
 
 

 

 

 انسان نقش و ساکنین تکامل در محله نقش به که اسالمی اندیشه مبنای بر محله ایجاد لزوم، در مقدمه ای؛ این کتاب در فصل اول

  .مورد بررسی قرار گرفته است می پردازد، محله رشد و تعالی در ها

 

 

 دارای شهر باب در اسالمی اندیشه. قرار گرفته است بررسی مورد محله و شهر اصلی موضوع دو در نظری مبانی فصل دوم، در

 موفقیت و بشر زیستی فضاهای در طیّبه حیات به رسیدن سبب تواند می آنها به حصول که است فردی به منحصر های ویژگی

 در محله اهمیت به و گرفته قرار بررسی مورد مختلف منظرهای از محله مفهوم سپس. گردد شهروندان معنوی و مادی توامان

 و معماران شناخت عدم و پژوهش کمبود که چرا. ه استشد پرداخته محله مفهوم احیای بر تاکید لزوم علل و اسالمی فرهنگ

 مورد مهم مسائل از اسالمی، اندیشه در شده تعریف انسانِ مبنای بر اسالمی، محله لزوم مورد خصوصیات و ها ویژگی از شهرسازان

 .باشد می زندگی مطلوب محیط و اسالمی محله طراحی در نظر

 

 

 آغاز برای: گفت توان می معنا بُعد از اول مرحله در. ه استگرفت قرار بررسی مورد نگاه اسمائی به حیات نظریِ مبانی سوم فصل در

 صفات و اسماء از گیری بهره با کتاب این در که گیرد قرار توجه مورد معنا جنس از های حوزه است الزم معنا، حوزه از طراحی

 دست ارزشمندتر و تر متعالی تر، اصیل معماری آثار به و بخشید ارتقاء را طراحی فرایند توان می طراحی روش این با. است الهی

 به) الهی صفات و اسماء بازتابِ و ه استگردید انتخاب حَیّ اسم و هشد پرداخته الهی صفات و اسماء بررسی به بعد، مرحله در. یافت

 اسم تجلّی کارگیری به از هدف. ه استگرفت قرار تفحص مورد محله با مواجهه در کامل انسان های ویژگی و( حَیّ جامع اسم ویژه

 و جذب پتانسیل تا بوده محله سرزندگی افزایش بر مؤثر عوامل شناسایی محله، طراحی در معنایی الگوی یک گیریشکل در حَیّ

 . بخشد ارتقاء فضاها این در را مختلف هایگروه و افراد حضور

 

 

 گفت، توان می پایداری بُعد از .ه استگرفت قرار بررسی مورد پایدار حیات ابعاد نتیجه در و پایداری و حیات موضوع فصل چهارم در

 از پایداری چهارم عامل را معنایی مهم بُعد کتاب این. دارد محیطی زیست و اقتصادی اجتماعی،: بُعد سه پایداری غرب، دیدگاه از

 اصیل متون آنها، با ارتباط در و گرفته قرار بررسی مورد پایداری، گانه سه ابعاد راستا، این در. ه استنمود معرفی دینی زاویه

 بررسی آن با مرتبط دینیِ مبانی بُعد هر برای و گرفته قرار تفقه مورد(( السالم علیهم)معصومین ائمه روایات و کریم قرآن) اسالمی

 . ه استشد

 

 

. گردیده است تدوین اسالم بینی جهان با منطبق ای محله ایجاد برای تحققِ حیات پایدار در محله، معنایی اصول در فصل پنجم

 که است معنایی حاوی صورت، پس در گیرد، می شکل اسالمی و توحیدی اندیشه قواعد و اصول به اتکاء با که ای محله که، چرا

 .است اسالمی اندیشه از آوردی دست معنا این

 فصل اول

 

 تالیف: صدیقه معین مهر    -  بنیان های حیات پایدار در معماری محلهکتاب: 

 
 

 دوم فصل

 

 مپنج فصل

 

 مچهار فصل

 

 ومس فصل

 


