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 پیشگفتار

صول طراحی این فضا مبتنی بر آن وهش هایی است تا اژها وپ طراحی فرهنگسرای هنر اسالمی مستلزم مطالعات،بررسی

شکل گیرد.در راستای دستیابی به این مهم،مطالعات به دو بخش شناخت و مداخله قابل تفکیک می باشد.بخش شناخت 

به ارائه و بیان مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و بخش مداخله نمود اصول منتج از بخش شناخت را می نمایاند.در 

،ضمن شناخت موضوع و مسائل مطرح در آن اهداف،فرضیات،ضرورت ها،نتایج مورد انتظار  فصل نخست بخش شناخت

پژوهش،نوع و روش گردآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آن تبیین می گردد.به عبارت دیگر این فصل به روند پژوهش 

صل دوم به بررسی نمونه فجهت داده و چهارچوب های مشخص و معینی را برای مطالعات کلی و موردی معین می سازد.

های موردی طراحی شده و اجرا شده با موضوعات نزدیک به فرهنگسراهنر اسالمی می باشدو دسته بندی این نمونه در 

چهار غالب ایده گرا،معناگرا،تاریخ گرا،تجددگرا می باشد.در این دسته بندی نکات مثبت هر کدام از گرایش هارا در 

همترین فصل در ارائه مبانی نظری متناسب با موضوع به منظور بازشناختن رویکردهای م سومفصل کار گزینش می کنیم.

معانی صوری، عملکردی فضا می باشد.شناخت معانی و مفاهیم با بیان معنای لغوی واژه ها آغاز می شود و با هدف 

ت و الزمه آن عوامل شناخت کلی گرایانه معانی ادامه می یابد.بدین ترتیب اهداف فرهنگسرا هنر اسالمی،ضرور

 بازدارنده و نتایج مورد انتظار  رامشخص می نماید.

سه عنصر نور،آب،آسمان به عنوان سه عنصر مهم جهان هستی در دیدگاه ادیان زنده جهان و نیز ادیان بدوی از جایگاه 

مجدد،آسمان نماد بی ویژه ایی برخوردارند.چنانکه نور نماد روشنایی و تجلی حق،آب نماد پاکی و بی مرگی و حیات 

کرانگی و استواری و استعال و جاودانگی خوانده می شوند. در اسالم نیز بر تقدس این عناصر تاکید گردیده است .از 

آنجاکه زبان اسالم در خلق فضای عبادی،نمادها،سمبل ها ورمزها و اشکالی است که عالوه بر شکل ظاهری بر معانی 

آب،آسمان نیز در فضاهای عبادی دین اسالم حضور می یابد.و این حضور در خاص داللت می کنند،سه عنصر نور،

برخی فضاها بی واسطه و در برخی دیگر با واسطه و با گذر از فیلتر های ویژه می باشد.رویکرد عملکردی تعریف شده 

ازماندهی می برای فرهنگسرای هنر اسالمی،فعالیت های مرکز را در چهار حوزه اداری،آموزشی،فرهنگی،خدماتی س

 نماید. این مرکز با تاکید بر بخش اسالمی بودن در صدد خلق فضاهایی در تطابق با این هدف می باشد.

عملکرد فرهنگسرای هنر اسالمی در سطح داخلی و خارجی نیز نیازمند ارتباط ویژه با محیط پیرامون و تناسب با فعالیت 

ب ترین موقعیت مکانی جهت بنای چنین مرکزی در محل دو های شهری است،که ضمن بررسی های صورت گرفته مناس
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با ارزیابی وپنجم ارتباط اصلی شهر بخش ییالقات طرقبه و شاندیز و حرم مطهر امام رضا معین می شود.فصل چهارم 

و مشخصه های اقلیمی،طبیعی جغرافیایی شهر مشهد و محدوده طراحی می پردازد این ارزیابی به منظور تعیین نقاط مثبت 

منفی منطقه طراحی،ویژگی های کالبدی و محیطی،تاثیر و تاثرات محیط ومرکز،دستیابی به آسایش محیطی،استفاده از 

 انرژی های طبیعی انجام می پذیرد.بدین ترتیب محدودیت ها و امکانات طراحی مرکز به دست می آید.

ی اختصاص داده شده است و با تحلیل داده فصل ششم با ایده پردازی اختصاص داده می شود وبه تفکر حاکم بر طراح

در فصل هفتم یعنی همان مداخله ،طراحی فضا با ارائه الگوهای های بخش دوم و برداشت مصادیق اختصاص دارد .

