )1396( »نظریه سالم«  و  )1391(؛  معماری«  در  انسان 

می باشد.
از نقره کار آثار مکتوب اعم از از کتب، مقاالت و طرح های 
پژوهشی و همچنین آثار معماری بسیاری بر جای مانده 
مجموعه های  و  تهران  در  متعدد  مساجد  طراحی  است. 
به چشم می خورد.  او  رزومه  در  نیز  فرهنگی  و  مسکونی 
در  اسالمی  هویت  و  حکمت  موضوع  با  عمدتًا  او  کتب 
معماری و شهرسازی نگاشته شده اند. این کتب عبارتند از:

حکمت  از  برداشتی  )1396(؛  معماری  طبیعت،  انسان، 
از  اسالمی در هنر و معماری )1394(؛ مجموعه مقاالت 
حکمت اسالمی در فرآیندهای هنری و معماری )1396(؛ 
مبانی نظری معماری )1389(؛ تبیین معماری و شهرسازی 
بر  درآمدی  )1397(؛  ایرانی  اسالمی-  هویت  بر  مبتنی 
هویت اسالمی در معماری )1387 با تجدید چاپ و اصالح 

بعدی(. در چاپ های 
معماری،  نظری  مبانی  موضوعات  در  عمدتًا  او  مقاالت 
معماری اسالمی، هویت اسالمی در معماری، تحقق پذیری 
آرایه ها و هندسه و  و  معماری اسالمی، حکمت اسالمی 
نمادهای اسالمی در معماری است. او چند مقاله اختصاصًا 
در خصوص مسکن اسالمی نگاشته است که عبارتند از:

تحلیل  پایه  بر  ایرانی  مسکن  سامانه  آسیب شناسی 
تحلیل  )1388(؛  مسکن  متن  الیه های  نشانه شناختی 
قرائت  پایه  بر  ایرانی  مسکن  سامانه  نشانه شناختی، 
الیه های متن )1390(؛ آرامش در دیدگاه اسالمی و تجلی 
بر  تأثیر فرهنگ اسالمی  )بی تا(؛  ایرانی  در خانه های  آن 

.)1379( مسلمانان  محالت  و  خانه ها  معماری 
- جدول شاخص های مسکن

به  نگاهی  با  قبل،  بخش  در  شده  ذکر  کتب  میان  از 
سرفصل های کتاب »درآمد بر هویت اسالمی در معماری 
و شهرسازی«، این کتاب را می توان جامع نظرات نقره کار 
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• محمد نقی زاده
حوزه  اندیشمندان  مشهورترین  از  یکی  زاده،  نقی  محمد 
معماری و شهرسازی اسالمی است. از نقی زاده تا کنون 
بر  اسالمی  شهرسازی  و  معماری  زمینه  در  بسیاری  آثار 
وامدار سید  را  لحاظ فکری خود  به  او  است.  مانده  جای 
میتوان  را  او  اندیشه  و  آثار  بنابراین  می داند  نصر  حسین 
متأثر از سنت  گرایان دانست. مهم ترین کتب او عبارتند از:

ش ه ره ای   و  ف ره نگ   در  زی س ت   م حی ط  و  طب ی عت   ج ای گاه  
)1387(؛  اسالمی  معماری  و  شهرسازی  ای ران ی  )1387(؛ 
مبانی هنر دینی در فرهنگ اسالمی )مبانی نظری، نظام 
فکری، تجلیات و عینیات(  )1388(؛ م ع ماری  و ش ه رس ازی  
و هویت  زیبایی  ادراک  )1385(؛  ن ظری (  )م بان ی   اس الم ی  
شهر )در پرتو تفکر اسالمی( )1386(؛ شهر آرمانی اسالم 
اسالمی  شهر  تحقق  بایسته های  طیبه:  حیات  فضای  یا 
اسالمی  شهر  مبادی  )1390(؛  دینی  نصوص  مبنای  بر 
عقل مدار  شهر  برنامه ریزی  و  طراحی  اصول  )1391(؛ 
)1393(؛ شهر زیبا )مبانی، عوامل، معیارها( )1393(؛ شهر 

تا ظهور )1396(. اندیشه  از  اسالمی 
در میان مقاالت او نیز عناوین مرتبط با موضوع مسکن 

از: عبارتند  اسالمی 
در  عینی  جلوه های  تا  نظری  )مبانی  اسالمی  مـسکن 
گذشته و حال( )1392(؛ تأملی در شناخت مبانی مسکن 
و  اجتماعی  مؤلفه های  مدیریت  )1391(؛  ایرانی  اسالمی 
انسانی در مسکن مطلوب اسالمی )1395(؛ مسکن مبانی 

.)1392( عینی  جلوه های  تا  نظری 
- جدول شاخص های مسکن

او  جزوات  و  آثار  شده  دسته بندی  و  گردآوری  نسخه  و 
دانست. بنابراین شرح دیدگاه های وی در خصوص مسکن 

خواهد شد. گزارش  و  پیگیری  کتاب  در همین  اسالمی 
جدول 11. شاخص های استخراجی از نظریات عبدالحمید نقره کار

)مأخذ: نقره کار  1387( 

شاخص
وجود اتاق پذیرایی از مهمان )اتاق مهمان(

تقسیم فضاها به عرصه عمومی، نیمه عمومی و خصوصی
عدم ساخت خانه مشرف بر خانه دیگران و عدم اشراف دیگر 

خانه ها بر خانه )حریم بصری(
رعایت زیبایی فارغ از تکبر و خودنمایی )پرهیز از تجمل(

بهره گیری از فنون ساخت و سازه مستحکم )نیارش(
رعایت حق مالکیت و بهره برداری )پرهیز از مال غصبی در بنا(
حفظ حریم خانواده در تمامی شئون )شنوایی، بویایی، حرکتی، 

