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پژوهش پیش رو، پژوهشی قرآنی است که با بررسي تأثیر اخالق بر معماری از منظر قرآن کریم، به شناخت معماری غیر 
اخالقی پرداخته؛ و با هدف تبیین اصول نظری معماری اخالق مدار، به استقرا، استنتاج و معکوس سازی منطقی مفاهیم 
استخراج شده بر اساس منطق صوری ارسطویی می پردازد. پرسش این مقاله این است که چگونه می توان با تکیه بر 
آموزه های منطق صوری ارسطویی، به تبیین اصول نظری معماری اخالق مدار از منظر قرآن کریم پرداخت؟ با توجه 
به اولویت دوری جستن از رذائل اخالقی بر کسب فضائل اخالقی در دین مبین اسالم و نیز جایگاه معماری به عنوان 
عمل اختیاری انسان که مؤثر از صفات درونی فرد و جامعه پیرامونش می باشد؛ می توان رذائل اخالقی را مهم ترین 
عامل شکل گیری اصولی غیراخالقی برای معماری در نظر گرفت؛ و رذیلت های مذکور در قرآن مجید، این اصول را از 
منظر کتاب آسمانی مسلمین مشخص می نماید؛ و بستری می شود برای شناخت اصول معماری اخالقی. این پژوهش 
در گونه استدالل منطقی و با رویکردی تحلیلی تفسیری به بررسی مستندات و منابع می پردازد و یافته های پژوهش 
با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه سازمان یافته، اعتبارسنجی می شوند. مصاحبه ها حاکی از تأیید متخصصین در زمینه 
مفاهیم مطرح شده در اصول، و نیز کامل بودن وکافی بودن اصول نظری استخراج شده از فرآیند منطقی پژوهش می 
باشد. این اصول نظری تأیید شده در پژوهش عبارتند از: 1. معماری باید راه ایجاد یاد و ذکر خداوند باشد. 2. معماری 
باید ابزار تکریم مخاطب و عدم تفاخر بر آن ها باشد. 3. معماری باید موجب و سبب ایجاد هدفمندی نسبت به نیازهای 
دنیوی و اخروی انسان باشد. 4. معماری باید موجب رفع و محو فاصله طبقاتی شود؛ و ابزار ایجاد برابری با دیگر انسان 
ها باشد. 5. معماری باید موجب ایجاد تعادل در لذات و امیال انسان  شود. 6. معماری باید به واسطه ساختاری اقتصاد  
محور و طبیعتگرا موجب اعتدال-گرایی در تأمین نیازهای انسان  شود. 7. معماری باید با توجه و اعتقاد به عدم بقا و 
جاودانگی دنیوی انسان، قائل به استحکام در ساخت بنا باشد. بنابراین نتیجه این پژوهش نشان دهنده امکان استخراج 
منطقی اصولی منسجم از قرآن کریم به منظور خلق معماری اخالق مدار است که می تواند با تکیه بر پایه هایی محکم 

و استدالل پذیر، در عرصه نظر و عمل مورد بهره برداری قرار گیرد. 
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1. مقدمه
ــه  ــت ک ــفه اس ــاخه ای از فلس ــورت ش ــه ص ــالق ب اخ
ــات  ــن اخالقی ــش های بنیادی ــاره پرس ــتدالل درب ــه اس ب
می پــردازد. درســتی و نادرســتی امــور، شــناخت امــور خیــر 
و شــر و بازشناســی فضائــل، مســائل بنیادیــن اخــالق را 
ــد )گنســلر هــری جــی1 1102(. کلمــه  تشــکیل می دهن
اخــالق جمــع ُخلــق اســت. ُخلــق شــکل درونــی انســان 
اســت. غرایــز و ملــکات و صفــات روحــی و باطنــی کــه 
در انســان اســت؛ اخــالق نامیــده می شــود؛ و بــه اعمــال 
و رفتــاری کــه از ایــن خلقیــات ناشــی گــردد نیــز اخــالق 
ــی 0831(.  ــد )مهدوی کن ــی می گوین ــار اخالق ــا رفت و ی
ــالح  ــق در اصط ــه ُخل ــرد ک ــان ک ــوان بی ــع می ت در واق
ملکــه ای نفســانی اســت کــه بــه اقتضــای آن، فعلــی بــه 
ســهولت و بــدون نیــاز بــه فکــر کــردن از انســان صــادر 
ــت  ــانی اس ــات نفس ــته از کیفی ــه آن دس ــود. ملک می ش
کــه بــه کنــدی از بیــن مــی رود و در انســان نهادیــه شــده 
ــالق  ــی در اخ ــن طوس ــا را نصیرالدی ــن معن ــت. همی اس
ــق )5141 ق(  ــانی در حقای ــض کاش ناصــری )6531(، فی
ــی و  ــد )مروت ــل کرده ان ــه نق ــفار اربع ــدرا در اس و مالص
ــی از  ــاری ترکیب ــر، معم ــی دیگ ــران 4931(. از طرف دیگ
هنــر و فنــاوری اســت کــه جنبــه هنــری آن بایــد تجربــه؛ 
و جنبــه علمــی آن نیــز بایــد آموختــه شــود. هنــر و علــم 
بایــد در راســتای نیاز هــای کاربــران بــا یکدیگــر مطابقــت 
داده شــوند. بــه ســبب ماهیــت خــاص رشــته معمــاری و 
ــط و فضاهــای طراحــی  ــه محی ــر همه جانب ــاط و تأثی ارتب
شــده بــر روح و روان و فرهنــگ مــردم و جامعــه، بررســی 
اخــالق در معمــاری ضــروری اســت. هــر چنــد ایــن مهــم 
ــته اســت؛  ــرار داش ــر اندیشــمندان ق ــورد نظ ــاز م از دیرب
ــاری  ــالق در معم ــه اخ ــود در زمین ــع موج ــن مناب ولیک
ــه  ــورد توج ــر م ــال های اخی ــوده و بیشــتر در س ــدک ب ان
ــی از  ــه مباحث ــب ب ــع اغل ــن مناب ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ق
قبیــل احیــای مجــدد اخالقیــات از طریــق تربیــت اخالقی 
ــط و ضــرورت  ــر اخــالق در طراحــی محی معمــاران، تأثی
نیــاز بــه درنظــر گرفتــن جنبه هــای اخالقــی در معمــاری 
ــالق از  ــی اخ ــای مفهوم ــتخراج گزاره ه ــن، اس و همچنی

ــردازد. ایــن پژوهــش  قــرآن و ســایر احــکام فقهــی می پ
ــر  ــاری از منظ ــف معم ــناخت تعری ــا ش ــز قصــد دارد ب نی
ــاری در کالم  ــالق و معم ــان اخ ــاط می ــه ارتب ــرآن، ب ق
وحــی دســت یابــد؛ و در تکمیــل مطالعــات پیشــین 
ــی  ــاری اخالق ــی از معم ــی منطق ــه بیان ــه، ب صورت گرفت

بپــردازد.

ــود  ــوره ه ــد در س ــت. خداون ــی اس ــاب وح ــرآن کت ق
ــده  ــازل ش ــی ن ــم اله ــا عل ــرآن ب ــد ق ــد: بدانی می فرمای
ــد  ــذا می توان ــت2؛ ل ــه اس ــأت گرفت ــی نش ــم اله و از عل
تکمیــل  راســتای  در  الهــی  وحــی  منبــع  به عنــوان 
دیــدگاه مذکــور بــه یــاری انســان بیایــد. تعریــف 
ــتخراج  ــم و اس ــرآن کری ــر ق ــی از منظ ــاری اخالق معم
ــد  ــا معمــاری، می توان ــق ب اولویت هــای اخالقــی در تطای
ــع  ــل و جام ــتری کام ــه بس ــر ب ــیر معتب ــک تفاس ــا کم ب
ــی در  ــاری اخالق ــکل گیری معم ــرای ش ــود ب ــل ش تبدی
عرصــه ظهــور. »ظاهــر قــرآن زیباســت؛ باطــن آن ژرف 
ــه  ــب آن ب ــب آن ســپری نگــردد؛ غرای ناپیداســت؛ عجای
ــود«  ــدان زدوده نش ــز ب ــا ج ــد؛ و تاریکی ه ــان نرس پای
ــود  ــن وج ــا ای ــه 81(. ب ــه/ خطب ــی، نهج البالغ ــام عل )ام
کــه ســخن گفتــن دربــاره کتــاب وزیــن الهــی به عنــوان 
منبعــی جامــع از همــه معــارف و محکمات، بســیار ســخت 
و خطیــر اســت؛ در طــول تاریــخ اســالم هــر یــک از علمــا 
فرازهــا، تألیفــات و کلماتــی گران ســنگ را بــرای آیندگان 
ــان در شــناخت و  ــا توشــه راه آن ــد ت ــادگار گذارده ان ــه ی ب
ــرت  ــود. حض ــره ش ــره از ناس ــل و س ــق از باط ــز ح تمی
ــده  ــان وع ــه انس ــاء ب ــه نس ــوره مبارک ــی در س باری تعال
ــش را  ــوان آموختن ــود ت ــه را او خ ــوزش آنچ ــد آم می ده
ــَک  ــَۀ َوَعلََّم ــاَب َوالِْحْکَم ــَک الِْکَت ــَزَل اهَّللُّ َعلَْی ــدارد؛ »َوأَن ن
ــا نگرشــی هــر  ــم3« )نســاء/ 311(. »ب ــْم تَُکــْن تَْعلَ ــا لَ َم
ــه  ــی ب ــن معن ــم، ای ــرآن کری ــات ق ــه آی ــی ب ــد اجمال چن
وضــوح قابــل بهره بــرداری اســت کــه از جملــه وظایــف 
اصلــی انبیــا، تحریــک اندیشــه ها، و تهییــج افــکار 
بشــری اســت. پــس بــا بیانــی ســاده می تــوان معمــاری 
دینــی را آن معمــاری دانســت کــه اندیشــه مخاطــب خــود 
را متوجــه حقیقــت هســتی نمــوده اســت؛ و چشــم خــرد 
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او را تحریــک نمایــد« )علی آبــادی 5831، 375(. بــر 
ــناخت  ــن ش ــه کامل تری ــوان ب ــی می ت ــم قرآن ــه تعالی پای
ــه  ــید؛ و این گون ــوم رس ــت ها در عل ــت ها و نادرس از درس
ــا دانســت؛  ــن راهنم ــرآن را بهتری ــوان ق ــه می ت اســت ک
ــی  ــرآن کتاب ــد؛ ق ــره می فرمای ــه در ســوره بق ــه ک آن گون

ــت بشــر. ــرای هدای اســت ب

2. روش شناسی

ایــن پژوهــش در گونــه اســتدالل منطقــی و بــا رویکردی 
تحلیلــی تفســیری بــه بررســی مســتندات و منابــع 
می پــردازد؛ و یافته هــای پژوهــش بــا اســتفاده از تکنیــک 
اعتبارســنجی می شــوند.  نیمه ســازمان یافته،  مصاحبــه 
ــری  ــول نظ ــن اص ــش تبیی ــن پژوه ــی ای ــدف اصل ه
ــتنتاج،  ــتقرا، اس ــر اس ــه ب ــا تکی ــدار ب ــاری اخالق م معم
از  استخراج شــده  مفاهیــم  منطقــی  معکوس ســازی  و 
ــطویی  ــوری ارس ــق ص ــاس منط ــر اس ــم ب ــرآن کری ق
ــطویی در  ــوری ارس ــق ص ــم منط ــر عل ــد ب ــت. تأکی اس
رونــد پژوهــش قرآنــی پیــش رو بــه ســبب وجــود اعتبــار 
ایــن علــم در علــوم اســالمی و امــکان اســتدالل مبانــی 
معرفتــی بــر ایــن اســاس می باشــد. در بیانــی کلــی، علــم 
منطــق نشــانگر روش صحیــح اندیشــیدن اســت و مــوارد 
ــا تمــام  ــم ب خطــا در تفکــر را آشــکار می ســازد. ایــن عل
ــان  ــوم بشــری، همچن ــی عل ــیر تکمیل پیشــترفتش در س
ریشــه خــود را در منطــق صــوری ارســطو حفــظ نمــوده 
ــتدالل،  ــر و اس ــدرت تفک ــتفاده از ق ــا اس ــد ب و می توان
انســان را از طریــق معلومــات بــه حــل مجهــوالت رســاند 
ــرای  ــن ب ــالش ذه ــتدالل، ت ــان 6831، 9(. »اس )غروی
به دســت آوردن تصدیقــی جدیــد اســت« )منتظــری 
مقــدم 8831، 59( و منطــق صــوری ارســطویی، اســتدالل 
ــد.  ــیم می نمای ــر تقس ــر و غیرمباش ــوع مباش ــه دو ن را ب
پژوهــش قرآنــی پیــش رو بــه دو بخــش تقســیم شــده و از 