مختلف سازماندهی فضا آغاز می گردد.و طراحی این فرهنگسرا بر پایه مبانی و اصول بدست آمده از مطالعات صورت 

 و صور یا معانی و مفاهیم درهم آمیزد و عملکرد فضا را ممکن سازد. گرفته در قالب اشکال
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  طرح مسئلهطرح مسئله11--11

رهنگ یکی از مظاهرجهان بینی جامعه است و برای اینکه در جامعه ایی،جهان بینی آن فرهنگ سازی شودالزم است ف

ند بویژه که بحران های هنر غربی و شرقی سبب شده که کالبد و محتوای نهادهایی در عصر امروز متولی این امر شو

هنراسالمی گنگ و نامفهوم شودو فرهنگسراها راهی برای تحقق این مهم است و به واسطه فرهنگسراهامی توان جوان ها 

ک وتردیدنگریسته هنر اسالمی آشنا کرد. امروزه درجهانی زندگی می کنیم که درآن همه چیزبه دیده ش  ورابا فرهنگ 

می شودودردوره ای زندگی می کنیم که ارزشها نه تنها کمرنگ شده،بلکه بعضا تبدیل به ضدارزش شده است .معماری 

دیروز ایران ارزشمند بودوسربلند،خاک راشرافت می بخشیدوانسان راکرامت. ترجمان آیات الهی بودو وحدت،عزت، 

معماری امروز ایران ،دیروز ایران معماری بودمی داد.معماری تجلی  معرفت وحکمت رادرخشت وآجروسنگ وکاشی

خاک را قیمت می بخشد و انسان را ثروت و این نگرش در تمام ابعاد زندگی نفوذ کرده و بخصوص بروز آن در معماری 

 (1331حجت ، بوده است.)

وجود دارد و به دلیل وجود  در مورد نقش معنویت و حکمت اسالمی وحوزه نفوذ آن در معماری دیدگاههای متفاوتی

نحله های مدگرا و رواج تفکر اومانیستی و مادی گرایی و گسترش معماری مجله ایی و تقلیدی بدون توجه به مبانی 

فکری و نظری آن، معنویت و معماری اسالمی ما به فراموشی سپرده شده و این فراموشی باعث شده که شاهد معماری 

 و مفاهیم غنی معماری اسالمی،معنویت و....باشیم. ظاهری و بدون توجه به الگوها

برای انجام پایان نامه ام بر آن شدم تا مبانی فرا گرفته در دوره ارشد را که در غالب مبانی نظری معماری اسالمی است،در 

در طراحی فرهنگسرا هنراسالمی به ظهور برسانم و در این راه به جمع آوری مبانی نظری سایر محققین مانند نا

 اردالن،نصر،بورکهارت و.....می پردازم و مبانی جمع آوری شده را در مجموعه هنری اسالمی تجلی عینی خواهم بخشید.

در این طراحی سعی خواهد شد معماری را به نمایش بگذارد که نشان دهنده هنری است که نشات گرفته از جهان بینی 

تجلی دهنده حس حضور در ساحت اوست فضایی که ارتباط اسالمی است وخود مکان منعکس کننده کالم اللهی و 

 قلبی انسان را با خدای تبارک و تعالی برقرار می سازد.

 سوالت تحقیق1-1

برای رسیدن به چنین هدفی،مسائلی مطرح می گردد که پاسخگویی به هر یک راه را برای خلق فرهنگسرا هنر اسالمی 

 هموار می نماید.
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 چه قواعدی باید پیروی کند؟نظام شکل دهنده فضا از  _

 یک فضای معماری بیان کننده کالم اللهی با چه عناصری تعریف می شود؟ _

 مبانی اسالم تاچه میزان در آثارهنرومعماری ایران بازتاب یافته است؟ -

 کرد ؟  برای یک معماری اسالمی وایجاد یک فضای دعوت کننده به مبانی اسالمی از چه راهکارهایی می توان استفاده_

 تشریح و بیان مسئله 1-1-1

منشا معماری اسالمی را باید درحقایق اصیل عالم دانست که نشان دهنده محمل ذکر احد در پیشگاه اوست وهدف اصلی 

این بنا قرار دادن انسان در محضر پروردگارو تقدس بخشیدن به این بنا برای نمایش هنری که نشان دهنده وبیان کننده 

ق است.در این مجموعه هنری با تمامی ابعادش که هدف اصلی آن نشان دادن قرار گیری انسان در دعوت به سوی ح

راز و رمز  “ )1332پیشگاه احدیت و نمایش هنری است که پیوند حق و حقیقت را در تارک زیبایی می نشاند.)نصر،

وز رسیده،معماری که نگارش و بیان معماری اسالمی در همان معنویت وحقیقت عرفانی درونی آن است که به شهود و بر

(.امید است که این مجموعه و 111 ،1332)نصر،”آن حکایت از هستی و زندگی، و هدف از آن رسیدن به کمال است.