روانی(
در نظر گرفتن اتاق عبادت )نه بزرگ و نه کوچک(

طراحی سردر برای خانه )ورودی شاخص(
پرهیز از کار بیهوده

وجود سبزه و آب جاری در خانه
اصل محور گرایی

دسترسی مسکن به خدمات عمومی و روزمره شهر
)مدرسه، مسجد، کتابخانه(

خانه به عنوان یک واحد نیمه مولد )نگهداری حیوانات تولیدگر(
مجاورت حمام با فضاهای خصوصی
مکانیابی توالت در فضای پوشیده

زیبایی و زینت نمای خانه
پرهیز از هر نوع همجواری بین خانه ها و فضاهای عبوری و 

عمومی
سیر کثرت به وحدت

دارا بودن آب و هوای مناسب
ایجاد فضای نگهداری حیوانات

عدم باالبردن سقف بیش از 7 یا 8 ذراع 

)در صورت بلندی بیشتر نگارش آیت الکرسی دور تا دور خانه(
ایجاد فضای کار خانم در خانه

توجه به همسایه خوب در انتخاب خانه
بهره گیری از نور و جریان تهویه مناسب و دفع بوهای نامطلوب

استفاده از فضاهای نیمه باز نظیر ایوان و مقعد
پرهیز از زیان و ضرر به همسایگان
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جدول 12. شاخص های استخراجی از نظریات محمد نقی زاده
)مأخذ: نقی زاده 1391؛ 1395؛ 1396(

شاخص
وجود اتاق پذیرایی از مهمان )اتاق مهمان(

پرهیز از زیان و ضرر به همسایگان
رعایت زیبایی فارغ از تکبر و خودنمایی )پرهیز از تجمل(
تقسیم فضاها به عرصه عمومی، نیمه عمومی و خصوصی

عدم ساخت خانه مشرف بر خانه دیگران و عدم اشراف دیگر 
خانه ها بر خانه)حریم بصری(
درونگرایی)پوشانندگی خانه(

بهره گیری از فنون ساخت و سازه مستحکم )نیارش(
رعایت حق مالکیت و بهره برداری )پرهیز از مال غصبی در بنا(

وجود سبزه و آب جاری در خانه
تفکیک و فاصله میان اتاق خواب والدین از اتاق کودکان

خود بسندگی )مصالح بوم آورد(
تأمین امنیت خانه

دسترسی مسکن به خدمات عمومی و روزمره شهر 
)مدرسه، مسجد، کتابخانه(
وجود سلسله مراتب فضایی

انعطاف پذیری فضاهای خانه )فضاهای چند منظوره(
شکل گیری محله با اشتراکات فرهنگی

رعایت سلسله مراتب دسترسی و محرمیت در شهر
موقعیت آشپزخانه پشت به جهت باد غالب

)کنترل انتشار بوی آشپزخانه به داخل و همسایگان(
تأکید بر همسایه محور بودن بنا
یاد خدا در خانه و در ساخت خانه

مسکن وسیع )و یا پرهیز از خانه کوچک(
عدم ساخت خانه اضافه بر نیاز

رعایت حق شفعه
فراهم نمودن اسباب آرامش در خانه

خانه دارای دو بخش بیرونی و اندرونی

میانه روی و اعتدال و پرهیز از اسراف
تعریف و تفکیک انواع قلمرو در پالن خانه
ساخت در راستای طبیعت و نه در مقابل آن

طراحی خانه به گونه ای که معلوالن و سالمندان بتوانند از همه 
امکانات استفاده کنند

دوری صنایع سنگین و آلودگی از محالت
دارا بودن آب و هوای مناسب

رعایت عدل و اعتدال
عدم ساخت مسکن توسط سرمایه داران
استفاده از الگوهای تاریخی و باهویت

پرهیز از فرد گرایی
عدم اختالط فضاهای بهداشتی با فضای زندگی

تسهیل سبک زندگی ایرانی- اسالمی
بادگیر بودن محله سکونت

قرارگیری درب ورودی در جنوب
عدم جهتگیری شرقی-غربی خانه

تأمین رفاه
عدم تقلید از الگوهای غربی

رعایت تناسب بلندی ساختمان با مساحت زمین و حیاط
رعایت تقوا

ارتباط با طبیعت از طریق تلفیق فضاهای باز و سرپوشیده

• کامبیز نوایی و کامبیز حاجی قاسمی
نوایی و حاجی قاسمی مدت زمان طوالنی از دوره فعالیت 
حرفه ای خود را در معیت یکدیگر سپری کرده اند. همراهی 
ای که از دوران دانشجویی آغاز شده، به تولید کتاب خشت 
و خیال منجر گردیده و تا کنون در قالب عضویت در هیأت 

علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه یافته است.
کتاب خشت و خیال اثر مشترک این دو برای اتمام دوره 
مهندسی معماری بود. کتابی که با زبانی شاعرانه به تجلیل 
و توصیف معماری سنتی ایران در دوره اسالمی می پردازد.

