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  "رویکرد اسالمی
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رویه  استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و......) اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و(پژوهشی دیگران  لمی وع
  .درج کرده ام  سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و موجود ، نام منبع مورد استفاده و

سایر دانشگاه  در) باالترهم سطح ، پایین تر یا (این پایان نامه قبال براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی  )2
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در صورت ابطال مدرك تحصیلی  مقررات رفتار نموده و دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و

 .ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت 
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همچنین قدردانی خاص از اساتید . که یاریگر بی دریغ من دردانش اندوزي بودندبا سپاس ویژه از پدر و مادر عزیزم 

گروه معماري دانشگاه علم و صنعت به ویژه جناب آقاي مهندس نقره کار، جناب آقاي دکترحمزه نژاد ،اساتید دانشگاه یزد 
داوودي ،مدیرگروه محترم جناب جناب آقاي دکترفرحزا،دکتر اولیاء، معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جناب آقاي دکتر 

مدیریت مرکز مطالعات شما جناب مسولین دانشکده جناب آقاي ظهوري و سرکار خانم پوردهقان آقاي دکتر کریم نژاد،
آقاي مهندس عرفان و همچنین دوست و برادر گرامی جناب حجه االسالم والمسلمین رحیم قربانی که بی راهنمایی 

  .ودایشان انجام این طرح ممکن نب
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  :چکیده
ت عظیمی که در نظام زندگی مردم رخ داده، وضعیت خانه و محالت مسـکونی مردمـی بـا سـابقه     امروزه با ورود تجدد و تحوال

 جمهـوري  نظـام  حاکمیت از دهه سه به قریب از بعد. ریشه دار از سبک زندگی اسالمی در خانه و محله چندان رضایت بخش نیست
ضـرورت   می رسد نظر به، تحرک این در فقیه یت وال جایگاه بدیل بی نقش و اسالمی آغاز انقالب از دهه پنج از بیش و ایران اسالمی

منطبق باشد؛ و در این زمینه سـواالتی   بلکه هماهنگ و فقهی و دینی محوري رویکردهاي با زندگی سبک مختلف دارد تا بخش هاي
تعریف فقه شـیعه   اصر است؟آیا معماري اسالمی ایرانی در حوزه خانه و مسکن پاسخگوي نیاز انسان معمطرح است، از جمله این که 

از خانه اسالمی چیست؟ اصول معماري اسالمی درخصوص طراحی مسکن چیست؟ آیا با توجه بـه مسـائلی ازقبیـل کمبـود زمـین،      
 تبیـین  درخصوص مدون گردآوري مرجعیپژوهش حاضر اهداف اسالمی هنوز هم قابل اجراست؟ -طرحهاي خانه هاي قدیمی ایرانی

جمع آوري مجموعه اي مدون در باب مسائل مـرتبط بـا معمـاري     از دیدگاه فقه شیعی، المیاس شهرسازي و معماري اصول و قواعد
در این مسیر ابتـدا اصـول و    .ایرانی می باشد-خانه از دیدگاه اسالم و فقه شیعه و در نهایت، ارائه اصول طراحی مسکن با نگاه اسالمی

اصل از استفتائات تخصصی نگارنده، آیات و روایات و تبیین معمارانه می باشد، به قواعد معماري و شهرسازي اسالمی، با نگاه فقهی ح
توصیفی استخراج گردید و چند مجموعه و شهرك اسالمی با معیارهاي حاصله مورد سنجش قـرار گرفـت و در پایـان    -روش تحلیلی

امکان سازگار با اصولی همچـون اصـل تقویـت     الگویی کالبدي در قالب طراحی عناصرکالبدي مجتمع مسکونی ارائه گردید که تا حد
همسایگی، اصل نهی اشراف، اصل ارتفاع یکسان در محله، اصل مردم واري فضا ها، اصل اجتماع پذیري در محله، اصل طراحی مکان 