ــد. ــتفاده می نمای ــتدالل اس ــوع اس ــر دو ن ــب ه ترکی

بخــش اول پژوهــش شــامل دو گام می شــود. در گام 

ــر اســاس  ــم ب ــرآن کری ــاری در ق ــه بررســی معم اول، ب
ــاری از  ــع از معم ــی جام ــه تعریف ــام و ارائ ــتقرای ت اس
منظــر قــرآن کریــم پرداختــه مــی  شــود. اســتقرا در علــم 
ــی در  ــات حکم ــت از اثب ــارت اس ــطویی عب ــق ارس منط
مــورد یــک کل بــه دلیــل ثبــوت آن در جزئیــات آن کل. 
ــی منطــق  ــوان مبان ــا عن ــاب خــود ب شــهید صــدر در کت
ــتدالل  ــح اس ــرای توضی ــاده  ای ب ــال س ــتقرا از مث اس
ــدن انبســاط  ــا دی ــا ب ــد؛ »م اســتقرائی اســتفاده مــی  کن
ــره در حــرارت، حکــم انبســاط را روی  آهــن، مــس و نق
همــه فلزهــا صــادق دانســته و می-گوییــم: همــه فلزهــا 
ــر حــرارت منبســط می شــوند. ایــن اســتدالل یــک  در اث
ــتدالل  ــدر 9531(. اس ــت« )ص ــتقرایی اس ــتدالل اس اس
اســتقرایی براســاس علــم منطــق ارســطویی بــر دو گونــه 
ــتقرای  ــت. در اس ــص اس ــتقرای ناق ــام و اس ــتقرای ت اس
ــده  ــس دی ــک جن ــه ی ــته ب ــای وابس ــام گونه ه ــام تم ت
می شــود و حکــم هــر یــک را بــه دســت آورده و دربــاره 
همــه یــک حکــم داده می شــود )هــاک 2831(. در 
ــم،  ــرآن کری ــاری از منظــر ق ــف معم ــرای تعری نتیجــه ب
ــی و  ــیر عقل ــات و تفاس ــی آی ــی تمام ــه بررس ــدا ب ابت
ــی  ــا نگاه ــرآن ب ــاری در ق ــا معم ــط ب ــی مرتب موضوع
جزءنگــر پرداختــه؛ و چگونگــی تعریــف آن معمــاری 
ــه  ــپس ب ــود. س ــی  ش ــی م ــی بررس ــات اله ــط آی توس
ــرآن  ــاری در ق ــف معم ــر از تعری ــدی کل  نگ ــع  بن جم
ــفاف از  ــری ش ــه تصوی ــرای ارائ ــک ب ــر ی ــت ه و قابلی
ــای گام  ــی  شــود. در انته ــه م ــی پرداخت ــاری اخالق معم
نخســت، لــزوم بررســی ارتبــاط میــان اخــالق و معمــاری 
به عنــوان فعلــی اختیــاری، مشــخص شــده و توضیحــات 
ــاد و  ــده ع ــن  ش ــوام نفری ــاری اق ــاب معم ــی در ب قرآن
ــیر  ــات و تفاس ــد، آی ــود. در گام بع ــی  ش ــرور م ــود م ثم
معتبــر از معمــاری قــوم عــاد و ثمــود و ارتبــاط معمــاری 
ایشــان بــا صفــات اخالقــی ایشــان پرداختــه مــی  شــود. 
ســپس بــا اســتناد بــه اســتدالل غیرمباشــر از یافتــه  هــا، 
ــم  ــرآن کری ــر ق ــی از منظ ــاری غیراخالق ــول معم اص

ــی  شــود. ــن م تبیی
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ــی  ــر ط ــتداللی مباش ــد اس ــا رون ــش ب بخــش دوم پژوه
شــده و بــا اســتناد بــه قاعــده عکــس نقیــض، بــه بررســی 
هــر یــک از اصــول به عنــوان یــک قضیــه مــی  پــردازد. 
ــی از  ــاری اخالق ــول معم ــش، اص ــن بخ ــای ای در انته
منظــر قــرآن کریــم تبییــن مــی  شــود. نحــوة اســتدالل 
منطقــی در مقالــه، ســاختاری زنجیــروار دارد بــه صورتــی 
ــت.  ــود اس ــل از خ ــه قب ــل حلق ــه   مکم ــر حلق ــه ه ک
لــذا، در صــورت وجــود کاســتی در یکــی از مراحــل 
پژوهــش، مراحــل بعــد نیــز دچــار کاســتی مــی  شــوند. 
در چنیــن فراینــدی، اعتبارســنجی یافتــه  هــا بــه عنــوان 
ــی پژوهــش  ــده دســتاوردهای آت ــن  کنن ــه   تضمی مرحل
ــول  ــش، اص ــی پژوه ــه نهای ــذا، در مرحل ــود. ل ــد ب خواه
معمــاری اخــالق  مــدار به عنــوان یافتــه  هــای پژوهــش 
ــل  ــه از پن ــازمان  یافت ــه  س ــه نیم ــاس مصاحب ــر اس ب
متخصصیــن، اعتبارســنجی مــی  شــود. ســپس بــه تحلیل 
تفســیری مصاحبــه  هــا پرداختــه می  شــود. نتایــج حاکی 
ــد منطقــی، رویکــرد  ــه رون ــد متخصصیــن در زمین از تأیی
قرآنــی و اصــول نظــری اســتخراج  شــده اســت. تصویــر 

ــد. ــه می ده ــش را ارائ ــد پژوه 1 فراین
3. مبانی نظری

1-3. تعریف هدفمند معماری از منظر قرآن کریم 
بر اساس استقرای تام

برای استخراج اصول معماری اخالقی از قرآن کریم، نیاز به 
شناخت معماری از منظر قرآن می باشد که به عنوان بستر 
استدالل مورد نظر قرار بگیرد. بررسی معماری در قرآن کریم 
به یک کل منسجم ختم نمی شود و در نهایت به مجموعه 
ای از مشاهدات پراکنده می انجامد که در دو دسته جای می 
گیرند؛ ارجاعات مستقیم به مصنوعات یا ابنیه و اشاره های 
غیرمستقیم برای ساخت مصنوعات و طراحی اماکن )گرابار 
1389، 152(. در ارجاعات مستقیم نیز همواره به صفات و 
خصوصیات سازندگان و مصرف کنندگان آن معماری اشاره 
نمی شود؛ و صرفًا از ویژگی های آن معماری سخن گفته 
می شود. طبیعتاً تعریف کلی و غیرهدفمند معماری از منظر 
قرآن کریم، خود به تنهایی پژوهشی مفصل و عمیق می 
تعریف  خصوص  در  تام  استقرای  پژوهش،  این  در  طلبد. 

هدفمند  معماری در ارتباط با صفات و خصوصیات سازندگان 
و استفاده کنندگان آن بیان شده است؛ و لذا، بخش هایی از 
قرآن کریم که به این دو مهم در کنار هم اشاره دارد؛ مد 
با  کریم  قرآن  تفسیر  تاریخ،  طول  در  می-گیرد.  قرار  نظر 
روایی،  تفاسیر  است.  پذیرفته  صورت  مختلفی  های  شیوه 
تاریخی، ادبی، لغوی، عرفانی، فلسفی، کالمی، علمی، عقلی، 
فقهی، اخالقی، اجتماعی و موضوعی بخشی از این شیوه  ها 
می باشند. در این پژوهش بر اساس استقرای تام از تعریف 
معماری در قرآن کریم و همچنین با تکیه بر روش تحقیق 
و بهره مندی از منطق صوری ارسطویی در مطالعات قرآنی، 
رویکرد موضوعی و عقلی در تفاسیر مورد توجه قرار گرفته 
است؛ و از رویکرد ادبی و لغوی پرهیز شده است. در این 
پژوهش تالش شده است جدا از رویکرد و شیوه مورد نظر 
مفسر، به اعتبار علمی تفسیر نزد علمای شیعه و حوزه های 
علمیه توجه شود. همچنین با تأکید بر هدف اصلی پژوهش، 
تفاسیری مورد توجه قرار گرفته است که به معماری در کنار 

تصویر 1. فرایند پژوهش )مأخذ: نگارنده 1395(
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سازندگان و مصرف کنندگان آن اشاره دارد. در نتیجه این 
بررسی و با نگاهی موضوعی به تفاسیر، می توان گفت که 
قرآن کریم در 5 مورد متفاوت از معماری در کنار صفات 
یا مصرف کنندگانش به صورت  و خصوصیات سازندگان 
معماری  شامل  که  است  برده  نام  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
مکان  تبدیل  کعبه،  ساخت  روند  سلیمان،  حضرت  ملک 
استقرار اصحاب کهف به مسجد، تشبیه بهشت و جهنم به 
محیط مصنوع و در نهایت، معماری افراد و اقوام نفرین-

شده است. 
قرآن کریم در رابطه با معماری ملک حضرت سلیمان در 
باد را برای سلیمان رام کردیم  سوره سبا می فرماید: »و 
که رفتن آن بامداد، یک ماه، و آمدنش شبانگاه، یک ماه 
راه بود؛ و معدن مس را برای او ذوب و روان  گردانیدیم؛ و 
برخی از جّن به فرمان پروردگارشان پیش او کار می کردند؛ 
عذاب  از  برمی تافت؛  سر  ما  دستور  از  آنها  از  کس  هر  و 
سوزان به او می چشانیدیم. آن متخّصصان  برای او هر چه 
بزرگ  ظروف  و  مجّسمه ها  و  نمازخانه ها  از  می خواست؛ 
مانند حوضچه ها و دیگ های چسبیده به زمین می ساختند. 
ای خاندان داوود، شکرگزار باشید. و از بندگان من اندکی 
سپاسگزارند«4 )قرآن کریم، سوره سبا/ 12، 13(. در تفسیر 
این آیات، جلد 16 المیزان بحث از حشمت حضرت سلیمان 
سه  به  و  است؛  شده  ایشان  مصنوعی  محیط  عظمت  و 
موهبت بزرگ مذکور در آیات برای حضرت سلیمان اشاره 
داشتن مس  اختیار  در  باد،  تسخیر  از  که حاکی  می شود 
باشد  ذوب شده و تسخیر جنیان برای ساخت و ساز می 
)طباطبایی 1374(. در ارتباط با مبحث معماری، آیه 13 به 
بخشی از کارهای مهم تولیدی گروه جن به فرمان حضرت 
سلیمان اشاره دارد. جلد 18 تفسیر نمونه به این نکته اشاره 
کرده و بخشی از مصنوعات را مرتبط با مسائل معنوی و 
نیازهای جسمانی  با  ارتباط  در  را  دیگر  بخشی  و  عبادی، 
انسان ها دانسته است. »محاریب جمع محراب در لغت به 
معنی عبادتگاه یا قصرها و ساختمان های بزرگی است که به 
منظور معبد ساخته می شوند« )مکارم شیرازی 1393(. »از 
تفاسیر می توان نتیجه گرفت که کارگران و بنایان حضرت 
سلیمان، معابد بزرگ و باشکوهی که درخور حکومت الهی 
و مذهبی او بود را برای او ترتیب می دادند؛ تا مردم بتوانند 