- جدول شاخص های مسکن
با توجه به اینکه کتاب خشت و خیال اصلی ترین تألیف این 
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جدول 13. شاخص های استخراجی از نظریات کامبیز نوایی و کامبیزحاجی 
قاسمی )مأخذ: نوایی و حاجی قاسمی 1390(

جدول 14. جمع بندی شاخص  ها بر اساس تعداد تکرار

شاخص
درونگرایی )پوشانندگی خانه(

استفاده از حیاط مرکزی
حفظ حریم خانواده در تمامی شئون )شنوایی، بویایی، حرکتی، 

روانی(
طراحی هشتی یا داالن پس از ورودی
 )واسط فضایی برای دید و ایجاد حریم(

وجود سبزه و آب جاری در خانه
اصل محورگرایی

وجود سلسله مراتب فضایی
خانه به سمت قبله

طراحی )میانسرا( با تناسبات طالیی
خانه دارای دو بخش بیرونی و اندرونی

انتظام مرکزی
تباین )ناهمسازی( فضاها

نورگیری از حیاط
بهره گیری از خط در معماری

خلوص وکمال اشکال
محورهای متقاطع و چهارگانه
تقسیم بندی فرد در جداره ها
تقارن در عین عدم تقارن

تکرار )تمایز در تکرار(
همخوانی شکل و ماده

نقش پردازی
بهره گیری محدود از رنگ )استفاده بیشتر از آبی(

تقارن

جمع بندی شاخص های مسکن اسالمی
شاخص های  استخراج  و  معماران  تألیفات  مطالعه  از  پس 
مسکن اسالمی از دیدگاه هر یک، در مجموع 321 شاخص 
از حذف موارد مشابه،  توسط معماران عنوان شد که پس 
185 معیار برای مسکن اسالمی احصا گردید. در گام بعد 
معماران  نظرات  میان  در  تکرار  میزان  اساس  بر  معیارها 
لیست شده و بیشترین تکرار یک معیار هشت و کمترین 
آن یک مرتبه بوده است. در این پژوهش شاخص های با 
اجماع آرا یعنی بیش از نیمی از جامعه آماری محققان بر 
آن اتفاق داشته اند، برای بررسی و تطبیق با خانه های قم 

گردیدند.  انتخاب 
به دلیل تعداد کم )6 مورد( شاخص های با حد نصاب شش 
تکرار، شاخص های با 5 بار تکرار نیز با اغماض به لیست 
فوق اضافه گردید و تعداد شاخص های مورد بررسی را به 

یازده مورد رساند.
این شاخص ها عبارتند از:

دو نویسنده است و سایر مقاالت هر دو خالصه یا چکیده ای 
از این کتاب است؛ لذا منبع شاخص های استخراجی همین 

کتاب است.

رعایت حق شفعه
فراهم نمودن اسباب آرامش در خانه

خانه دارای دو بخش بیرونی و اندرونی

تعداد تکرار شاخص های تکرار شده
8 وجود اتاق پذیرایی از مهمان )اتاق مهمان(
7 تقسیم فضاها به عرصه عمومی، نیمه عمومی و 

خصوصی
7 رعایت زیبایی فارغ از تکبر و خودنمایی

)پرهیز از تجمل(
7 پرهیز از زیان و ضرر به همسایگان
7 عدم ساخت خانه مشرف بر خانه دیگران و عدم 

اشراف دیگر خانه ها بر خانه )حریم بصری(
6 درونگرایی )پوشانندگی خانه(
5 حفظ حریم خانواده در تمامی شئون

)شنوایی، بویایی، حرکتی، روانی(
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)بیرونی( باشد.
با توجه به شاخصه های اتاق مهمان، خانه های مورد مطالعه 
بررسی شدند و در سه دسته تقسیم شدند. یک، خانه هایی که 
اتاقی با شرایط ذکر شده هستند )8  به طور مشخص دارای 
خانه(. دو، خانه هایی که فضایی با ورودی نزدیک به هشتی را 
دارا هستند؛ اما لزوماً نمی توان آن فضا را اتاق مهمان دانست 
)2 خانه(؛ بنابراین این خانه ها نیمی از امتیاز را در این شاخص 
می گیرند. سه، خانه هایی که فاقد فضایی با شرایط عنوان شده 

هستند )2 خانه(.

و  نیمه عمومی  عمومی،  عرصه  به  فضاها  تقسیم   •
صی خصو

این شاخص با تکرار 7 مورد، از شاخص های پراهمیت مورد 
بررسی است. این شاخص به معنای عرصه بندی محرمیت در 
خانه است. فضای عمومی به فضایی اطالق می شود که ورود به 
آن برای همه افراد آزاد است؛ و ورود حتی فردی غریبه به آسایش 
و حریم خانواده آسیب نمی زند. معمواًل تنها هشتی و پیشخوان 
خانه ها، را می توان عمومی تلقی نمود. فضای نیمه عمومی نیز 
فضاهایی هستند که محلی برای پذیرایی از مهمانان و همسایگان 
و حتی برگزاری جلسات کاری و غیر آن است. این فضا، معمواًل 
وارد حریم خصوصی نمی شود؛ و حریم بصری آن را مخدوش 
نمی سازد؛ ولی به لحاظ کالبدی، داخل خانه محسوب می شود. 
فضای نیمه عمومی در صورت همراه شدن با یک حیاط -که 
عمدتاً از حیاط اصلی خانه کوچکتر است- با عنوان »بیرونی« 
نیز شناخته می شود و اهمیت آن برای خانه های علما و مراجع که 

تطبیق شاخص ها با خانه ها
شاخص های بدست آمده در جدول باال، به صورت کلی دو قسم 
را در بر می گیرند. یک شاخص های کالبدی که با مقایسه و 
تطبیق بر روی نقشه ها و تصاویر خانه ها به سادگی قابل احراز 
است. دوم شاخص هایی که جنبه آداب دارد و با تطبیق و مشاهده 
قابل درک نیست مانند شاخص رعایت حق مالکیت و پرهیز از 

مال غصبی در بنا. 
نکته دیگر اینکه به دلیل اطالعات بسیار کم از خانه های قم 
و نقص فراوان پرونده های ثبتی، تطبیق شاخص های مرتبط با 
کاربری های در خانه مانند اتاق مهمان، با تحلیل اطالعات موجود 
در پرونده ها، تحلیل معماری روی نقشه ها و تصاویر موجود و بعضًا 
بازدید میدانی صورت گرفته است. تحلیل هایی که از شناخت 
نگارندگان از سنت خانه سازی قم در طول سالیان گذشته نشأت 