ب فرزنـدان  اصل حریم بندي فضاهاي داخلی و تفکیک اتاق خـوا  ویژه نیایش در خانه، اصل استفاده از رنگ هاي آرام بخش در خانه،
ازهم، اصل تفکیک محل عبور سواره از پیاده و احیاء پیاده راه، اصل درونگرایی، اصل مسجد محوري، اصل رعایت حریم منظر، اصـل  

  .طراحی ورودي، اصل ایجاد جان پناه و اصل سازگاري با اقلیم می باشد
 

       دگی سبک زن فقه شیعه، مجتمع مسکونی، اسالمی،-معماري ایرانی: واژگان کلیدي
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  کلیات تحقیق :فصل اول
  

  بیان مسأله 1-1
تمام دستاوردهاي بشري در هنر معماري گرد آمده اند و معماري محصول تمدن است و تمدن بدون معماري تحقق 

ه نظرمن ب .فرهنگ مردم این سرزمین است بیانگر هویت و ولی آیا براستی معماري معاصر امروز کشور ما. کند پیدا نمی
شوند که مطابق  هایی صادر می شوند، پیام بناهایی که امروز در ایران ساخته می یک رسانه است اما متاسفانه از دلمعماري 

بازیابی سبک زنگی  اینجانب در راستاي فرمایشات مقام معظم رهبري پیرامون تعین و .تنیس  با فرهنگ اسالمی ایران
اساسی مطالبات معظم له  که معماري یکی از ارکان مهم و، مطرح فرمودند 1391ایرانی اسالمی که درمهر ماه سال 

و با  .با توجه به اینکه تاثیر معماري برسبک وشیوه زنگی انکار ناپذیر است .درحوزه تبیین سبک زنگی اسالمی ایرانی بود
واکاوي آرامش  رت انسانی است ویا به عبارت دیگر منطبق بر فط معماري فطري بشري و توجه به اینکه معماري اسالمی،

ونگرایی به عنوان  و پاسخ به این سوال که آیا می توان به اصل در بخشی به عنوان مولفه اي مهم در معماري اسالمی،
زندگی  و اینکه درمجموع آپارتمان و .در جریان معماري امروز ایران پرداخت یکی از مولفه هاي معماري اسالمی،

یا  و چگونه وتا چه حدي می توان به بهبود این سازگاري پرداخت و .ن با آموزه هاي دینی سازگارندآپارتمانی تا چه میزا
موزه هاي دینی در شکل دهی به فضاهاي داخلی خانه آ اینکه چه قواعدي از سبک زندگی اسالمی بر اساس قواعد فقهی و

چه  ي زیستی از زاویه هویت اسالمی وجود دارد وو تحلیل اینکه براستی امروزه چه آسیب هایی در مجتمع ها نقش دارد؟
در  و .تحقیق فوق به دنبال واکاوي موضوع از زاویه حکمت عملی است .تجربه هاي موفقی در این زمینه قابل توجه است

ندگی تبیین الگوهاي عملی ز ،روایت و مستندات موجود به دنبال ارائه و آیات ،با بهره گیري از فقه پویاي شیعه این راستا
  .شهرسازي می باشد ایرانی درحوزه معماري و راستاي تبیین سبک زندگی اسالمی، بر اساس آموزه هاي اسالمی در

  
  موضوعاهمیت  1-1-1

 موضوع این و شده واقع غربی فرهنگی تهاجم مورد، بیگانگی خود از هاي جنبه برخی بروز دلیل به اسالمی ،ایرانی معماري
 در مهمی نقش خانه معماري که آنجایی از. شود رنگ کم ایرانی هاي ساختمان در اسالمیـ  یایران معماري است شده سبب
 و تأثیر .است کرده فراهم ایران در را غربی فرهنگ ظهور هاي زمینه شهري فضاهاي از بسیاري، دارد خانه اهل روابط دهی شکل