 او باشد. فضای حاصل از آن دعوت کننده انسان ها به سوی ذات یگانه 

 ها فرضیه1-1-7

م باشد و این از طریق هندسه رنگ و تزیین و...فراهم شود،همچنین :معماری می تواند زمینه ساز توجه به مفاهی 1فرضیه 

سازماندهی فضا در پالن و مقاطع می تواند به شکل نمادین در تداعی معانی راهگشا باشد.و نظام شکل دهنده فضاها در 

 ند.عین کثرت گرایی باید وحدت گرا باشند تا با حفظ عناصر و اشکال به سمت آن وحدانیت یگانه راه یاب

:موضوع اصلی در یک بنای اسالمی ،انسان وآنچه که برای تعادل روحی و رشد وکمال او در جهت فکر و ذوق  9فرضیه 

و عاطفه است. در یک معماری اسالمی سعی می شود زیبایی و حقیقت  را به پیوند کامل برساند و در این پیوندگاه تمام 

 ننده کالم اللهی است. حقایق هستی بهم می رسند ، از این طریق بیان ک

:معماران مسلمان ایران همواره کوشیده اند مبانی اسالم را در آثار خود به نمایش بگذارند که در این راستا از  3فرضیه 

نمودهایی برای تداعی معنای حق استفاده کرده که می توان از سلسه مراتب فضاها در پالن،استفاده گاه و بی گاه از نور 

 د.،آب و... نامبر
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:در معماری چون زمینی است و به زمین وابسته است همچون ظرفی برای فعالیت های انسانی و بخشی از  4فرضیه 

موجودیت اوست،معماری فاصله میان هنرها است که نمادها ونمودهای کلی یک فرهنگ یا یک تمدن را نشان می دهد 

در فضای اسالمی را به بیننده القا کرد.ونحوه استفاده از .با استفاده از نمادهایی چون نور،آب،آسمان میتوان حس حضور 

 این عناصر در معماری خود مهمترین راهکار برای ایجاد یک فضای اسالمی است.

 .در طراحی این مجموعه سعی می شود از تمامی ابزارهای فوق برای تجلی مفاهیم اسالمی استفاده شود

 هدف اصلی 1-1-3

ه گسترش هنر اسالمی در جامعه مسلمانان است،نظام پژوهش در بعد نظری مبتنی بر با توجه به اهداف فرهنگسرا ک

 محورهای زیر می باشد:

ایجاد فضای القاگر هویت هنر اسالمی با استفاده از مبانی فرهنگ اسالمی و شیوه های به کار گرفته در تاریخ معماری  -

 اسالمی

 گ و هنر اسالمیرمزپردازی نمادگرایی در فرهنگسرا برای انتقال فرهن -

 تبیین مبانی اسالمی تاثیر گذار در هنر و معماری اسالمی -

 شناسایی راه حل ها و شیوه های ظهور امروزین هنر اسالمی در فضا -

 ماهیت و مقیاس موضوع1-1-4

فرهنگسرای هنر اسالمی فضایی است به منظور تعامل و گسترش فرهنگ و هنر و مکانی برای به نمایش گذاشتن آثار 

ی با رویکردی خاص برای گسترش و انتقال آن ایدئولوژی به دیگران.این فضا دربعد عملکرد زمینه پژوهش،شناخت هنر

اصول و مبانی مطرح در هنر اسالمی را ایجاد می کند.فضا در دوبعد شکل و معنا با تکیه بر دواصل بازشناختن مفهوم هنر 

گیری می کند.چنانچه با بهره جستن از عناصر تاکید کننده  و اسالم وکشف اشتراکات، به سوی وحدت با عملکرد جهت

به هنر اسالمی سعی در خلق این فضایی با نگرش تاکید بر هنر اسالمی باشدنقش عمده در خلق این فضا بر عهده عناصر 

د نور،آب،آسمان می باشد عناصری که عالوه بر جایگاه ویژه در اسالم،امکان حس فضای دینی را در مجموعه تشدی

 نموده ودر نقطه عطف آن فضای روحانی و قدسی را می سازد.