گرفته است.
 )عالمت دایره کامل به معنای احراز شاخص در خانه مورد 
بررسی، دایره با یک خط در میان آن به معنای عدم احراز شاخص 
و نیم دایره به معنای احراز شاخص ولی نه به طور کامل و روشن 

میباشد.(
• وجود اتاق پذیرایی از مهمان )اتاق مهمان(

اولین و پرتکرار ترین شاخص وجود اتاق مهمان در خانه می باشد؛ 
اصواًل  کرده اند.  اشاره  آن  به  معمار  دوازده  از  نفر  هشت  که 
خانه های سنتی به دلیل رعایت سلسله مراتب فضایی و ورود 
مرحله به مرحله به فضای خصوصی، به طور کلی دارای نمره 
مهمانپذیری باالیی خواهند بود؛ اما در این پژوهش با سختگیری 
بیشتری وجود این اتاق در خانه های احراز گردید. بدین ترتیب 

اتاق مهمان اتاقی است که:
1. در آن نزدیک به درب ورودی خانه باشد؛ 2. استقالل فضایی 
داشته باشد؛ 3. کمترین دسترسی و دید به عرصه خصوصی 
داشته باشد؛ و 4. در بهترین حالت متصل به فضای باز اختصاصی 

5 در نظر گرفتن اتاق عبادت )نه بزرگ و نه کوچک(
5 رعایت حق مالکیت و بهره برداری )پرهیز از مال 

غصبی در بنا(
5 استفاده از حیاط مرکزی
5 بهره گیری از فنون ساخت و سازه مستحکم 

)نیارش(

جدول 15. تطبیق شاخص اتاق مهمان با خانه ها )مأخذ: نگارندگان(
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جدول 16. تطبیق شاخص تقسیم فضاها به سه عرصه عمومی، نیمه عمومی 
و خصوصی با خانه ها )مأخذ: نگارندگان(

با  و خودنمایی  تکبر  از  پرهیز  با  زیبایی  رعایت  تطبیق شاخص  جدول 17. 
خانه ها )مأخذ: نگارندگان(

رجوع مردم به خانه آنها زیاد بوده است، دوچندان است.
عرصه خصوصی نیز مشخصاً برای رفت و آمد افراد خانواده و 
تعامل با یکدیگر، در فضایی کاماًل مصون از افراد غریبه است.

• رعایت زیبایی فارغ از تکبر و خودنمایی )پرهیز از 
تجمل(

این شاخص علی رغم سادگی در عنوان، برای تبدیل به معیاری به 
نمره دهی، نیازمند توجه بیشتری است؛ چرا که معیارهای تجمل، 
خودنمایی و تکبر در یک بنا بسیار به شرایط هر زمان متکی است. 
همچنین به دلیل قدیمی بودن خانه های انتخابی و استهالک آنها 
در گذر زمان، ممکن است آنچه به دیده امروز بسیار ساده به نظر 
برسد؛ در گذشته فاخر و با تجمل تلقی  گردیده باشد. اما آنچه 
در این پژوهش به عنوان شاخص تجمل و خودنمایی در نظر 
گرفته شده است، تزئینات و تجمل در »نمای بیرونی«، و آنچه 
از بیرون بنا دیده می شود، است؛ چرا که تجمل در فضای داخلی 
و بخش خصوصی خانه، خودنمایی و تکبر محسوب نمی گردد و 
شاخصی مانند پرهیز از اسراف می تواند توصیف گر آن باشد. در 
صورت سادگی جداره بیرونی و سردر، خانه واجد این شاخص و 
در صورت اغراق در تزئینات خارجی، باال بردن سردر، استفاده از 
مصالحی مانند کاشی و آجرهای غیر معمول، عدم خودنمایی در آن 

احراز نمی گردد.

• پرهیز از زیان و ضرر به همسایگان
این شاخص با اطالعات امروز قابل احراز نیست و نمی توان 
ابراز نظر کرد. بنابراین این  به طور روشن در خصوص آن 

شاخص در امتیازدهی نهایی لحاظ نگردیده است.

• عدم ساخت خانه مشرف بر خانه دیگران و عدم 
اشراف دیگر خانه ها بر خانه )حریم بصری(

این شاخص نیز در گذر زمان بسیار مورد خدشه قرار گرفته 
است؛ اما با نگاهی به تصویر بافت شهری قم در سال 1335، 
به ندرت می توان خانه ای باالتر از خانه های همجوار یافت. 
با این وجود، تنها دو خانه از میان خانه های انتخابی در زمان 
بلندتر ساخته شده اند.  مجاور  از ساختمان های  ساخت خود 
معمار خانه شاکری در طبقه باالی ورودی خود یک اتاق رو 
به معبر ساخته است. همچنین جبهه جنوبی خانه مهدی زاده 
پهلوی  دوران  در  و  خانه هاست  دیگر  از  متأخرتر  -که  نیز 
ساخته شده است- دو طبقه است و در بافت همجوار -که 
خانه ها یک طبقه هستند- به لحاظ اشرافیت بصری اخالل 
ایجاد کرده است.  اما در خصوص اشرافیت دیگر خانه ها به 
خانه های انتخابی نمی توان به طور قاطع اظهار نظر نمود؛ اما 
با بررسی خانه های در همسایگی نزدیک خانه های انتخابی 
در سال 1335 و با تحلیل سایه ها و ارتفاع بناهای مجاور این 

عامل نیز مورد بررسی قرار گرفت.
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• حفظ حریم خانواده در تمامی شئون )شنوایی، 
بویایی، حرکتی، روانی(