به راحتی به وظایف عبادی خود بپردازند« )هاشمی 1394، 
16(. با وجود این مهم که لزوم به هدفمندی در معماری 
در راستای پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی بشر را 
به  نکات  گرفت؛  نتیجه  مذکور  آیات  تفاسیر  از  توان  می 
میزان زیادی به شرایط خاص حضرت سلیمان اشاره دارد و 
امکان استفاده کاربردی از آن در غالب رویکردی جامع را 
کاهش می-دهد. »با مرور در آیات مرتبط با ملک حضرت 
سلیمان، بحث بیشتر به قدرت متافیزیک در پروسه ساخت 
و فرمانروایی پیامبر خدا بر اجنه به عنوان معماران و بنایان 
این  و  101(؛   ،1386 )وکیلی  دارد«  تأکید  سلیمانی  ملک 
موضوع موجب می شود بحث به نحوی خاص، و نه عمومی 
مطرح شود. همچنین در آیه 44 سوره نمل، قرآن مجدداً به 
محیط مصنوع ملک حضرت سلیمان اشاره می کند: »به او 
گفته شد وارد ساحت کاخ پادشاهی  شو؛ و چون آن را دید؛ 
برکه ای پنداشت و ساق هایش را نمایان کرد. سلیمان  گفت 
پروردگارا،  آبگینه است. ملکه  گفت  از  این کاخی مفروش 
خدا،  برابر  در  سلیمان  با  اینک   و  کردم  ستم  خود  به  من 
پروردگار جهانیان، تسلیم شدم5« )قرآن کریم، سوره نمل/ 
44(. تفسیر نمونه این آیه را آخرین آیه مرتبط با معماری در 
ملک حضرت سلیمان شناخته است )مکارم شیرازی 1393(. 
در ترجمه این آیات آمده است که حضرت سلیمان دستور 
داده بود صحن یکی از قصرها را از بلور بسازند و در زیر آن، 
آب جاری قرار دهند )فوالدوند1390(. تفاسیر معتبر بحث از 
تسلط پیامبر بر علم فیزیک و قواعد ساخت و ساز می کنند. 
به  به صورت مستقیم  المیزان  عالمه طباطبایی در تفسیر 
فرمایند: »دراینجا  اشاره می  آیه  در  محیط مصنوع مطرح 
بحث از حیاط و قسمت غیر مسقف کاخ می باشد« )طباطبایی 
1374، 522( دیگر تفاسیر معتبر در خصوص آیات مذکور 
بیشتر به نحوه اسالم آوردن ملکه سبا با رویکردی تربیتی 
پرداخته اند و صحبت از محیط مصنوع مذکور در آیات، به 
توضیحات فوق الذکر محدود می شود. لذا می توان نتیجه 
گرفت توصیفات آمده از این محیط مصنوع نیز در ارتباط با 
شرایط خاص تربیتی بوده است. در یک جمع بندی کلی می 

توان نکات را در سه مورد زیر خالصه کرد:
- موهبت علم وافری که خداوند در زمینه ساخت و ساز در 

اختیار حضرت سلیمان گذاشته است.
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- قدرت باالی فرمانروایی حضرت سلیمان بر کلیه جانداران 
و ساخت محیط مصنوع توسط جنیان. 

- عظمت ملک سلیمان به عنوان محیطی مصنوع و با شکوه 
در راستای اهداف تربیتی پیامبر خدا. 

موضوع بعدی، معماری مسجد اصحاب کهف است که در 
دیار  آن  مردم  بدین گونه  »و  فرماید:  می  قرآن  رابطه  این 
راست  خدا  وعده  که  بدانند  تا  ساختیم  آگاه  حالشان  بر  را 
است؛ و در فرارسیدن  قیامت هیچ شکی نیست؛ هنگامی که 
میان خود در کارشان با یکدیگر نزاع می کردند؛ پس عده ای  
به  پروردگارشان  بنا کنید؛  آن ها ساختمانی  بر روی  گفتند: 
حال  آنان داناتر است. سرانجام  کسانی که بر کارشان غلبه 
کرد6«  خواهیم  بنا  معبدی  ایشان  بر  حتماً  گفتند:  یافتند 
)قرآن کریم، سوره کهف/ 21(. سید عبدالحسین طیب در 
کتاب تفسیر خود به ترجمه تفسیری این آیه پرداخته است 
و به ساخت مقبره یا مسجد به عنوان محیط مصنوع مورد 
بحث شاهدان در محل خواب اصحاب کهف اشاره می کند. 
»زمانی که اهل شهر اختالف و نزاع داشتند بین خود در امر 
اصحاب کهف، گفتند بنا کنیم بر آن ها عمارتی مثل مقبره 
پروردگار  و  بعضی گفتند خواب هستند  این ها مرده اند.  که 
آن ها بر آن ها داناتر است. مؤمنینی که مطلع شدند گفتند 
می گیریم بر آن ها مسجدی که در او عبادت شود« )طیب 
1378، 341(. عالمه طباطبایی در جلد هشتم تفسیر المیزان، 
شاهدان را به دو دسته تقسیم می کنند. »دسته اول کسانی 
محل  و  کشیده  دیواری  کهف  اصحاب  بر  خواستند  که 
از مؤمنین هم  و دسته دوم که  بپوشانند؛  را  آن ها  آرمیدن 
در  که  بسازند  مسجد  یک  را  آنجا  که  داشتند  نظر  بودند؛ 
نهایت به ساخت مسجد انجامید« )طباطبایی 1374، 341(. 
به صورتی  آیات  این  در  آدمی  برون  و  درون  میان  ارتباط 
شفاف بیان شده است. قرآن کریم با تأکید بر مؤمن بودن 
افراد دسته دوم، به ارتباط میان جهان بینی و نیت انسان با 
می  تأکید  اختیاری  عملی  به عنوان  مصنوع  محیط  ساخت 
با معماری در آیه  ارتباط  کند. به صورت کلی دو نکته در 

مذکور مطرح است که شامل موارد زیر می شود: 
- صحبت از کاربری خاص برای مزار بزرگانی از دست رفته 

در ارتباط با ساخت مقبره یا مسجد است.
- ساخت مسجد در حالتی رخ داده که نزاعی بین دو دسته 

وجود داشته و شرایط طبیعی نبوده است. 
است  سومی  مبحث  ابراهیم،  حضرت  توسط  کعبه  ساخت 
اسماعیل  و  ابراهیم  که  هنگامی  »و  شود؛  می  بررسی  که 
پایه های خانه کعبه  را باال می بردند؛ می گفتند: ای پروردگار 
)قرآن  دانایی7«  تو شنوای  در حقیقت،  بپذیر که  ما  از  ما، 
کریم، سوره بقره/ 127(. در جلد اول تفسیر نمونه، از آیات 
مختلف قرآن و احادیث و تواریخ اسالمی این استنباط شده 
است که خانه کعبه پیش از ابراهیم، حتی از زمان آدم بر پا 
شده بود )مکارم شیرازی 1393(. در آیه 96 سوره آل عمران 
می خوانیم: »نخستین خانه ای که به منظور پرستش خداوند 
برای مردم ساخته شد در سرزمین مکه بود8« )قرآن کریم، 
سوره آل عمران/ 96(. در خطبه معروف قاصعه از نهج البالغه 
از  را  جهان  مردم  خداوند  که  نمی بینید  آیا  می خوانیم:  نیز 
زمان آدم تا به امروز به وسیله قطعات سنگی امتحان کرده 
است؛ و آن را خانه محترم خود قرار داده؛ سپس به آدم و 
)فیض  کنند9  طواف  آن  گرد  به  که  داد  دستور  فرزندانش 
االسالم 1378(. فضل بن حسن طبرسی در کتاب مجمع 
البیان با تکیه بر شواهد تاریخی و تفاسیر قرآنی، بنای کعبه 
را ساخته حضرت آدم می شناسد؛ »بنای کعبه توسط حضرت 
آدم ساخته شده بود. اما به تدریج از بین رفته بود؛ و ویران 
شده بود )طبرسی )قرن 5 هجری( ترجمه بیستونی 1390، 
50(. نکته حائز اهمیت در بررسی کعبه، دستور الهی و تکیه 
داشتن این عمل بر وحی بوده است و این مهم مبحث ساخت 
کعبه را از معماری ملک حضرت سلیمان و مسجد اصحاب 
بوده  الهی  وحی  به  کعبه  »ساخت  می نماید.  متمایز  کهف 
و توسط دو پیامبر یعنی ابراهیم و اسماعیل صورت گرفته 
است« )مکارم شیرازی 1393، 457(. با این وجود همچنان 
ارتباط میان درون و برون آدمی در زمینه خلق اثر معماری 
به وضوح قابل مشاهده است. گویی قرآن به معماری همانند 
باقی اعمال آدمی می نگرد؛ و سلسله مراتبی را میان منشأ و 
ظهور عمل قائل می باشد. در این میان 2 نکته بیان کننده 

شرایط خاص معماری بنای کعبه است: 
- اتصال به وحی و متافیزیک بودن معماری بنای کعبه.

- کاربری خاص بنای کعبه برای عبادت. 
موضوع چهارم، فضای مصنوع بهشت و جهنم است. آنچه 
به خوبی برای مخاطب قرآن محسوس و قابل رؤیت است؛ 
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شامل محیط مصنوع بهشت می شود. همچنین در برخی 
آیات به ساختار خاص محل زندگی جهنمیان در جهنم نیز 
اشاره می شود. به عنوان نمونه، آیه 20 سوره زمر می فرماید: 
»لیکن کسانی که از پروردگارشان پروا داشتند؛ برای ایشان 
بنا شده  باالی آن ها غرفه هایی دیگر  غرفه هایی است که 
است نهرها از زیر آن روان است. وعده خداست، خدا خالف 
تفسیر   .)20 زمر/  سوره  کریم،  )قرآن  نمی کند10«  وعده 
المیزان به غرفه ها به عنوان توصیفی از جایگاه برتر مؤمنین 
نسبت به گناهکاران اشاره می کند و آن را به معنی منزلی 
رفیع و طبقه فوقانی معرفی می کند که در شرح وضع اهل 
تقوی بیان شده است. »آیه می فرماید در مقابل اهل آتش که 
از باال و پایین با پوششی از آتش احاطه شده بودند؛ مؤمنین 
دارای منازلی رفیع هستند که در باالی آن نیز غرفه هایی 
ساخته شده و در چشم انداز آن ها نهرهای بهشتی جاریست« 
)طباطبایی 1374، 11(. جایی دیگر در آیه 75 سوره فرقان و 
آیه 58 سوره عنکبوت، از خانه های بهشتی به عنوان پاداش 
نیز  تحریم  آیه 11 سوره  )طباطبایی 1374(.  یاد می شود 
به وعده خانه بهشتی برای مؤمنین پرداخته است و با ذکر 
مثالی از آسیه می فرماید: »و خدای برای کسانی که ایمان 
بیان  را  آورده و به خدا و رسول گرویده اند مثل و مانندی 
کرده؛ آن مثل، مثل زن فرعون است؛ هنگامی که به موسی 
ایمان آورده و فرعون به او آزار مي رساند؛ گفت: پروردگارا 
برای من خانه ای در بهشت نزد رحمت خود بنا کن و بساز؛ 
او نجات و رهایی  با فرعون و کردار زشت  بودن  از  و مرا 
ده، و مرا از گروه ستمکاران برهان11« )قرآن کریم، سوره 
ایمان همسر  برای اهل  این مثل خداوند  تحریم/ 11(. در 
بندگی  را مثل می زند که وی منزلت خاصه ای در  فرعون 
و عبودیت داشت و در ایمان به مقام کمال رسیده بود؛ به 
نتوانسته  و جاللش  جاه  و  فرعون  با  که مجاورت  گونه ای 
و  بنابراین ظاهر  او شود؛  ایمان  از  مانع  و  بفریبد  را  او  بود 
جوار  در  بهشت  در  خانه ای  و  موافق گشته  با هم  باطنش 
پروردگارش را برهم نشینی با فرعون و قصر او ترجیح داده 
است )طباطبایی 1374(. از طرفی دیگر، دوزخ به آسایشگاه 
و آرامگاه گنهکاران در قرآن کریم تشبیه شده است: »اما 
مقرر  بازگشت،  محل  بدترین  طغیانگران  و  کافران  براي 
آن  در  که  است  دوزخ  بازگشتگاه،  این  است.  شده  فرموده 