آنچه مقیاس موضوع را معین می سازد وجود عناصر و شعاع عملکرد فضا در قالب کشوری،شهری،منطقه ایی می باشد 

در شهر فرهنگسرا هنر اسالمی به دلیل توجه به رویکرد اسالمی بودن در فرهنگ وهنر ونیزبا توجه به قرارگیری این مرکز 
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مقدس مشهد،امکان فعالیت در عرصه کشوری را می یابد .مهمترین مساله در تعیین نوع فعالیت این مرکز موقعیت مکانی 

آن می باشد و به دلیل حضور این مجموعه در مرکز مذهبی کشور فعالیت و عملکرد آن در برخورد و پاسخ گویی به 

 . زائران داخلی و خارجی و مجاورین تعریف می شود 

 سوابق انجام پروژه در قالب زمان و مکان1-1-5

با توجه به نگرش هنر اسالمی و تاریخی بودن آن و اشاعه آن در تمام سطوح جامعه،طراحی فضایی برای گسترش این هنر 

اسالمی و بازشناساندن آن مورد توجه واقع می گردد.هرچند ایده طراحی این فرهنگسرا و انجام آن از سوی جوامع 

ف با عنوان و خصوصیات تعریف شده مورد استقبال است اما تاکنون فضایی عینی در این راستا برای گسترش این مختل

هنر جهان شمول ساخته نشده و مورد بهره برداری قرار نگرفته است تنها در مواردی چند فرهنگسراهایی با عنوان هنر 

آن تاکید شده است سه عنصر نور،آب،آسمان که به  معاصر،هنر مدرن ....طراحی شده است.آنچه در این موضوع بر

عنوان عناصر مقدس در طراحی اسالمی و کنار هم قرارگیری وبازی آگاهانه با این عناصر درجهت ایجاد فضای روحانی 

 و قدسی برای اشاعه این فرهنگ و هنراسالمی می باشد.

 ضرورت انجام موضوع1-1-6

شرفته موزه ایی  یا مرکز هنری برای نمایش مذهب خود،که به وسیله آن دین و با توجه به اینکه در تمامی کشورهای پی

مذهب و طرز فکر خود را به جهانیان معرفی میکنند وجود دارد و مرا بر این داشت که چرا اسالم با توجه به جهان شمولی 

تا این دین جهانی را از منابع بودن این دین اللهی، مرکز هنری برای نمایش مذهب،هدف و ایده های خود نداشته باشد 

ضرورت و لزوم طراحی این فرهنگسرا از سه بعد قابل مکتوب بیرون آورد و با تجسمی کالبدی به جهانیان معرفی نماید.

 بررسی می باشد.

 ضرورت فرهنگی:1-1-6-1

در جستجوی خلق با توجه به زندگی ما در یک کشور اسالمی و نیز مجاورت ما با بارگاه مقدس امام هشتم شیعیان 

فضایی که بتواند بیش از پیش وحدت و یگانگی خدای یکتا را برساند فضایی که ضمن پیوند سه مقوله 

فرهنگ،هنر،اسالم به اشتراکات آنها بپردازد.این فضا در برخورد با فرهنگ های مختلف انتقال دهنده مزمون هنر اسالمی 

ه نمایش بگذارد .بدین ترتیب فرهنگ مردمی با بار معنایی مثبت ارتقاء باشد و گوهره ی اسالم را در پیکر فرهنگ و هنر ب

 می یابد و فاصله میان هنر و اسالم به حداقل می رسد.
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.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 
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 ضرورت معماری :1-1-6-7

معماری همواره قالبی جهت بیان معانی می باشد وآنچه معنای حقیقی هنر اسالمی است را می طلبد فضایی است که 

ر بعد روحی به یکدیگر پیوند می دهد فضایی که معانی را در قالب شکل گنجانده و بهتر از هر مخاطب و هنرمند را د

هنرمندی بر مخاطب خویش اثر می گذارد.فرهنگسرای هنر اسالمی با بهره گرفتن از دو مقوله فرهنگ و هنر اسالمی سعی 

اصر معماری باید مورد توجه قرارگیرد عناصری است در ارائه بیانی دیگر از این هنر را دارد بدین منظور آنچه به عنوان عن

 که از جنبه اسالم و هنر دارای جایگاه ویژه بوده تا بتواند شکل و معنا را با عملکرد پیوند دهد.

 فرایند پژوهش1-1-2

فرایند پژوهش در طراحی فرهنگسرا هنر اسالمی در دو مرحله شناخت و مداخله انجام می پذیرد.در سطح شناخت 

اتی موضوع بررسی منظم موضوع و نتیجه گیری انجام می گیرد و در سطح،مداخله تدوین اهداف و اصول و مقدم

 معیارهای مداخله،ارزیابی راه حل ها،ساماندهی فضا بر مبنای راه حل های بهینه صورت می گیرد.