 و رفتار بر که بناست این ادامه در اما، بناست خالق بتداا در انسان هرچند که است سبب بدین مسکن ساز و  ساخت و بنا اهمیت
 سرشت اساس بر مختلف فضایی تناسبات، دیگر عبارت به. گذارد می تأثیر کند می زندگی آن در که اي جامعه و وي فرهنگ
 معماري رسالت. است فرهنگ ي زاده هم و ساز فرهنگ هم معماري یعنی؛ است انسانی جوامع و ها انسان بر تأثیراتی منشأ انسانی
 رفتارهاي یعنی؛ افتد می اتفاق فضا آن داخل که است رفتاري مدیریت براي نیز فضا مدیریت و فضا طراحی. فضاست طراحی

، طبیعت منبع از خود هنري آثار خلق در گذشته در معماران، رو این از. کرد مدیریت طراحی نوع با توان می را فضا یک داخل
 اصلی ي انگیزه. بردند می بهره بسیار ها ساختمان معماري و طراحی در رکن سه این از و گرفتند می الهام مذهب و فرهنگ
 مردم رفتارهاي دادن قرار تأثیر تحت و سو یک از مردم دینی باورهاي و فرهنگی مفاهیم انعکاس و بیان ایرانی سنتی معماران

 تهاجم مورد، بیگانگی خود از هاي جنبه برخی بروز دلیل به، رانیای معماري امروزه. است بوده دیگر سوي از عناصر این توسط
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 و رنگ کم پیش از بیش ایرانی هاي ساختمان در اسالمیـ  ایرانی معماري است شده سبب موضوع این و شده واقع غربی فرهنگی
 کالبد، دارد خانه اهل هنگفر و وخوي خلق، روابط دهی شکل در مهمی نقش خانه سبک و معماري که آنجایی از. شود تر رنگ کم

 که، است کرده فراهم ایران در را اروپایی و غربی فرهنگ ظهور هاي زمینه از یکی ها و ساختمان شهري فضاهاي از بسیاري
  .سازد راآشکارمی اسالمی مسکن حوزه در تحقیق موضوع به پرداختن ضرورت
  
  تحقیق اهداف 1-1-2
 

  ایرانی -میارائه اصول طراحی مسکن با نگاه اسال -1
  انقالب رهبرمعظم فرمایشات به توجه با معماري درحوزه ایرانی -اسالمی هاي آمیزه براساس زندگی سبک تبیین -2
  فقه شیعه و جمع آوري مجموعه اي مدون در باب مسائل مرتبط با معماري خانه از نگاه اسالم  -3
  

  تحقیق هاي فرضیه یا سواالت 1-1-3
  ؟است معاصر نیازانسان پاسخگوي ومسکن خانه حوزه در انیایر اسالمی معماري یاآ -1
  ؟چیست اسالمی خانه از شیعه فقه تعریف -2
  ؟چیست مسکن طراحی درخصوص اسالمی معماري اصول -3
  ؟اجراست قابل هم هنوز اسالمی،ایرانی قدیم هاي خانه طرحهاي زمین کمبود ازقبیل مسائلی به توجه با یاآ -4
  ؟  کرد ارائه اسالم هاي اموزه اساس بر خانه طراحی براي ومعیارهایی اصول توان می یاآ -5
  
  
  
  
  
  
  
  

   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٣ 
 

 
 
 
 
 

  مروري بر تحقیقات انجام شده :فصل دوم
 

  مطالعات نظري 2-1
هر (فعالیت هایی نیز یا سازمان هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته و این چنین موضوعی  تاکنون توسط اشخاص و

نقد چند نمونه قابل توجه خواهیم  که درذیل به بررسی و، صورت گرفته است) مهمی نیست موضوعچند که در خورچنین 
  .پرداخت
  