مي سوزند و چه بد آرامگاهي است12« )قرآن کریم، سوره 
ص/ 55-56(. در برخی از آیات که جهنم در غالب محیطی 
هایی همچون خیمه،  واژه  از  است؛  توصیف شده  مصنوع 
سایبان و یا بستر استفاده می شود. به عنوان مثال، در آیه 
29 سوره کهف، خیمه ای از آتش به عنوان عذاب دوزخیان 
مطرح می شود و یا در آیه 16 سوره زمر می فرماید: »باالی 
از  سایبان هایی  پاهایشان  زیر  در  و  سایبان هایی  سرشان 
آتش دارند. این چیزی است که خداوند، بندگان خود را از 
آن می ترساند؛ پس ای بندگانم! خویشتن را از )عذاب( من 
نجات دهید13« )قرآن کریم، سوره زمر/ 16(. و همچنین 
آیه 41 سوره اعراف: »برای آنان )در دوزخ( بستری از آتش 
از آتش است. ما این چنین جزا و سزای  و باالپوش هایی 
ستمکاران را می دهیم« )قرآن کریم، سوره اعراف/ 41(. در 

بیانی کلی می توان این گونه خالصه کرد که:
و  بهشت  کننده  توصیف  آیات  که  مهم  این  علی رغم   -
اشاراتی به محیط مصنوع دارد؛ صرفاً مجموعه ای  جهنم 

است.  داده  تشکیل  را  تشبیهات  از 
ساخت و پرداخت ابنیه بهشتی و همچنین جهنمی توسط 
که  »هرچند  نمی گیرد.  مستقیم صورت  به صورت  ادمیان 
این نعمات یا عذاب ها محصول اعمال آدمیان است ولیکن 
اینطور نیست که جماعتی آنجا مشغول ساخت و ساز باشند« 
رویکرد  در  دیگر  طرف  از   .)504  ،1393 شیرازی  )مکارم 
عقلی، تشبیهات قرآنی قابل استناد به عالم ماده نمی باشد. 
در نتیجه پردازش به تشبیهات مادی از بهشت و دوزخ و 
استفاده از اوصاف آن محیط مصنوع در عالم ماده، توان ارائه 
تعریفی شفاف از معماری در قرآن کریم را نداشته و خارج از 

چارچوب این پژوهش است.
و  عقلی  تفاسیر  در  معماری  با  مرتبط  موضوع  آخرین 
است.  شده  نفرین  اقوام  و  افراد  معماری  قرآن،  موضوعی 
انبیاء/ 67(، حضرت  ابراهیم)سوره  پیامبرانی چون حضرت 
)سوره  هود  حضرت   ،)39 تا   31 مومنون/  )سوره  صالح 
األحقاف/ 24(، حضرت نوح )سوره نوح/ 26- 27(، حضرت 
محمد )سوره آل عمران/ 119(، حضرت شعیب )سوره هود/ 
93(، حضرت موسی)سوره یونس/ 87- 88(، حضرت داوود 
و حضرت عیسی )سوره مائده/ 78- 79( مردمان هم عصر  
خود را مورد نکوهش قرار داده اند که از این میان حضرت 
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عاد(،  )قوم  هود  حضرت  ثمود(،  )قوم  صالح  حضرت  نوح، 
اسرائیل(، و حضرت  )بنی  حضرت داوود و حضرت عیسی 
شعیب )ایکه و مدین( مشخصاً قوم خود را نهی کرده اند. 
از دیگر اقوام نهی شده در قرآن می توان به طور خاص به 
اقوام تبع، سبأ، مأجوج و یأجوج، و قوم حضرت لوط اشاره 
کرد. در ارتباط با محیط طبیعی و مکان زندگی اقوام نهی 
می  اشاره  سبأ  قوم  برکت  با  طبیعت  به  کریم  قرآن  شده، 
به  را  ایکه  قوم  زندگی  محل   .)20-15 سبأ/  )سوره  نماید 
بیشه زار توصیف نموده )سوره حجر/ 78(؛ و اقوام مأجوج و 
یأجوج را مستقر در جانب دو کوه معرفی می نماید )سوره 
کهف/ 93، 94(. همچنین به رذیلت اخالقی بخل و خست 
در قوم لوط، شرک و بت پرستی در قوم تبع )طبرسی)قرن 
5 هجری(، ترجمه بیستونی 1390، 312(، کفران نعمت در 
قوم سبأ )خرمشاهی 1377، 472(، ستمگری و لجاجت در 
قوم نوح و کم-فروشی در قوم ایکه اشاره می نماید. ولیکن 
در زمینه محیط مصنوع اقوام مذکور صحبتی در میان نیست. 
این در صورتی است که »آیات مرتبط با اقوام نهی شده عاد 
ایشان در کنار  از محیط مصنوع  به شرح واضحی  ثمود  و 
دارای  را  اقوام  این  و  پردازد  می  ایشان  صفات  و  خلقیات 
)مکارم  می نماید«  معرفی  ساخت و ساز  صنعت  در  مهارت 
شیرازی 1393، 330(. قرآن کریم به وصف عمومی اعمال 
اقوام عاد و ثمود در سوره های فصلت، هود، شعراء، قمر، 
مومنون، اعراف، احقاف، االسراء، الحاقه، ابراهیم، عنکبوت، 
آیات  برخی  میان  در  لذا  و  پرداخته؛  شمس  و  توبه،  فجر، 
از معماری ایشان نیز سخن گفته است؛ یا به بیانی دیگر، 
معماری را جزئی از اعمال اختیاری اقوام مذکور تلقی کرده 
و در کنار دیگر اعمال ایشان به توصیف و نهی آن پرداخته 
است. در کتاب تفسیر کشاف به مقابله قرآن با نحوه معماری 
آن ها در کنار دیگر خصوصیات منفی اخالقی شان اشاره شده 
است و بیان قرآن در این زمینه عمومی معرفی شده است 
)زمخشری )قرن 6 هجری( ترجمه انصاری 1389(. نکات 
زیر از مرور آیات معماری اقوام نفرین شده حاصل می شود:

- در میان اقوام و افراد نفرین شده، اشاره مستقیم به محیط 
مصنوع دو قوم عاد و ثمود شده است.

- قرآن کریم معماری را بخشی از اعمال اختیاری اقوام تلقی 
کرده و آن را توصیف نموده و مورد نهی قرار داده است.

ثمود  و  اقوام عاد  با معماری  رابطه  قرآن کریم در  بیان   -
است. داشته  عمومی  رویکردی 

بر اساس استقرای تام صورت  گرفته، قرآن کریم صرفاً در 
تعریف معماری اقوام عاد و ثمود رویکردی عمومی داشته؛ 
و در دیگر موارد، معماری در ارتباط با شرایط و یا کاربری 
تأکید شود که منظور  باید  البته  تعریف شده است.  خاصی 
از عام یا خاص، شرایط کلی اقوام، پیامبران و افراد مرتبط 
متوجه شرایط  با معماری نمی باشد و این عمومیت صرفاً 
کاربری  برای  آن  از  استفاده  نبودن  منحصر  و  بنا  ساخت 
خاص در طول تاریخ استفاده از آن بنا است. »در بحث آیات 
قوم عاد و ثمود، هم مباحث معماری و هم اصول و فلسفه 
غیراخالقی بودن آن ها مطرح گشته و احواالت اقوام نفرین 
شده به هدف ارشاد و انذار آیندگان در قرآن بیان شده است« 
که  گرفت  نتیجه  توان  می  لذا  و  310(؛   ،1393 )شیرازی 
توصیفاتی چنین ساختارمند از نوعی معماری منفی منتسب 
به اقوام نفرین شده با بیانی عمومی در قرآن نشانگر وجود 
اصول و قواعدی در معماری ایشان است که با شناخت آن 
از طریق بررسی دقیق تفاسیر، زمینه استخراج دستورالعملی 
جامع برای معماری منع شده از منظر قرآن فرآهم می شود. 
در خالصه استقرای تام می توان گفت در سه مورد از پنج 
معماری  سلیمان،  حضرت  ملک  معماری  شامل  که  مورد 
می  ثمود  و  عاد  اقوام  معماری  و  کهف  اصحاب  مسجد 
باشد؛ معماری به عنوان عملی اختیاری تعریف شده است که 
همانند دیگر اعمال اختیاری انسان، تحت تأثیر انگیزه و اراده 
انسان است. همچنین در چهار مورد از پنج مورد بررسی شده 
که شامل معماری ملک حضرت سلیمان، معماری مسجد 
اصحاب کهف، معماری خانه کعبه، و معماری اقوام عاد و 
هدفی  دارای  که  عملی  به عنوان  معماری  باشد؛  می  ثمود 
خاص است و ظهوری بیرونی دارد از صفاتی درونی، معرفی 
زیر  نکات  تام صورت گرفته،  استقرای  نتیجه  در  شود.  می 

می شود: حاصل 
- بر اساس تفاسیر معتبر موضوعی و عقلی، قرآن کریم در 
پنج مورد از معماری نام برده است که شامل معماری ملک 
معماری  اصحاب کهف،  مسجد  معماری  سلیمان،  حضرت 

بهشت و جهنم و معماری اقوام نفرین شده می شود.
و  است  اختیاری  عملی  کریم  قرآن  منظر  از  معماری   -
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انگیزه،  با  مستقیم  ارتباط  در  اختیاری،  به عنوان یک عمل 
است.  انسان  اخالقی  صفات  و  جهان بینی، 

- برای دستیابی به الگویی جامع از معماری قرآنی و کشف 
صفات  بیرونی  ظهور  و  انسان  درونی  صفات  میان  ارتباط 
که  شود  توجه  مواردی  به  است  الزم  معماری،  قالب  در 
رویکردی عمومی دارند؛ و در نتیجه صرفًا تعاریف قرآن از 
معماری اقوام عاد و ثمود می تواند مورد استفاده در این راستا 

قرار گیرد.  

3-2. نقد قرآن بر معماری اقوام عاد و ثمود
همواره در برخورد با مهم ترین مباحث آفرینش و پررنگ ترین 
دغدغه های ذهنی بشر، هاله ای از ابهام و پیچید گی وجود 
دارد و به نظر می رسد که مؤثرترین شیوه برای درک هستی 
این دسته مباحث، کسب شناختی دقیق از نیستی آن است. 
همانگونه که حق تعالی ذکر »الاله االاهَّلل« را بر لبان خاتم 
االنبیاء جاری می سازد و در پاسخ کلیم اهَّلل، که به درخواست 
نام من بی  او بود؛ می فرماید: »  نام  بنی اسرائیل جویای 
األشیاُء  ُتْعَرُف  »انّما   .)103  ،1386 )وکیلی  است14«  نام 
بأضداده« بیانگر حدیثی نبوی است که می-فرماید؛ »جز به 
ضد، ضد را همی نتوان شناخت« )عالمه مجلسی 1404(؛ 
و می تواند راهنمای بشر امروز باشد برای شناخت و کسب 
درکی بهتر از نبایدهای پیرامونش برای دستیابی به تصویری 
با  دارد  قصد  نیز  پژوهش  از  گام  این  »بایدها«.  از  شفاف 
اولویت  به  شده،  نفرین  اقوام  غیراخالقی  معماری  شناخت 

های معماری اخالقی در قرآن دست یابد.
خداوند متعال در قرآن مجید به بیان سرنوشت اقوام هالک 
شده پرداخته است تا از این رهگذر، بشر از سرنوشت آن ها 
عبرت بگیرد. قوم ثمود یکی از اقوام هالک شده است که 
مقارن محل سکونتشان در وادی القرا، حد فاصل مدینه و شام  
بود. نبی قوم ثمود حضرت صالح بودند که رسالتشان تا 120 
سالگی ادامه یافت. قوم ثمود مشرک بوده و به جای خدای 
واحد دارای 70 بت بودند )ابن کثیر 1988(. از شاخصه های 
ایشان  معماری  و  بناسازی  بحث  قرآن،  در  قوم  این  مهم 
فجر/  )سوره  بِالَْواِد15«  ْخَر  الصَّ َجابُوا  الَِّذیَن  »َوثَُموَد  است؛ 
از  مندی  بهره  وجود  با  قرآن،  روایت  بر  بنا  ثمود،  قوم   .)9
سرزمینی با برکت و نعمت فراوان، به فساد بر می-خواستند؛ 