این شاخص نیز به دلیل کلی بودن و همچنین عدم قابلیت 
بررسی از طریق تصاویر و نقشه ها، در ارزیابی نهایی لحاظ 
نخواهد شد. این شاخص تنها از طریق زندگی طوالنی مدت 
در این خانه ها -که عمدتًا سال ها خالی از سکنه بوده اند- 
جرزهای  ضخامت  بررسی  با  هرچند  است.  ارزیابی  قابل 
خارجی و مکانیابی مطبخ و سرویس های بهداشتی می توان 
قطعی  اما  نمود؛  ابراز  این شاخص  به  نسبت  کلی  ارزیابی 

نخواهد بود.
نه  و  بزرگ  )نه  عبادت  اتاق  گرفتن  نظر  در   •

) چک کو
در  باید  اول  است.  بررسی  قابل  جنبه  دو  از  شاخص  این 
معماری بنا نمود داشته باشد. نمود این اتاق را می توان در 
وجود یک فضایی که رو به قبله ساخته شده باشد؛ عنصر 
در  و  باشد  داشته  وجود  آن  قبله  سمت  جهت  در  محراب 
یافت.  باشد،  شده  مکانیابی  خانه  در  دنج  و  خلوت  جایی 
دوم اینکه ساکنان خانه، فضایی را بدین منظور در خانه در 
نظر گرفته باشند. در خصوص کاربری ساکنان امروزه هیچ 
اظهار نظر دقیقی نمی توان نمود؛ چرا که کاماًل وابسته به 

بنا ندارد. با کالبد معماری  ارتباطی  کاربران است و 
 اما در خصوص نوع معماری خانه ها نیز اطالعات مهمی 
در خصوص  هرچند  نشد.  یافت  بررسی  مورد  خانه های  از 
قطعیت  با  حائری  آیت اله  و  بروجردی  آیت اله  خانه های 
باالیی می توان وجود فضایی با چنین ویژگی هایی را تصور 
نمود. با این حال به جهت ادعای بدون سند الزم، بررسی 

ارزیابی  ها لحاظ نخواهد شد. این شاخص در 
 •رعایت حق مالکیت و بهره برداری )پرهیز از مال 

غصبی در بنا(
این شاخص نیز با اطالعات امروز قابل احراز نیست و در 

نیز لحاظ نخواهد شد. ارزیابی خانه ها 
• استفاده از حیاط مرکزی

گذشته  خانه های  جدایی ناپذیر  عضو  میانی،  حیاط  عنصر 
ایران بوده است؛ و بنا بر نظر اندیشمندان معماری، مسکن 
مطلوب اسالمی نیز دارای حیاط میانی خواهد بود. تمامی 

• درونگرایی )پوشانندگی خانه(
معادل  تقریبًا  معماری  در  درونگرایی  آکادمیک،  ادبیات  در 
اما  وجود میانسرا یا حیاط مرکزی در نظر گرفته می شود. 
شاخص های  از  دیگر  یکی  مرکزی  حیاط  اینکه  دلیل  به 
این بخش  ارزیابی است؛ میزان پوشانندگی خانه در  مورد 
و  بنا  توده گذاری  نحوه  می گردد.  واقع  بیشتر  توجه  مورد 
را می توان  معبر عمومی  با  خانه  تماس بخش های  میزان 
معیار مناسبی برای سنجش میزان پوشانندگی خانه در نظر 
باز  معبر  سمت  به  که  بازشوهایی  تعداد  همچنین  گرفت. 
می گردد؛ هر چه بیشتر باشد درونگرایی و پوشانندگی آن را 
دچار خدشه می کند. در جدول زیر این دو عامل مورد توجه 

شده اند. واقع 

جدول 18. تطبیق شاخص عدم اشراف خانه بر خانه های دیگر و بالعکس با 
خانه ها )مأخذ: نگارندگان(

جدول 19. تطبیق شاخص درونگرایی با خانه ها )مأخذ: نگارندگان(
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جدول 20. تطبیق شاخص وجود حیاط مرکزی با خانه ها
)مأخذ: نگارندگان(

جدول 20. ارزیابی نهایی خانه ها )مأخذ: نگارندگان(

خانه های انتخابی این عنصر را در دل خود جای داده اند.

مستحکم  سازه  و  ساخت  فنون  از  بهره گیری   •
)نیارش(

خانه های مورد بررسی عمدتًا در انتهای دوره قاجاریه ساخته 
شده اند؛ به طور میانگین قدمتی حدوداً 100 ساله دارند؛ و 
این  مانده اند.  پابرجا  همچنان  کلی  و  جزئی  مرمت های  با 
این خانه ها کفایت می کند.  برای زندگی سه نسل در  عمر 
در صورت قیاس این میزان با خانه های امروزی، نمره قابل 
قبولی برای این خانه ها باید در نظر گرفت. نکته دیگر اینکه 
انتخاب گردیده اند؛  اصواًل خانه هایی که برای این پژوهش 
لزومًا از اصول نیارش برخوردار بوده اند؛ در غیراینصورت مانند 
خیل زیادی از خانه های تخریب شده امروز در دسترس ما 
نبودند و بدیهی است در این پژوهش نیز لحاظ نمی گردیدند. 
بنابراین تمامی خانه های لیست انتخابی امتیاز این شاخص 

را کسب می کنند.
تحلیل نهایی

در بخش پیش 11 شاخص مورد بررسی قرار گرفت که از 
با اطالعات  ارزیابی  قابلیت تحلیل و  این میان 4 مورد آن 
موجود را نداشت و در نهایت 7 شاخص بر روی 14 خانه 
مورد ارزیابی واقع شد. جدول زیر نتیجه ارزیابی شاخص ها 
را بر اساس خانه های انتخابی نمایش می دهد. عدد روبروی 
هر خانه میزان تطبیق هر خانه با شاخص های مورد بررسی 
تا هفت  باید عددی میان صفر )کمترین تطبیق(  است که 