  کتاب اصول سنتی ساخت وساز در اسالم 2-1-1
عضو هیات علمی (ترجمه دکتر ابولفضل مشکینی نوشته هشام مرتضی، ساز در اسالم، کتاب اصول سنتی ساخت و

مرکز مطالعاتی وتحقیقاتی شهرسازي  :انتشارات )ضو هیات علمی دانشگاه زنجانع(دکتر کیومرث حبیبی -دانشگاه زنجان
که در زیر اشاره مختصري به مباحث مطرح دراین ؛ این حوزه می باشد که یکی از کارهاي ارزشمند در) 1387(معماري و

 .کتاب خواهیم داشت
دانشگاه آریزونا در آمریکا می باشد و در  هشام مرتضی، استاد و منتقد در زمینه ي معماري و شهرسازي ، استادیار

ساز  او کتاب اصول سنتی ساخت و. حال حاضر به تدریس در دانشگاه ملک عبد العزیز در عربستان سعودي اشتغال دارد
تحلیل آن دسته از اصول و  در اسالم را با در نظر گرفتن مخاطبین غیر مسلمان به تحریر در آورده است و به تجزیه و

ي برگرفته از سنن اسالمی می پردازد که بافت فیزیکی و اجتماعی محیط زندگی مسلمانان را تحت تأثیر قرار می ارزش ها
 ).1387،12 مرتضی،(دهند

عالوه بر آن با تبیین ابعاد اجتماعی سنت . نویسنده بیان می کند که اسالم بر ارزش ها مبتنی است نه بر قوانین
مراه ه که اسالم را خود کامه می انگاردو اسالم را شیوه اي براي زندگی به دارداسالمی، سعی در زدودن طرز تفکري 

 ).1387،12مرتضی، ( آرمان ها و ایده آل هاي اجتماعی معرفی می کند
در این راستا هشام مرتضی، با تکیه بر قرآن و سنت که از منابع اصلی قانون اسالم هستند، و با استفاده از نمونه 

شرح می دهد که  آسیاي مرکزي، یط در صدر اسالم، در مناطقی نظیر شمال آفریقا، خاور میانه، اروپا وهایی از ساخت مح
  :اسالم در پاسخگویی به موارد زیر توانمند است

 متغییرهاي زیست محیطی و اجتماعی - 1
 موضوع بحث انگیز نوگرایی شهرها - 2

و معماري، در ارتباط با تالش براي ترجمه ي این  محمد علی طبرسا رئیس مرکز مطالعاتی وتحقیقاتی شهرسازي
معماري ایرانی که مبتنی بر تفکر اسالمی و احترام به حقوق شهروندي و همسایگی و محلی است " :کتاب عنوان می کند

از مصادیقی است که متأسفانه امروزه به دلیل عدم توجه متخصصین، به فراموشی سپرده شده است جا دارد با تالش 
 "  ).1387،12مرتضی،(در جهت زنده ماندن این میراث گرانبها اقدام نماییم مضاعف

 : کتاب مورد نظر، شامل چهار فصل زیر می باشد
 سنت و قوانین اسالم :فصل اول -
 ساختار اجتماعی در صدر اسالم :فصل دوم -
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٤ 
 

 ساختار فیزیکی محیط در صدر اسالم :فصل سوم -
 اسالم و نوگرایی :چهارمفصل  -

هاي با ارزش  ب اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم، در ظاهر کتاب خوبی به نظر می رسد و حتما از بخشکتا
اما نکته ي پر اهمیت این است که نویسنده در این نوشتار به آیات قرآن و احادیث تکیه کرده . فراوانی برخوردار است

و ترجمه ي چنین کتبی براي قشر علمی که تمایل به وارد شدن در این زمینه به تخصص و دقت باالیی نیاز دارد  .است
 ).1387،17مرتضی، ( در ك درست، از مفاهیم اسالمی مربوطه با رشته ي خویش دارند، با مشکل جدي همراه خواهد بود