عاد  )قوم(  از  را پس  را که شما  آورید هنگامی  یاد  به  »و 
جانشینان آنان گردانید و در زمین به شما جای )مناسب( داد 
در دشت های آن )برای خود( کاخ هایی اختیار می کردید و 
از کوه ها خانه هایی )زمستانی( می تراشیدید پس نعمت های 
خدا را به یاد آورید و در زمین سر به فساد برمدارید« )سوره 
انذار، سرانجام جناب  از سال ها ارشاد و  اعراف/ 74(. پس 
از بت های  را به محاجه خواند؛ و درخواستی  ایشان  صالح 
از  نیز  قوم  ماند.  بی پاسخ  که  کردند  قوم  پرستش  مورد 
و  موی  سرخ  شتری  آمدن  بیرون  خواستار  صالح  حضرت 
آبستن از درون کوه شدند. لیکن پس از رؤیت معجزه دست 
به انکار و تهمت سحر به نبی خدا زدند و شتر و ناقه اش را 
کشتند. پس از آن بود که حجت خدا بر ایشان تمام گشت 
و با عذابی سهمگین نابود شدند )ابن کثیر 1988( آنچنان 
که گویی هرگز بر روی زمین وجود نداشتند. »َکَأن لَّْم َیْغَنْواْ 
َِّمْدَیَن َکَما بَِعَدْت ثَُموُد16« )سوره هود/ 95(. در  ِفیَها أاََل بُْعًدا ل
رابطه با قوم عاد نیز »آنچه قرآن کریم آورده این است که 
قوم عاد، مردمی بوده اند که در احقاف زندگی می کردند. این 
نام در سوره احقاف، آیه 21 نیز آمده است و از آیه شریفه 69 
از سوره اعراف و آیه 46 سوره ذاریات برمی آید که این قوم 
بعد ازقوم نوح بوده اند« )طباطبایی 1374، 457(. مشخصه 
اصلی که قرآن برای قوم عاد مطرح می کند؛ قامت بلند و 
نیروی زیاد در کنار تمدن و شهر آباد ایشان است. عالمه 
طباطبایی با استناد به آیه 20 سوره قمر، آیه 7 سوره الحاقه، 
آیه 69 سوره اعراف، آیه 15 سوره سجده، و آیه 130 سوره 
شعراء، این قوم را مردمانی بلندقامت همچون درخت خرما، 
نیرومند و قهرمان معرفی می کند که بسیار مترقی بودند و 
متمدن با شهرهایی آباد و سرزمینی حاصل خیز )طباطبایی 
1374(. »ای رسول ما، آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد 
قومی که  بودند؛  قومی که صاحب ستون ها  ارم چه کرد؟ 
در هیچ سرزمینی مثل آنان آفریده نشده بودند17« )سوره 
فجر/ 6-8(. قوم عاد به طور دوام، غرق در نعمت خدا بودند 
در  و  دوانیده  ریشه  بینشان  در  اینکه مسلک بت پرستی  تا 
هر مرحله ای برای خود بتی به عنوان سرگرمی ساختند )ابن 
ناشایست قوم عاد، قرآن  کثیر 1988(. در توصیف صفات 
کریم به صورت مستقیم به معماری ایشان اشاره می کند 
و نیت نادرستشان را در آیه 128 و 129 سوره شعراء متذکر 

برشی عباسی و همکاران: اصول نظری معامری اخالق-مدار در...
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می شود: »آیا بنا می کنید به هر بلندی نشانه ای را برای 
بیهودگی و عبث گذراندن عمر؟ و قصرها و کاخ های استوار 
بنا می کنید به امید آنکه جاودانه بماند؟18« )سوره شعراء/ 
128، 129(. حضرت هود)ع( پیامبر قوم عاد بودند ولیکن این 
قوم با انکار و لجبازی با ایشان روبرو شدند؛ و به جز عده 
کمی ایمان نیاوردند. نسبت سفاهت و دیوانگی به حضرت 
هود دادند؛ و اصرار و پافشاری کردند که آن عذابی که ما را 
از آن می ترسانی و به آن تهدید می کنی بیاور. خدای تعالی 
عذاب را به صورت بادی بر آنان نازل کرد که در سر راه خود 

هیچ چیزی برجای نگذاشت )طباطبایی 1374(. 
قرآن کریم بیانگر صفات اخالقی اقوام مذکور در آیات 128، 
129، 130، 136، 139، 149 تا 154، و آیه 157 از سوره 
شعرا می باشد. همچنین آیات 65، 70، 74 تا 77، و آیه 79 
از سوره اعراف و آیات 51 تا 53، 55، 59، 62، 65، 67، و 
68 سوره مبارکه هود و آیات 18، 23 تا 25، و 29 سوره قمر، 
آیات 9، 10،  13، و 46 تا 48 سوره نمل، و آیات 14، 15، 
و 17 سوره فصلت بیشترین اشاره را به صفات اخالقی این 
اقوام دارند. از دیگر آیات مبارکه مرتبط می توان به آیات 
11و 12 سوره شمس، و آیه 9 و 10 سوره ابراهیم، و 9 سوره 
فجر، 59 اسراء، 44 ذاریات، 38 عنکبوت، 23 احقاف، و نیز 
آیه 4 سوره حاقه اشاره کرد. صفات اخالقی که از مجموع 
آیات مذکور در وصف اعمال اقوام عاد و ثمود استخراج شده 
جاودانه  به  امید  بودن،  عبث  باشد:  می  این شرح  به  است 
بودن، تکذیب رسوالن، خیال امنیت داشتن در دنیا، تکذیب 
رسوالن، فره )شادمانی همراه با غفلت و سرمستی(، اطاعت 
امر اسراف کاران، وجود گروه های فاسد در شهر و فساد بر 
زمین، تهمت سحر به نبی، ادعای یکسانی با نبی، نبی را 
کذب  تهمت  معجزه،  درخواست  و  دیدن  وحی  بدون  بشر 
بر نبی، عبودیت الهه، جامعه ای دارای دو طبقه اجتماعی-

کفر  به مستضعفین،  مستکبرین  فروشی  فخر  و  اقتصادی، 
طبقه مستکبر و بیان علنی ایشان، تقاضای عذاب، عدم حب 
به ناصحین و حب بیشتر به گمراهی نسبت به هدایت، امید 
درخواست  خدا، عدم  به  کفر  مومنین، ظلم،  کافر شدن  به 
مؤمنین،  و  نبی  به  زدن  بد  فال  و  بدبینی  خدا،  از  آمرزش 
استکبار ورزیدن، ادعای برتری در عالم کردن، انکار آیات 
الهی، سرپیچی از دستور خدا، تکذیب عذاب الهی، تکذیب به 

جهت داشتن طغیان و انتخاب شقی ترین افراد در بین خود. 
قرآن مجید در آیات متعددی صریحاً به نوع معماری اقوام 
عاد و ثمود نیز اشاره کرده است؛ که در ادامه با استفاده از 

مراجع تفسیر قرآن به شرح آن پرداخته می شود. 
در آیه 128 از سوره شعرا19، از کلمه »آیه« استفاده شده 
به  ها  نشانه  و  باشد  می  نشانه  معنی  به  کلمه  این  است. 
منظور تذکر به  وجود می آیند )مصطفوی 1360(. معماری 
سعی  قوم  این  آنچه  از  است  ای  نشانه  مثابه  به  اینجا  در 
بر متذکر شدن آن به  یکدیگر دارند. در آیه شریفه کلمه 
که  بیهودگی  معنی  به  شود  می  مشاهده  نیز  »عبث« 
متشکل از چهار صفت لهو و لعب، تفاخر و تکاثر می باشد 
)قرشی 1371(. چهار صفت مذکور به همراه هم این توان 
با مرور  را می یابند که انسان و جامعه را عبث گرا نمایند. 
مذکور،  اقوام  که  نتیجه گرفت  این مطلب، می توان چنین 
ماهیتی عبث آلود داشته و از معماری خود به  عنوان نشانه 
ای برای تذکر تبعث استفاده می کردند. از صفاتی همچون 
با  بناسازی بی رویه در دشت ها  فساد کردن قوم در زمین، 
حالت سرمستی و ساخت خانه های مستحکم از سنگ درون 
کوه ها، چنین برمی آید که این اقوام طبق آیات قران دچار 
رویه  بنا کردن بی  مانند  اعمالی  بودند.  نوعی خوشگذرانی 
ساختمان-سازی  برای  ها  دره  از  سنگ  برداشت  و  کاخ ها 
واژه  است.  ثمود  و  عاد  در  لعب  وجود صفت  دهنده  نشان 
لعب برای کاری به کار برده می شود که نتیجه اش نمی 
تواند در زندگی حقیقی ما اثری بگذارد و توسط انسان غافل 
صورت می-گیرد. »حرکات و تالش های او مانند اینست که 
تشنه ای آب دهان خود را بمکد تا سیراب گردد؛ حال  آنکه او 
هرگز سیراب نمی گردد« )مصطفوی 1360، 10(.  در نتیجه 
ساخت و ساز برای قشری از جامعه که نیاز به مسکن نداشتند؛ 
لعب تعریف می شود. ایشان بربلندی ها می ساختند، مرتفع و 
در محل دید رهگذران! » َفاْسَتْکبَرواْ فِی اأْلَْرِض بَِغیْر الْحقّ  
َخلََقُهْم  الَِّذی   َ اهَّللَّ أَنَّ  َیَرْواْ  لَْم  َو  أَ  ًة   ُقوَّ ِمنَّا  أََشدُّ  َمْن  َقالُواْ  َو 
)فصلت/ 15(  یَجُدوَن«  بِاَیاتَِنا  کاَنُواْ  َو  ًة   ُقوَّ ِمنْهْم  أََشدُّ  ُهَو 
ساختار بنا ها بر پایه جلب توجه مخاطب شکل می گرفته 
ونحوه ساخت قشر توانمند متمایز از دیگر ابنیه بوده است. به 
نقل از قرآن کریم اقوام عاد و ثمود دارای دو طبقه استکبار 
َقْوِمِه  ِمن  واْ  اْسَتْکبَرُ الَِّذیَن  الَْمأََلُ  َقاَل   « بودند  استضعاف  و 
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لِلَِّذیَن اْسُتْضِعُفواْ لَِمْن َءاَمَن ِمنُهْم أَ تَْعلَُموَن أَنَّ َصالًِحا مُّْرَسٌل 
بِِّه  َقالُواْ إِنَّا بَِما أُْرِسَل بِِه ُمْؤِمُنوَن20« )اعراف/ 75(؛ و  مِّن رَّ
طبقه استکبار از عرصه معماری برای بروز کبر و غرور خود 
استفاده می کردند. با نگاهی اجمالی به صفاتی چون ادعای 
یکسانی با نبی، فساد در ارض، دارای جامعه ای با دو طبقه 
اجتماعی، کفر طبقه توانمند، ادعای برتری در عالم، نبی را 
بشر بدون وحی دیدن و بریدن سنگ از دره برای ساخت بنا، 
درمی یابیم که اقوام عاد و ثمود دچار تفاخر در بین خود بوده 
و نسبت به اقشار ضعیف تر جامعه گردن کشی داشتند؛ و نیز 
صفاتی چون فساد در ارض، اخذ قصر از سهل، نحت بیت از 
جبل، ظلم، وجود گروه های فاسد، مکار و حیله گر در شهر 
و جامعه ای که دارای طاغوت است؛ نشانگر وجود تکاثر در 