بر این اساس 5 خانه آیت اهلل حائری، آیت اهلل بروجردی، 
رهبری، سالمتی و حالج زاده تمامی 7 شاخص مورد بررسی، 
احراز گردید و خانه محمد زند با احراز 3.5 مورد از 7 مورد، 
این  داراست.  را  نظر  مورد  شاخص های  با  تطبیق  کمترین 
گرفته  نظر  در  شاخص ها  اهمیت  برابری  شرط  به  اعداد 
اعمال نگردیده است. آنها  به  شده اند؛ و هیچگونه ضریبی 

14 خانه انتخابی از مجموع 98 امتیاز ممکن، در 82 مورد، 
با  قم  سنتی  خانه های  بنابراین  بوده اند؛  شاخص ها  واجد 
درصد 83.6 درصد با شاخص های مسکن اسالمی مستخرج 

دارد.  معاصر همخوانی  معماران مسلمان  نظرات  از 
نتیجه گیری

نمایش  پژوهش  این  اطالعات  تحلیل  از  حاصله  نتایج 
می دهد که با نسبت بسیار باالیی می توان خانه های سنتی 
قم را مطابق بر شاخص های اسالمی ساخت مسکن دانست. 
البته خانه های سنتی خود یکدست نیستند؛ و برخی خانه ها 
تنها واجد نیمی از شاخص ها بوده اند و نمی توان حکم قطعی 

برای تمام خانه ها داد. 
بنابر پژوهش حاضر، خانه های سنتی قم را می توان در تا حد 
با نظرات معماران در خصوص شاخص های  زیادی مطابق 
ابتدای  در  شده  ذکر  سؤال  و  نمود؛  تلقی  اسالمی  مسکن 

اثبات می کند.  را  پژوهش 

باشد. تطبیق(  )بیشترین 
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پی نوشت
1.   الزم به ذکر است که در طرح پژوهشی ذکرشده، نظرات اندیشمندان حوزوی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اما در این مقاله، تنها به 

تطبیق نظرات معماران به خانه های قم پرداخته شده است.
Coding .2

Spahic Omer .3

منابع 
1. اخوت، هانیه، محمد بمانیان، و نینا الماسی فر. 1389. معماری و شهرسازی سنتی در کشور های اسالمی. تهران: هله.

2. اومر، اسپاهیچ. 1396. مسکن و اسالم. قزوین: انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین.
3. بمانیان، محمدرضا، و مسلم زندی. 1396. مسکن ایرانی و سبک زندگی. تهران: اول و آخر.

4. بی  نام. 1377. قم در نگاه روایات. فرهنگ کوثر )22(.
5. پیرنیا، محمدکریم، و غالمحسین معماریان. 1389. سبک شناسی معماری ایرانی. تهران: سروش دانش.

6.پیرنیا، محمدکریم، و غالمحسین معماریان. 1390. معماری ایرانی. تهران: سروش دانش.
7.پیرنیا، محمدکریم، و غالمحسین معماریان. 1390. آشنایی با معماری اسالمی ایران. تهران: سروش دانش.

براساس حکمت اسالمي، همایش شهر  نقره کار، و مهدی حمزه نژاد. 1391. اصول مفهومي طراحي خانه  8. جبل عاملی، مهسا، عبدالحمید 
تهران. اسالمی، 

9. حکیم، بسیم سلیم. 1381. شهرهای عربی-اسالمی: اصول شهرسازی و ساختمانی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
10. حمزه نژاد، مهدی، و زهرا صدریان. 1393. اصول طراحی خانه از منظر اسالمی و کاربرد الگوهای معاصر، پژوهش های معماری اسالمی )4(: 

.76-58
11. حمزه نژاد، مهدی، و مازیار افتخاریان. 1394. شاخص های سبک زندگی اسالمی در طّراحی مسکن، همایش ملی معماری و شهرسازی 

بومی ایران، یزد.
12. رئیسی، محمدمنان. 1397. معماري و شهرسازي مطابق با سبک زندگي اسالمي، از تشریح وضع مطلوب تا تحلیل وضع موجود. قم: نشر 

دانشگاه قم.
13. رنجبر کرمانی، علی محمد. 1392. درس گفتارهای معماری اسالمی. آرشیو شخصی نگارنده.

14. سلطان زاده، حسین. 1382. محمدکریم پیرنیا، معمار. نامه انسان شناسی )3(: 238-235.
15. لبیب زاده، راضیه، عبدالحمید نقره کار، مهدی حمزه نژاد، و محمدعلی خان محمدی. 1394. بازخوانی سازمان فضایی خانه بر اساس متون 

اسالمی به روش  EBS و تطبیق آن با اولویت های روابط فضایی از دیدگاه الکساندر و لنگ. شهر ایرانی اسالمی )22(: 22-5.
16. محتشم، آرزو، و مهدی حمزه نژاد. 1394. جایگاه ارزش هاي اسالمي درمباني انعطاف پذیري خانه هاي معاصر، پژوهش های اخالقی )3(: 

.143-117
17.محتشم، آرزو، و مهدی حمزه نژاد. 1394. تبیین ابعاد حریم در روابط فضاهای داخلی مسکن ایرانی اسالمی. صفه )71(: 66-51.

18. مرتضی، هشام. 1393. اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم. تهران: مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی.
19. معین مهر، صدیقه، عبدالحمید نقره کار، مهدی حمزه نژاد، و فرهنگ مظفر. 1396. معناشناسی حیات و سرزندگی در آموزه های اسالمی و 

بررسی تأثیر آن در محله. پژوهش های معماری اسالمی )14(: 35-21.
20. ناری قمی، مسعود. )بی تا(. جزوه های درس سیر تحول معماری مسکونی ایران- بخش خانه و فرهنگ اسالمی.