این مشکل ازآنجا ناشی می شود که مسلماً بسیاري از دانشجویان و یا حتی اساتید نسبت به روش هاي استناد به 
به دنبال این مسئله، توانایی تشخیص مطالب درست از نادرست کاري بس سختتر . روایت حدیث آگاهی ندارندقرآن و 

 .خواهد شد، مخصوصاً اینکه مؤلف از دیدگاه مذهبی متفاوتی برخوردار است
 :کتاب در بیان محیط شهر ي عنوان می کند 86براي مثال نویسنده در صفحه ي 

اساساً شهري بوده و مخالف صحرا نشینی می باشد و عناصر اصلی قانون مدنی قرآن  روح و معناي حقیقی قرآن "(1
 )و استقراریافته کاربرد دارد) مقیم (تنها براي جوامع ساکن 

ساکن شدن و از کوچ دست کشیدن یک قبیله از دید پیامبر اکرم به منزله پذیرش و تسلیم )) بانات(( به نظر   (2
 )بوده و مهمترین قدم به شمار می آمدافراد آن در برابر اسالم 

به همین منوال نیز بازگشت به زندگی باده نشینی بعد از زندگی شهري، از آنجا که اسباب تجزیه جماعت دینی   (3
 )یا همان امت اسالمی را فراهم می نمود، نوعی ارتداد تلقی شده و در زمره گناهان بزرگ قرار گرفت

سوره  98به استناد آیه ( خوانده و بدویان را در کفر و نفاق سرآمد اعالم نموده است قرآن بادیه نشینی را ننگ   (4
که آنچه در راه خدا هزینه می کنند، خسارتی براي خود می دانند و  برخی از بادیه نشینان عرب، کسانی هستند: توبه

  ").پیشامد بد براي خود آنان خواهد بود. براي شما پیشامدهاي بد انتظار می برند
نویسنده در نهایت نتیجه می گیرد که ضرورت زندگی شهري در اصول اسالمی، مهمی از ارکان دین مانند نماز و 

 ).1387،86مرتضی، ( روزه، انعکاس یافته است
در " :سوره ي توبه بیان می کند  98آقاي جوادي آملی در تفسیر آیه ي در مقابل این دیدگاه از زندگی شهري،

آن که متدین است، خوش فهم است، او شهري است هرچند در . ز عشایر و روستایی و شهري نیستفرهنگ دینی سخن ا
و آن که اهل گناه و جهل و جهالت است، بادیه نشین و روستایی است ، هرچند در شهر زندگی . بادیه یا روستا به سر ببرد

مدینه جاي تمدن است هر جا مردم : می کند شهر به برکت ایمان و فرهنگ مردم آن است و در تعریف مدینه اضافه. کند
جریان . نکه مردان الهی در آن کم استآاست، بعضی از شهرها بادیه بزرگی است براي ) شهر(متمدن زندگی کنند مدینه 

 .ها وجود داشت کفر و نفاق و ایمان هم در شهري ها بود هم در روستایی ها و هم در عشایر و بادیه نشین
 :ین ها می توان به موارد زیر اشاره کرددر اوصاف بادیه نش

 .از مظاهر طبیعت بکر و هوا ي ساالم برخوردارند  -
 .در فضاي باز زندگی می کنند  -
 .از کینه و نیرنگ و بازي هاي سیاسی شهري به دور هستند  -
 .از نظر مراکز علمی و بهداشت دچار کمبودند  -

ا پذیرفتند خوب می پذیرند و صفا و خلوص آنها بیش از شهري ها به دلیل آن صفاي طبیعی که دارند اگر چیزي ر
هم عجین شوند  با) که از ویژگی بادیه نشین ها است ( است و اگر نپذیرفتن معارف الهی و دور بودن از فضاي فرهنگی 

ان کفر در البته ممکن است که کفر و نفاق در بادیه باشد ولی سردمدار. خصلت تند تحجر را به همراه خواهد داشت
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