اقوام مذکور می باشد. 
معماری به عنوان نشانه ای از تبعث نمایانگر رذیلت های 
غفلت و کراهت نیز می باشد؛ و اصرار اقوام عاد و ثمود بر 
این  در  گناه  بر  اصرار  رذیلت  وجود  از  نیز  معماریشان  نوع 
اقوام خبر می دهد. صفت های لهو، لعب، تفاخر و تکاثر که از 
مشتقات تبعث شمرده شدند؛ خود حاکی از رذائل گناهکاری، 
کراهت و ناسپاسی می-باشند. ادعای برتری کردن در عالم 
نیز همانند صفت استکبار، در ارتباط با رذائل اخالقی غرور 
َقالُواْ  و غفلت می باشد که از این اقوام نقل شده است: » 
َ الَِّذی َخلََقُهْم ُهَو أََشدُّ  َو لَْم َیَرْواْ أَنَّ اهَّللَّ ًة  أَ  َمْن أََشدُّ ِمنَّا ُقوَّ
ًة  َو کاَنُواْ بِاَیاتَِنا یَجَحُدوَن21« )فصلت/ 15(. خیال  ِمنُهْم ُقوَّ
َءاِمنِیَن22«  َهاُهَنا  َما  ُتتْرُکوَن فِی  امنیت داشتن در دنیا »أَ 
)شعرا/ 146( و ساخت خانه از کوه »َو تَْنِحُتوَن ِمَن الِْجَباِل 
بُُیوتًا َفاِرِهیَن23« )شعراء/ 149(. در ارتباط با رذیلت اخالقی 
آرزوی دراز می باشد و نشان دهنده این پندار است که انسان 
در دنیا جاودانه و ماندگار است؛ لذا معماری اش نیز باید برای 
همیشه ماندگار باشد. در نتیجه اقوام عاد و ثمود بناسازی در 
کوه را انتخاب کرده که دارای ماندگاری، استحکام و مقاومت 
بیشتری نسبت به دشت است. همچنین، در آیه شریفه »َو 
تَْنِحُتوَن ِمَن الِْجَباِل بُُیوتًا َفاِرِهیَن«، کلمه »فره« به فتحه فاء 
و کسره راء، به معنای شهوت پرست است )طباطبایی 1374( 
که در ارتباط با رذائل اخالقی گناهکاری و غفلت تعریف می 
شود. در کتاب تفسیر اثنی عشری عنوان شده؛ »بنا بر قرائت 
دیگر یعنی با طغیان و سرکشی به تراشیدن خانه های سنگی 

بیانی  می پردازید« )حسینی 1363، 476(. تفسیر نمونه به 
برای مساکن خود  کامل تر عنوان می کند؛ »و می تراشید 
از کوه ها خانه ها در حالتی که استاد و ماهرید در تراشیدن 
سنگ ها، یا در حالتی که نازان و بشاش و شادمانید در آن« 
)مکارم شیرازی 1374، 306(. لذا می توان نتیجه گرفت که 
با وجود مهارت در ساخت بنا، اقوام عاد و ثمود در اعمال 
خود نوعی شهوت پرستی و اصالت لذت را لحاظ می کردند 
لذت جویی  برای  صرفاَ  را  ابنیه  از  بعضی  که  صورتی  به  
دنیوی می ساختند؛ بدون آنکه نیاز به تعریف کارکرد دیگری 

را الزم بدانند.
با اتکا به مطالب فوق می توان اجمااًل به نوع تفکر و ساختار 
اخالقی قوم ثمود پی برد؛ و با توجه به صفات استخراج شده 
از آیات و دسته بندی آن ها بر پایه رذائل اخالقی سیزده گانه 
دچار  مذکور  اقوام  که  شود  می  مشخص  نراقی24،  استاد 
رذائل غرور وغفلت، گناهکاری و اصرار بر گناه، آرزوی دراز، 
ناسپاسی و کراهت بیش از دیگر رذائل بوده و همین رذائل 

اخالقی در نوع معماری ایشان بروز کرده است. 

4. یافته ها
4-1. ارتباط معماری و اخالق در اقوام عاد و ثمود

رابطه  که  است  آن  اخالقی  مفاهیم  ویژگی های  از  یکی 
دارند؛  انسان  اختیاری  افعال  به  نسبت  مستقیمی  توصیفی 
رابطه است که مفاهیم اخالقی معنا  و در محدوده همین 
می یابد. به بیانی دیگر، ساختار درونی انسان منبع و منشأ 
اعمال برونی انسان است. حضرت امیر در حدیثی معروف 
ائمه القلوب،  َواالفکار  ائمه-االفکار،  »اَلعقول  فرمایند:  می 
)عالمه  ائمه-االعضاء«  َوالحواّس  الحواّس،  ائمه  َوالقلوب 
برای  فکر  و  عقل  که  است  مبرهن  مجلسی 1404، 96(. 
موجود مختار وضع شده است؛ و فضائل و رذایل اخالقی 
در حوزه اختیار مطرح می شود. تمامی اعمال انسان مختار 
از احساس و شناخت او و شناخت از قلب و قلب از فکر و 
فکر نیز از عقل تحلیل گر او نشئت می گیرد. در بیان کلی، 
در حوزه  و چه  فردی  در حوزه  انسان، چه  بروزات  تمامی 
اجتماعی، از صفات درونی او نشئت می گیرد؛ صفاتی که 
به عنوان صفت اخالق، بازتابی از حس و قلب و فکر است. 
معماری نیز، به عنوان فعلی اختیاری و بروزی انسانی، تحت 
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می  پیرامونش شکل  جامعه  و  معمار  اخالقی  تأثیر صفات 
گیرد و جدا از زنجیره مذکور ما بین درون و برون نیست. 
با توجه به تفاسیر مطرح شده و با اتکا به حدیث مذکور از 
حضرت امیر در رابطه با سلسله مراتب زنجیره ای درون و 
برون آدمی، و تأثیر اخالق و صفات درونی بر اعمال بیرونی 
انسان، می توان صفات اخالقی اقوام عاد و ثمود و اعمال 

اختیاری ایشان را در دو ساحت درون و برون ارزیابی کرد. 
همچنین، با توجه به پذیرش معماری به عنوان عمل اختیاری 
انسان و بروزی بیرونی از بینش ها و گرایش های درونی، 
می توان به بیان ارتباط ما بین رذائل اخالقی و معماری بر 
پایه دسته بندی مذکور پرداخت و کلیت سخن را در قالب 

جدول 1 خالصه کرد. 

برون درون
عمل اختیاری)معماری( رذیلت اخالقی صفت

کندن کوه به منظور ساخت خانه هایی با استحکام زیاد آرزوی دراز خیال امنیت داشتند در دنیا
آرزوی دراز

غفلت
 بریدن سنگ از دره

رای ساخت بنا

ساخت بنا توسط مستکبرین بر بلندی بر بلندی به
منظور فخر فروشی به قشر مستضعف جامعه

غرور
غفلت

ناسپاسی

جامعه ایی دارای دو طبقه استکبار
و استضعاف، ) اختالف طبقاتی (

ایمان آوردن طبقه مستضعف
گناهکاری

غرور
غفلت

اصرار بر گناه

استکبار ورزیدن
ادعای برتری در عالم کردن

انکار آیات الهی
فره )شادمانی همراه با غفلت و سرمستی( گناهکاری فساد بر زمین

ساخت بنا به عنوان ابزار قدرت برای تمسخر مستضعفین با ایمان کراهت عدم حب به ناصحین

ساخت بنا بر بلندی به عنوان نشانه ایی برای عبث بودن اصرار بر گناه
کراهت

بی اعتمادی

 قرار دهی دست در گوش برای
نشنیدن سخن حق

کفر بر رسالت
ادعای شک و ریب به توحید

کراهت
فسق

خواهان بدی و ترجیح
آن به جستن خوبی

کراهت حب بیشتر به گمراهی نسبت به هدایت
اصرار بر گناه

کراهت
تکذیب به جهت داشتن طغیان

انتخاب شقی ترین بین خود
اختیار کردن قصر در دشت و کندن کوه با هزینه و زحمت بسیار ناسپاسی اطاعت امر اسراف کاران

جدول 1. ارتباط بین رذائل اخالقی و معماری در قوم ثمود
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از  4-2. استخراج اصول نظری معماری اخالقی 
منظر قرآن کریم بر اساس قائده عکس نقیض

به پشتوانه استقرای تام صورت گرفته، تفاسیر مطرح شده، 
آیات مذکور و روند استداللی این نوشتار، می توان مقدمات 
و روند شکل گیری پژوهش قرآنی را معتبر تلقی نمود؛ و به 
استدالل غیرمباشر از این مقدمات پرداخت. استدالل مذکور 
اجمااًل در هفت تعریف جامع مبتنی بر مقدمات، اصولی را 
شکل می دهد که گویای معماری غیراخالقی از منظر قرآن 
کریم می باشد. از آنجا که این تعاریف شامل »عرضیات« 
مرتبط با معماری و انسان است؛ و معماری را به عنوان یک 
»جنس« مشخص در نظر گرفته، می توان اصول هفت گانه 
معماری غیر اخالقی را به عنوان »تعریف به رسم تام قرآن از 

معماری غیراخالقی« معرفی کرد:
اصل 1. معماری می تواند به عنوان نشانه ای استفاده گردد 

برای یادآوری تبعث و غفلت از خداوند متعال.
اصل 2. معماری می تواند به عنوان ابزار تفاخر، مسبب تحقیر 

مخاطب خود شود.
اصل 3. معماری بنا می تواند هدفمند نباشد و بدون توجه به 
نیازهای دنیوی و اخروی استفاده کننده و مخاطب، در تعداد 

انبوه تکثیر شود.
اصل 4. معماری می تواند نشانگر فاصله طبقاتی در جامعه 

بوده و به عنوان ابزار قدرت مورد استفاده قرار گیرد.
اصل 5. معماری که اساس آن بر پایه شهوت پرستی و اصالت 

لذت در نظر گرفته شود، پسندیده است و توصیه می شود.
بنا می تواند در راستای ارضای تمایالت  اصل 6. معماری 
نفسانی معمار، استفاده کننده و مخاطب، غیراقتصادی و با 

احداث شود. تخریب طبیعت 
اصل 7. معماری بنا می تواند بر پایه تصور بقای ابدی معمار، 
استفاده کننده و مخاطب، با استحکام و مقاومتی بسیار زیاد 

احداث شود.
بر اساس تأکید پژوهش بر امکان کسب شناختی هستی بر 
اساس درک نیستی، می توان با بهره مندی از قائده عکس 
از  تر  و شفاف  تر  دقیق  به شناختی  منطق  علم  در  نقیض 
معماری اخالقی از منظر قرآن دست  یافت که نتیجه آن 
استدالل  اساس  بر  اخالقی  معماری  اصل  هفت  استخراج 

مباشر می باشد. در علم منطق جمالت و عبارات با وصف 
قضیه مطرح می شوند؛ و در نتیجه برای استفاده از قاعده 
عکس، هر یک از اصول به عنوان یک قضیه در نظر گرفته 
می شود. »قضیه در علم منطق بیانگر جمله ای است مرکب 
بتواند وصف صدق و کذب را به خود  از دو بخش که ذاتاً 
بپذیرد. در این علم، بخش نخست تعبیر به موضوع و بخش 
دوم محمول می باشد« )منتظری مقدم 1388، 103(. از آنجا 
که موجبه کلیه در حقیقت قضیه ای است که به نحو کلی 
مطرح می شود و دارای مفهومی مثبت است؛ می توان اصول 
هفت گانه پژوهش را شامل این دسته از قضایا شناخت. برای 
یعنی  محمول  و  موضوع  جای  قضیه،  یک  کردن  عکس 
بخش اول و دوم قضیه را عوض می کنیم؛ و قضیه تبدیل 
به قضیه عکس می شود. در حالت عکس نقیض، مفهوم 
نقیض  مفهوم  به  تبدیل  خودشان  ابتدا  محمول  و  موضوع 
شده و سپس نقیض جابجا می شود )ادیب سلطانی 1378(. 
جمالت استخراج  شده از منظر علم منطق، قضایایی منطقی 
و صحیح تعریف شده و لذا می تواند از حالت خبری خارج شده 
و قالبی دستوری اتخاذ نماید. »ویژگی مهم در قاعده عکس 
نقیض این است که قضیه حاصله، حالت معتبر و صادق خود 
را حفظ کرده و قابل استفاده تلقی گردد« )غرویان 1386، 
109(. مراحل استفاده از قاعده عکس نقیض در اصل اول 

معماری غیر اخالقی شامل گام های زیر است:
اصل 1. معماری می تواند به عنوان نشانه ای استفاده گردد 

برای یادآوری تبعث و غفلت از خداوند متعال
این جمله به نحو منطقی این طور نوشته می شود: معماری 

غیراخالقی راهی برای غفلت از خداوند می باشد.
معماری غیر اخالقی: موضوع    نقیض: معماری اخالقی.
غفلت از خداوند: محمول       نقیض: ذکر و یاد خداوند.