21.ناری قمی، مسعود. 1389.  مطالعه اي معناشناختي در باب مفهوم درونگرایي در شهر اسالمي. هنرهای زیبا )42(: 82-69.
22.ناری قمی، مسعود. 1391. تقدس فراگیر فضا در اسالم: نگاه تکلیف گرا. هنرهای زیبا )4(: 60-49.

23.ناری قمی، مسعود. 1395. روش شناسی منابع پژوهش در مورد رابطه معماری مسکونی و اسالم. روش شناسی علوم انسانی )89(: 29- 56.
24.ناری قمی، مسعود، و محمدجواد عباس زاده. 1393. مهمان در خانه: یک بررسی تطبیقی میان ایران و غرب در آستانه دوران مدرن )نمونه 

موردی: مسکن دوره قاجاری تبریز(. پژوهش های معماری اسالمی 1 )3(: 93- 108.
25. ناری قمی، مسعود، محمد مسعود امینی، و مهدی فروتن. 1395. رفتار تولیدی در خانه )مطالعة موردی: تولید در خانه در قشر مذهبی شهر 

قم(. پژوهش های معماری اسالمی 4 )1(: 3- 19.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            22 / 28

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1258-fa.html


135فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست وپنجم / زمستان 1398 / سال هفتم

نقره کار، عبدالحمید، و همکاران. 1387. درآمدی بر هویت اسالمی در معماری و شهرسازی. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر   .26
معماری و طراحی شهری، شرکت طرح و نشر پیام سیما.

27. نقره کار، عبدالحمید، مهدی حمزه نژاد، و صدیقه معین مهر. 1392. شناخت و تحلیل مسائِل طراحی محیط معماری و شهرسازی از منظر 
اسالمی )در گستره قرآن و روایات(. آرمانشهر )13(: 135-119.

28. نقره کار، عبدالحمید. 1395. نسبت اسالم با فرآیندهای انسانی فرانظریه سالم )SALAM(. پژوهش های معماری اسالمی 4 )3(: 21-1.
29. نقی زاده، محمد. 1380. توسعه پایدار شهر و مسکن. مسکن و محیط روستا )95 و 96(: 17-4.

30.نقی زاده، محمد. 1391. تأملی در شناخت مبانی مسکن اسالمی ایرانی. کتاب ماه هنر )170(: 55-38.
31.نقی زاده، محمد. 1392. مسکن: مباني نظري تا جلوه هاي عیني. کتاب ماه هنر )185(: 85-74.

32.نقی زاده، محمد. 1392. مسکن ایراني، مباني نظري تا جلوه هاي عیني در گذشته و حال. اندیشه معماري )2(: 67-47.
33.نقی زاده، محمد. 1395. مدیریت مؤلفه هاي اجتماعی و انسانی در مسکن مطلوب اسالمی. مدیریت شهری )43(: 66-51.

34.نقی زاده، محمد. 1396. شهر اسالمی، از اندیشه تا ظهور. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
35. نوایی، کامبیز، و کامبیز حاجی قاسمی. 1390. خشت و خیال: شرح معماری اسالمی ایران. تهران: سروش.

References
1. Bemanian, M., M. Zandi. 2017. Iranian Housing and Lifestyle. Tehran: Avval va Akhar.
2. Hakim, B.S. 2002. Arabic-Islamic Cities. Tehran: Ministry of Islamic Culture and Guidance.
3. Hamzehnejad, M., and M. Eftekharian. 2015. Islamic Lifestyle Indicators in House Design. In the National Conference On 
Local Architecture and Urbanism of Iran, Yazd.
4. Hamzehnajad, M., and Z. Sadrian. 2014. Housing Design Principles of Islam and Other Contemporary Usable Patterns. 
Researches in Islamic Architecture (4): 58-76.
5. Jabalameli, M., A. Noghrekar, and M. Hamzehnejad. 2012. Conceptual Principles of House Design According to Islamic 
Hikma. In the Conference On Islamic City, Tehran.
6. Labibzadeh, R., A. Noghrehkar, M. Hamzehnejad, and M. A. Khanmohammadi. 2015. Review of Housing Spatial Organization 
based on Islamic Scripts with EBS Method and Compare it with Lang and Alexander viewpoint on Spatial Relations. ICAS (22): 
5-22.
7. Mohtasham, A., and M. Hamzehnejad. 2015. Islamic Values’ Function in Basics of Contempory Housing’s Flexibility. Moral 
Researches (3): 143-177.
8.Mohtasham, A., and M. Hamzehnejad. 2015. Privacy Dimensions in Spatial Relations of Iranian-Islamic Housing. Soffeh (71): 
51-66.
9. Moeinmehr, S., A. Noghrehkar, M. Hamzehnejad, and F. Mozaffar. 2017. The Semantics of Life and Vitality in Islamic 
Teachings and its Effect on the Neighbourhood. Researches in Islamic Architecture (14): 21-35.
10. Mortadha, H. 2014. Traditional Islamic Principles of Built Environment. Tehran: MRUD Research Center.
11. Naghizadeh, M. 2001. City and House Sustainable Development. House and Rural Environment (95-96): 4-17.
12.Naghizadeh, M. 2012. Recognition of the Basics of Islamic-Iranian Housing. Ketab-e Mah-e Honar (170): 38-55.
13.Naghizadeh, M. 2013. Housing: Theretical Base to Practical Examples. Ketab-e Mah-e Honar (185): 74-85.
14.Naghizadeh, M. 2013. Iranian House: From Theoretical Base to Practical Examples from Past to Present. Architecture 
Thought (2): 47-67.
15.Naghizadeh, M. 2016. Managing the Social and Humanity aspects in Ideal Islamic Housing. Urban Management (43): 51-66.
16.Naghizadeh, M. 2017. Islamic City: from Thoughts to Reality. Tehran: ACECR.
17. Nari Qomi, M. N.D. The History of Iran’s Housing Architecture Course, Islamic Culture and House Section.
18.Nari Qomi. 2010. Introversion: A Conceptual Study about the Introversion in Islamic City. Honar-ha-ye-Ziba (42): 69-82. 
19.Nari Qomi. 2010. The Holistic Sacredness of Space in Islam. Honar-ha-ye-Ziba (4): 49-60.
20.Nari Qomi. 2016. Methodology of Research References on the Relationship of Housing Architecture and Islam. Methodology 
of Social Sciences and Humanities (89): 29-56.
21.Nari Qomi, M. J. Abbaszadeh. 2014. The Guest at Home: A Comparative Study between Iran and the West at the Threshold 
of Modern Age (Case Study: Qajar Houses in Tabriz). Researches in Islamic Architecture 1 (3) :93-108.
22. Nari Qomi, M, M. M. Amini, and M. Forotan. 2016. Productive Behavior at Home (Case Study: Productive Behavior in the 
city of Qom). Researches in Islamic Architecture 4(1): 1-16.
23. Navaei, K. and K. Ghasemi. 2011. Adobe and Fanci: Iran’s Islamic Architecture. Tehran: Soroush.
24. No Author. 1998. Qom city in Islamic Narrations. Farhang-e Kowsar (22).
25. Noghrehkar, A. et al. 2008. Introduction to Islamic Identity in Architecture and Urbanism. Tehran: Ministry of Housing and 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            23 / 28