قضیه عکس نقیض: یاد خدا راهش معماری اخالقی می باشد.
تغییر در ظاهر جمله بدون تغییر در محتوا: »معماری اخالقی، 

راه ایجاد یاد و ذکر خداوند می باشد«.
در این بخش از پژوهش از قاعده عکس نقیض در تمامی 
با  مشابه  مسیری  طی  با  و  شده  استفاده  هفت گانه  اصول 
مراحل مذکور در اصل اول، اصول هفت گانه معماری اخالقی 

از منظر قرآن کریم استخراج می شود:
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1. معماری باید راه ایجاد یاد و ذکر خداوند باشد.
2. معماری باید ابزار تکریم مخاطب و عدم تفاخر بر آن ها باشد.

3. معماری باید موجب و سبب ایجاد هدفمندی نسبت به 
باشد. انسان  اخروی  و  دنیوی  نیازهای 

4. معماری باید موجب رفع و محو فاصله طبقاتی شود؛ و ابزار 
ایجاد برابری با دیگر انسان ها باشد.

5. معماری باید موجب ایجاد تعادل در لذات و امیال انسان شود.
6. معماری باید به واسطه ساختاری اقتصاد  محور و طبیعت گرا 

موجب اعتدال گرایی در تأمین نیازهای انسان  شود.
با توجه و اعتقاد به عدم بقا و جاودانگی  باید  7.  معماری 

باشد. بنا  در ساخت  استحکام  به  قائل  انسان،  دنیوی 

5. اعتبارسنجی یافته ها 
گام نهایی در تبیین اصول معماری اخالقی از منظر قرآن 
کریم، سنجش اعتبار اصول است. از آنجا که فرایند منطقی 
استخراج اصول بر پایه استقرا استوار شده است و در اندیشه 
به  باشد؛  می  ظن  به  مشکوک  همواره  استقرا  اسالمی، 
اعتبارسنجی یافته های پژوهش توسط پنلی از متخصصین 
نیاز است. همچنین، با توجه به امکان ناقص بودن استنتاجات 
از  پژوهشگران  درک  و  استداللی  فرآیند  اساس  بر  قرآنی 
تفاسیر، نیاز به بررسی فرایند استخراج اصول در این پژوهش 
می باشد. در این راستا، مجموعه ای از اساتید حوزه که در 
قرآنی در معماری و دیگر علوم کاربردی روز  مبانی  زمینه 
انتخاب  متخصصین  پنل  به عنوان  هستند؛  تخصص  دارای 
شده و پرسش های مصاحبه با استفاده از تکنیک مصاحبه 
نیمه سازمان یافته مطرح شده است. مصاحبه در کل شامل 
سه بخش است: بخش نخست، به پرسش از امکان استفاده 
از مفاهیم قرآنی برای علوم کاربردی بشر و دیدگاه متخصین 
به معماری اخالقی و مبانی مطرح شده از آن در قرآن کریم 
می پردازد. بخش دوم به طور مستقیم به تأیید یا عدم تأیید 
از  با پرسشی کل نگر  اصول می پردازد؛ و در بخش سوم 
پیشنهادات  و  کاستی ها  تا  می شود  درخواست  متخصصین 
الزم برای تکمیل اصول را مطرح کنند. این مصاحبه نیمه 
سازمان یافته در یک جلسه با هر یک از هفت عضو پنل 
متخصصین به صورت خصوصی و در محیطی آرام برگزار 
شده است. زمان مصاحبه از طرف مصاحبه کننده آزاد اعالم 

شده است و بسته به شرایط مصاحبه شونده، از 70 تا 120 
دقیقه متغیر بوده است. کلیه مصاحبه ها در بازه زمانی دو 
هفته صورت گرفته است. در مصاحبه تالش شده است با 
وجود تشریح کامل روند و هدف پژوهش، توضیحات بدون 
ایجاد ذهنیت و یا رویکرد خاص به متخصص انتقال داده شود 
و با برنامه ریزی مصاحبه به صورت نیمه سازمان یافته، سعی 
بسته مصاحبه  از محدوده سواالت  آزادتر  فضایی  ایجاد  در 
شده است. در نتیجه در کنار اعتبارسنجی اصول، امکان تغییر 
و یا تکمیل احتمالی آن ها نیز میسر شده است. در طول مدت 
مصاحبه، سؤاالت در بخش های مختلف مصاحبه به صورت 
مکتوب در اختیار مصاحبه شونده قرار گرفته و مصاحبه کننده 
نیز به صورت مجزا از یادداشت برداری استفاده کرده است که 
تمامی جزئیات، ثبت شود. برای تحلیل نتایج مصاحبه، روش 
آنجا که »در روش  از  انتخاب شده است.  تفسیری  تحلیل 
امکان،  در حد  تا  است  پژوهشگر درصدد  تفسیری،  تحلیل 
به آشکار نمودن پیام هاي نهفته در متن نوشتاري مصاحبه 
بپردازد« )فرخزاد 1384، 281(، نیاز است تحلیل بخشی از 
مصاحبه به روش تفسیری صورت پذیرد که امکان پردازش 
به مفاهیم پنهان در پاسخ های مصاحبه شوندگان باشد. با 
تفسیری  تحلیل  به صورت کلی روش  این مهم که  وجود 
مصاحبه، اصالت را به استخراج دانش ضمنی نهفته در کالم 
با پاسخ های هدفمند متخصصین  این رویکرد  می دهد و 
سازمان  نیمه  به  توجه  با  ولیکن  می نماید؛  تناقض  در  آگاه 
یافته بودن مصاحبه و فضای آزادی که برای متخصصین در 
فرایند مصاحبه در نظر گرفته شده است؛ نیاز به استفاده از 
این رویکرد در بخش سواالت باز دیده می شود. شایان به 
ذکر است که ارزیابی نهایی نتایج سؤاالت باز مصاحبه در کنار 
سواالت بسته، و پاسخ های هدفمند و واضح متخصصین، با 

رویکرد کل نگر پژوهشگران صورت  می گیرد.  
در تحلیل تفسیری مصاحبه اعتبارسنجی این پژوهش، متن 
مصاحبه به طور کامل نوشته می شود. این تحلیل بر اساس 
روش تحلیل تفسیری گیلمن )گیلمن25 1996( در هشت 

مرحله صورت می پذیرد: 
* مرحله اول: در ابتدا متن های پیاده شده و یادداشت های 

مصاحبه شوندگان، به ترتیب مرور شده است.
* مرحله دوم: در هر متن، گفته هاي اساسي برجسته شده است. 
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گفته هاي  معترضه،  جمله هاي  تکراري،  گفته هاي  همچنین 
انحرافي و سایر داده هاي نامربوط نادیده گرفته شده است. 

* مرحله سوم: برخي از گفته هاي مشابه که بر اعتبار یافته 
ها تأکید می کنند، مشخص شده است. با توجه به رویکرد 
تفسیری، به مفاهیم گفته ها در کنار نظر مستقیم مصاحبه-

شونده توجه می شود و از مجموع گفته ها، مفاهیم و کلماتی 
که در راستای هدف مصاحبه تأثیرگذار تلقی می شوند؛ به 

گونه ای قابل تشخیص از باقی متون جدا می شوند. 
* مرحله چهارم: هنگامي که تمام متن ها مرور شد؛ پژوهشگر 
در  که  می یابد  اطمینان  و  کرده  مرور  را  اولیه  متن  مجدد 
برجسته کردن گفته هاي اساسي، دچار غفلت نشده است. 

اساسي  گفته هاي  مرور  با  مرحله،  این  در  پنجم:  مرحله   *
برجسته شده، نکاتی که بیشترین تأکید بر آن ها شده است 
استخراج شده و به اختصار بیان شده است. همچنین نکات 

مشابه حذف شده است:
-  تأیید روند و رویکرد پژوهش

-  تأیید اصول
-  استفاده از احادیث و روایات برای دستیابی به نتایج کاملتر

-  ضرورت در شفاف سازی اصل سوم و هفتم 
-  نیاز به تبیین شاخص هایی معمارانه برای تحقق اصول

تبیین    در  ایرانی-اسالمی  معماری  تجربیات  از  استفاده    -
ها شاخص 

-  عدم امکان تکمیل استدالل با توجه به حضور در عصر 
غیبت امام معصوم  

* مرحله ششم: نکات استخراج شده در این مرحله بازبینی شده 
و میزان ضرورت هر یک از نکات بر اساس مفاهیم موجود در 

دیگر بخش های متن مصاحبه، مشخص شده است.
پیاده شده  هاي  متن  به  مجدد  پژوهشگر  هفتم:  مرحله   *
رجوع کرده و با تأکید بر نتیجه مرحله 6، نسبت به حذف 
هایي  گفته  است. همچنین  کرده  اقدام  غیرضروری  نکات 
از مصاحبه  تعداد کمی  یا مورد نظر  تردید است  که دارای 
شوندگان بوده ، و یا از پاسخ هاي اصلي محسوب نمی شوند 
نیز؛ مشخص شده است. در این مرحله از پژوهش، با در نظر 
گرفتن اهمیت بررسی درصد فراوانی نسبی نتایج مصاحبه 
در راستای دستیابی به نتیجه اجماع کلی پنل متخصصین، 
درصد فراوانی هر یک از نکات به صورت مجزا محاسبه شده 
و نهایتاً نکات غیر ضروری بر اساس درصد فراوانی و مفاهیم 

موجود در متون مصاحبه، حذف می شود. 
نتیجه  نهایی تحلیل تفسیری،  * مرحله هشتم: در مرحله 

ارائه می شود )جدول 2(:  بر اساس جدول  تحلیل 
نتیجه مصاحبه نیمه سازمان یافته با پنل متخصین پژوهش

کد
متخصص

-لزوم بررسی
-معماری ایرانی 

اسالمی

ضرورت تبیین
شاخص

تایید اصول پژوهش تایید رویکرد
پژوهش

تایید روند
جامعیتپژوهش صحت

      1
      2

    3

   4

     5

     6

    7

%58 %71 %58 %86 %100 %100 درصد فراوانی
جدول 2. جمع بندی گفته های متخصصین در راستای اهداف مصاحبه )مأخذ: نگارندگان 1395(

برشی عباسی و همکاران: اصول نظری معامری اخالق-مدار در...
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6. جمع بندی
در بیانی کلی، تحلیل تفسیری مصاحبه نیمه سازمان  یافته 
نشان می دهد که بیش از 85 درصد از مصاحبه شوندگان 
به تأیید یافته-های پژوهش پرداخته اند. با توجه به رویکرد 
کریم،  قرآن  تفاسیر  و  آیات  از  استفاده  زمینه  در  پژوهش 
با تکیه بر تأیید رویکرد قرآنی پژوهش توسط 100  و نیز 
درصد از اعضای پنل متخصصین، رویکرد قرآنی در راستای 
دستیابی به اصول اخالقی در این پژوهش، کامل و جامع 
 70 از  بیش  تأکید  به  توجه  با  همچنین  است.  شده  تلقی 
درصد از متخصصین بر لزوم تبیین شاخص-هایی مشخص 
ایرانی-  معماری  به  ایشان  اشاره  و  اصول  تحقق  برای 
می  تلقی  ضروری  و  الزم  ها  شاخص  استخراج  اسالمی، 
شود که می تواند در پژوهش های آتی مد نظر پژوهشگران 
با وجود این که نیمی  ایرانی-اسالمی قرار گیرد.  معماری 
بر شفاف سازی اصل سوم و هفتم  از مصاحبه-شوندگان 
اشاره داشتند؛ تأکید همزمان ایشان بر تبیین شاخص های 
مربوطه برای ایجاد شفافیت الزم به واسطه این شاخص ها 
می باشد. در نتیجه با وجود درک ضرورت تبیین شاخص در 
مراحل آتی پژوهش، نیازی برای بازبینی در اصول مذکور 
در این مرحله وجود ندارد. همچنین، با توجه به مطرح شدن 
تفاسیری  داشتن  دست  در  برای  غایب  امام  ظهور  به  نیاز 
کامل تر در راستای تأیید جامعیت اصول توسط متخصصین، 
و در نظر گرفتن محدودیت های عصر حاضر در این زمینه، 
جامعیت اصول در این پژوهش نیز با تایید بیش از نیمی از 
متخصصین، قابل قبول تلقی می شود. نکات زیر به بیان 

نتیجه اعتبارسنجی اصول می پردازد:
 - روند استداللی پژوهش مورد تأیید است. 
 - رویکرد قرآنی پژوهش مورد تأیید است.

با  و  تأیید است؛  قرآنی مورد   - اصول معماری اخالقی- 
حاضر،  عصر  محدودیت های  و  پژوهش  شرایط  به  توجه 

شود. می  تلقی  جامع  و  کامل 
تحقق، شفاف  برای  گویا  هایی  تبیین شاخص  به  نیاز   -  

است. اصول  محوری  کاربرد  و  سازی 
ایرانی-  معماری  تجربیات  و  مبانی  مرور  به  توصیه   -  

است.  شده  ها  شاخص  تبیین  برای  اسالمی 
همانگونه که پیش از این نیز ذکر شده است؛ روند منطقی 
این پژوهش بر اساس منطق صوری ارسطویی در اندیشه 
برای شکل گیری  را  اصول  اعتبار  و  گرفته  اسالمی شکل 
است.  کرده  تأیید  عمل  عرصه  در  اخالقی  معماری  بستر 
محدودیت  به  توجه  با  استدالل،  این  نتیجه  است  بدیهی 
های موجود در درک انسانی از کالم وحی، و در چارچوب 
به  مظنون  استقرایی  استدالل  اساس  بر  منطقی  فرایندی 
شک انجام  شده است. یافته های پژوهش پس اعتبارسنجی 
پنلی مشخص از متخصصین، به اصولی نظری و بنیادینی 
منتج شده است که لزوم کاربردگرایی و تبیین شاخص هایی 
کاربردی برای خلق معماری اخالقی را ضرورت تلقی کرده 
است؛ و معماری ایرانی اسالمی را به عنوان مصداقی قابل 
بررسی معرفی می نماید. بنابراین می توان بیان کرد اصول 
در  شده  تأیید  کریم  قرآن  در  مدار  اخالق  معماری  نظری 
ذکر  و  یاد  ایجاد  راه  باید  معماری   .1 از:  عبارتند  پژوهش 
خداوند باشد. 2. معماری باید ابزار تکریم مخاطب و عدم 
تفاخر بر آن ها باشد. 3. معماری باید موجب و سبب ایجاد 
هدفمندی نسبت به نیازهای دنیوی و اخروی انسان باشد. 
شده  طبقاتی  فاصله  محو  و  رفع  موجب  باید  معماری   .4
معماری   .5 باشد.  ها  انسان  دیگر  با  برابری  ایجاد  ابزار  و 
باید موجب ایجاد تعادل در لذات و امیال انسان  شود. 6. 
معماری باید به واسطه ساختاری اقتصاد  محور و طبیعتگرا 
شود.  انسان   نیازهای  تأمین  در  اعتدال-گرایی  موجب 
بقا و جاودانگی  به عدم  اعتقاد  با توجه و  باید  7. معماری 
دنیوی انسان، قائل به استحکام در ساخت بنا باشد. به بیانی 
دیگر، پژوهش پیش رو در تالش برای آگاه سازی جامعه 
استفاده  با  اخالق  علم  تر  گسترده  ابعاد  از  معماری  علمی 
در  وحی  کالم  منطقی  بررسی  به  قرآنی،  های  آموزه  از 
خصوص معماری اخالقی پرداخته و با ارائه اصول معماری 
اخالق مدار، امید به بستر سازی مناسب در راستای تبیین 
شاخص هایی کاربردی برای خلق این معماری در پژوهش 
های آتی، و نیز ایفای نقش موثر اصول ارائه شده در روند 
خلق آثار معماری توسط معماران متعهد و عالقمند دارد. 
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پی نوشت
Harry J. Gensler .1

2. َفإِن لَّْم َیْسَتِجیُبواْ لَُکْم َفاْعلَُمواْ أَنََّما ُأنِزِل بِِعلِْم اهَّللِّ َوأَن الَّ إِلََه إاِلَّ ُهَو َفَهْل أَنُتم مُّْسلُِموَن )هود/ 14(.
3. خدا به شما آموخت آموزه هایی که هیچگاه خودت آن را یاد نمیگرفتی )نساء/ 113(.

یَح ُغُدوُّها َشْهٌر َو َرواُحها َشْهٌر َو أََسلْنا لَُه َعْیَن الِْقْطِر َو ِمَن الِْجنِّ َمْن َیْعَمُل بَْیَن َیَدْیِه بِإِْذِن َربِِّه َو َمْن َیِزْغ  4. َو لُِسلَْیماَن الرِّ
ِعیِر * َیْعَمُلوَن لَُه ما َیشاُء ِمْن َمحاِریَب َو تَماثِیَل َو ِجفاٍن َکالَْجواِب َو ُقُدوٍر راِسیاٍت اْعَمُلوا  ِمْنُهْم َعْن أَْمِرنا نُِذْقُه ِمْن َعذاِب السَّ

ُکوُر )سبا/ 13-12(. آَل داُوَد ُشْکراً َو َقلِیٌل ِمْن ِعباِدَی الشَّ

ٌد ِمْن َقواریَر قالَْت َربِّ إِنِّي َظلَْمُت  ًۀ َو َکَشَفْت َعْن ساَقْیها قاَل إِنَُّه َصْرٌح ُمَمرَّ ا َرأَْتُه َحِسَبْتُه لُجَّ ْرَح َفلَمَّ 5. قیَل لََها اْدُخلِي الصَّ
ِ َربِّ الْعالَمیَن )نمل/ 44(. نَْفسي  َو أَْسلَْمُت َمَع ُسلَْیماَن هَّلِلَّ

اَعَۀ ال َرْیَب فیها إِْذ َیَتناَزُعوَن بَْیَنُهْم أَْمَرُهْم َفقالُوا ابُْنوا َعلَْیِهْم بُْنیانًا  ِ َحقٌّ َو أَنَّ السَّ 6. َو َکذلَِک أَْعَثْرنا َعلَْیِهْم لَِیْعلَُموا أَنَّ َوْعَد اهَّللَّ
َربُُّهْم أَْعلَُم بِِهْم قاَل الَّذیَن َغلَُبوا َعلی  أَْمِرِهْم لََنتَِّخَذنَّ َعلَْیِهْم َمْسِجداً )کهف/ 21(.

میُع الَْعلیُم )بقره/ 127(. 7. َو إِْذ َیْرَفُع إِبْراهیُم الَْقواِعَد ِمَن الَْبْیِت َو إِْسماعیُل َربَّنا تََقبَّْل ِمنَّا إِنََّک أَنَْت السَّ
َۀ ُمباَرکًا )آل عمران/ 96(. َل بَْیٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبکَّ 8. أَوَّ

9. اال ترون ان اهَّللَّ سبحانه اختبر االولین من لدن آدم صلوات اهَّللَّ علیه الی االخرین من هذا العالم باحجار ...، فجعلها بیته 
الحرام ...، ثم امر آدم و ولده یثنوا اعطافهم نحوه ... )نهج البالغه/ خطبه قاصعه(.

ُ الْمیعاَد )زمر/ 20(. ِ ال ُیْخلُِف اهَّللَّ نْهاُر َوْعَد اهَّللَّ 10. لِکِن الَّذیَن اتََّقْوا َربَُّهْم لَُهْم ُغَرٌف ِمْن َفْوِقها ُغَرٌف َمْبنِیٌَّۀ تَْجري ِمْن تَْحتَِها اأْلَ

ني  ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَملِِه َو  ُ َمَثاًل لِلَّذیَن آَمُنوا اْمَرأََت ِفْرَعْوَن إِْذ قالَْت َربِّ ابِْن لي  ِعْنَدَک بَْیتًا ِفي الَْجنَِّۀ َو نَجِّ 11. َو َضَرَب اهَّللَّ
الِمیَن )تحریم/ 11(. ني  ِمَن الَْقْوِم الظَّ نَجِّ

اِغیَن لََشرَّ َمآٍب* َجَهنََّم َیْصلَْونََها َفبِْئَس الِْمَهاُد )56-55(. 12. َهَذا َوإِنَّ لِلطَّ
ُف اهَّلَلُّ بِِه ِعَباَدُه َیا ِعَباِد َفاتَُّقوِن )زمر/ 16(. 13. لَُهْم ِمْن َفْوِقِهْم ُظلٌَل ِمَن الَنّاِر َوِمْن تَْحتِِهْم ُظلٌَل َذلَِک ُیَخِوّ

Ehje Asher Ehje .14
15. و با ثمود همانان که در دره تخته سنگ ها را می بریدند )فجر/ 9(.

16. گویی در آن ]خانه ها[ هرگز اقامت نداشته اند هان مرگ بر ]مردم[ مدین همان گونه که ثمود هالک شدند )هود/ 95(.
17. أَلَْم تََر َکْیَف َفَعَل َربَُّک بَِعاٍد، إَِرَم َذاِت الِْعَماِد، الَّتِی لَْم ُیْخلَْق ِمْثُلَها ِفی الْباِلِد )فجر/ 8-6(.

18. أَتَْبُنوَن بُِکِلّ رِ یٍع آَیًۀ تَْعَبُثوَن«، »َوتَتَِّخُذوَن َمَصانَِع لََعلَُّکْم تَْخُلُدوَن )شعراء/ 129-128(.
19. »أَتَْبُنوَن بُِکلِّ ریٍع آَیًۀ تَْعَبُثوَن« )شعرا/ 128(
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از طرف  صالح  که  می دانید  آیا  گفتند  بودند  آورده  ایمان  که  مستضعفانی  به  می ورزیدند  استکبار  که  او  قوم  سران   .20
.)75 )اعراف/  مؤمنیم  است  رسالت  یافته  بدان  وی  آنچه  به  ما  بی تردید  گفتند  است؛  شده  فرستاده  پروردگارش 

21. به ناحق در زمین سر برافراشتند و گفتند از ما نیرومندتر کیست آیا ندانسته اند که آن خدایی که خلقشان کرده خود از 
ایشان نیرومندتر است و در نتیجه آیات ما را انکار می کردند )فصلت/ 15(.

22. شما را در آنچه اینجا دارید آسوده رها می کنند )شعرا/ 146(.
23. و هنرمندانه برای خود از کوه ها خانه هایی می تراشید )شعرا/ 149(.

24. غرور، آرزوی دراز، گناهکاری، بی شرمی، اصرار بر گناه، غفلت، کراهت، نا خشنودی، حزن، بی اعتمادی، نا سپاسی، 
جزع، و فسق )نراقی 1379(.

Gilman .25
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Theoritical principles of Ethical Architecture in Quran;
Based on Aristotelian logic

Abstract
This research is a Qur’anic review that examines the effects of ethics on architecture from 
the Holy Qur’an’s point of view with the goal of introducing logical theoretical principals 
of ethical architecture. In order to reach the research goal, this research conducts the in-
duction, deduction and reverse extraction of research’s resulted theoretical concepts based 
on Aristotle’s formal logic.The main question of this article is how theoretical principles 
of ethical architecture can be extracted from the Holy Qur’an on the grounds of Aristote-
lian logic? Given the priority of avoiding unethical issues over the acquisition of ethical 
virtues in the religion of Islam and the architectural position as an arbitrary act of human 
being that influences the inner attributes of the individual and the surrounding society, 
unethical issues can be considered as the most important factors in the formation of ethical 
principles for architecture. The unethical issues mentioned in the Holy Quran determine 
these principles from the point of view of the Muslim scripture and provides backbone of 
understanding the principles of ethical architecture.This research studies documents and 
resources based on a logical reasoning and Interpretative analytical approach. Research 
findings are validated using semi-structured interview techniques and indicate that ex-
perts validate the completeness and adequacy of the resulted theoretical principles and 
the logical process of this research. Research results include seven theoretical principles 
for ethical architecture; 1) Architecture should be a remembrance of God. 2) Architecture 
should be a tool of respect for its consumers and lack self- glorification over them. 3) Ar-
chitecture should be goal-oriented towards the needs of future generation. 4) Architecture 
should eliminate social gaps and bea symbol of equality and modesty. 5) Architecture 
should create balance between human needs, pleasures and desires. 6) Architecture should 
answer human demands on the grounds of an economical and naturalistic approach. 7( 
Architecture should include structural strength with the acknowledgment of human life-
time limitations. The result of this research presents a coherent logical extraction of ethical 
architecture from the Holy Quran, which can be considered in the fields of theory and 
practice by academics and architects.
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