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1258-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست وپنجم / زمستان 1398 / سال هفتم 136

Urban Development, Architecture and Urban Design Office, Payam-e Sima Planning and Printing Corporation
26. Noghrehkar, A., M. Hamzehnajad, and S. Moienmeh. 2013. Recognition and Analysis of Environmental Issues of 
Architectureand Urban Design, From the Viewpoint of Islam (The Scope of the Qur’an and Narrations), Armanshahr (13): 
119-135.
27. Noghrehkar, A. 2016. Islam’s Relation with Human Processes of SALAM Hyper-Theory. ICAS (12): 1-21.
28. Okhovvat, H., M. Bemanian, and N. Almasifar. 2010. Traditional Architecture and Urbanism in Islamic Contries. Tehran: 
Heleh.
29. Omer, Spahic. 2017. Islam and Housing. Qazvin: Qazvin ACECR.
30. Pirnia, M.K. and G. H. Memarian. 2010. Stylistics of Iranian Architecture. Tehran: Soroush-e danesh.
31.Pirnia, M.K. and G. H. Memarian. 2011. Iranian Architecture. Tehran: Soroush-e danesh.
32.Pirnia, M.K. and G. H. Memarian. 2011. Introduction to Iran’s Islamic Architecture. Tehran: Soroush-e danesh.
33. Raisi, M.M. 2018. Architecture and Urbanism Based on Islamic Lifestyle. Qom: Qom University Press.
34. Ranjbar Kermani, A.M. 2013. Islamic Architecture Course. Author’s Personal Archive.
35. Soltanzadeh, H. 2003. Pirnia, The Architect. JASI (3): 235-238.
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            24 / 28

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1258-fa.html


A Comparative Analisys of Islamic Housing Indicators on 
Traditional Houses of Qom city, Based on Muslim Architects’ 
Opinions
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Zeinab Azizian Qaravi **

Abstract

In recent years in the Muslim countries, due to clear separation of Islamic teachings 
-which is the most important cultural factor-  and contemporary architecture 
and urbanism, a controversy has developed on “what are the true factors and 
features of Islamic architecture?”. House as an important element for joining the 
architecture and lifestyle, plays a key role in the separation mentioned above. 
In academic literature and public opinion, there has been always a believe that 
“traditional architecture” is exactly what we assume as “Islamic architecture”. 
This statement is based on personal observation and must be proved or disproved 
with an academic scrutiny. The goal of This research is to find out how much this 
statement is correct, at least in the scope of its case study which is the traditional 
housing of Qom city (Qajar and Pahlavi period) in Iran. 
To extract Islamic housing indicators, the general agreement of Muslim architects 
who have worked and spent time and efforts in the field of Islamic housing, have 
been used. Twelve architects have been recognized. These architects are M.K. 
Pirnia, M. Hamzehnejad, M.M. Raeisi, M. Nari Qomi, Besim Selim Hakim, A.M. 
Ranjbar Kermani, A. Noghrehkar, Spahic Omer, K. Navaei & K. Hajighasemi, 
Hisham Mortadha, M. Naghizadeh, M.R. Bemanian.
Indicator which claim a clear feature of an Islamic house, came out of the 
researches of these architects. Out of 321 total indicators, some were removed 
due to repetition. 180 unique Indicators were listed based on their total repetition. 
11 Indicators were claimed by more than the half of architects which only seven 
of them were able to be evaluated through pictures and plans of the selected 14 
historical houses. Houses were scored according to their adaption to indicators. 
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Based on this research, the selected houses got 82 scores out of 98 total scores (83.6%). 
The following houses: Ayatollah Borujerdi, Ayatollah Haeri, Rahbari, Hallajzadeh & 
Salamati had the most adaption with Islamic housing indicators and Mohammad Zand 
house was the least of them. This research shows that traditional houses of Qom city 
are highly adapted with Islamic principles of housing, so the belive mentioned at the 
first part of paper, has proved
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