 اطالعات مورد نیاز1-1-8

ه اطالعات نظری،مباحث اسالمی،علوم انسانی و اجتماعی نوع اطالعات وابسته به فرایند پژوهش می باشد بدین ترتیب ک

،جهت شناخت و اطالعات معماری و کاربردی، جهت مداخله جمع آوری و مورد بررسی قرار می گیرد این اطالعات بر 

 مبنای محورهای زیر قابل دسته بندی است.

 الف (مفاهیم و مبانی نظری مرتبط با هنر اسالمی

 هنر اسالمی  ب(جهان بینی و ایدئولوژی

 ج(رمزپردازی فضای فرهنگسرا در سه بعد شکل ،معنا،عملکرد

 د(نگره اسالم به هنر و راهکارهای ایجاد فضای قدسی

  روش گردآوری اطالعات1-1-9 

 جمع آوری اطالعات به سه شیوه صورت می گیرد:

 الف (مطالعات اسنادی و بررسی نظریه پردازان هنر اسالمی

 های جمعی جهت درک عینی روابط و عناصرفضاب(مشاهده و بررسی فضا

 ج(بررسی نظریه های افراد صاحب نظر در موضوع به منظور جهت گیری مناسب پژوهش

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 
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 روش تجزیه و تحلیل اطالعات1-1-11

تحلیل اطالعات مبتنی بر اشتراک مبانی نظری مورد بحث در قالب روش های بررسی نقدو تفسیر انجام می پذیرد این 

 شناخت در هر یک از مراحل زیر اعمال می گردد.روش در سطح 

 الف(شناخت مبانی اعتقادی دین اسالم

 ب(بدست آوردن ویژگی های فضای قدسی در اسالم

 ج(تاثیرپذیری فضای جمعی از اعتقادات و باورهای دینی

 د(تاثیرات اسالم بر هنر

 ه(نظم نور،آب آسمان در فضای روحانی

 گی هنری اسالمی و داللت معنایی و اصول حاکم بر آنهاو(عناصر سازمان دهنده مرکز فرهن

 نتایج مورد انتظار1-1-11

نتایج مورد انتظار پژوهش متناسب با اهداف تعریف شده طراحی می باشد چنانچه اهداف و نتایج را می توان یکسان 

می شود .به طور کلی  فرض شود هرچند در مرحله شناخت برخی نتایج مطابق با اهداف وبرخی مغایر با اهداف حاصل

 نتایج مورد انتظار طراحی فرهنگسرا هنر اسالمی عبارت است از :

 جایدهی فرهنگ و هنر و اسالم در کنار هم-

 ایجاد فضایی جمعی برای انتقال هنر اسالمی و تحکیم جایگاه آن در فرهنگ جامعه-

 ایجاد فضایی نمادین جهت حضور رمزها و نمادها و تجلی اسالم-

 ضای معماری به عنوان مصداق معماری ارائه دهنده مبانی هنر اسالمیایجادف-

  فرهنگسراهنر اسالمیفرهنگسراهنر اسالمی77--11

خستین گام در عرصه شناخت ادراک صحیح واژههایی است که هرچند آشنا به نظر می رسند لیکن در پس زمینه ذهن ن

ا پیوند مناسب و شایسته معانی و اشکال غریب واقع شده اند .مفاهیمی که بدون دقت در محتوا و اصول اولیه مرتبط با انه

میسر نمی گردد.دیگر گام جهت گیری کلیه مباحث متناسب با حقیقت پنهان این مطالعات به معنای واقعی کلمه است.تا 

راه رسیدن به هدف از مسیر اصلی به دیگرسو متمایل نشده و همواره معیاری برای سنجش اندیشه ها وآراء در دسترس 

 هنگ ، هنر، اسالمفرقرار گیرد.

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 
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 اسالم1-7-1

آخرین پیام اللهی برای هدایت و رهنمود بشر،اسالم در بردارنده معنای انقیادوپیروی،داخلی شدن در دین،پرستش خدا و 

اخالص و خضوع نسبت به او می باشد.اسالم پرستش خدای یگانه و شریک قرارندادن برای او را یگانه واحد می داند و 

احساس وحدت در این جهان است،خصوصا اصول اعتقادی مشترک مسلمانان که شامل توحید،نبوت الگوی اسالم،نوعی 

،معد می شود.اهلل معنویت اسالم مبتنی برمعنویت است .نهایت این معرفت درک این اصل می باشد که واقعیت و حقیقتی 

ثرت است و آنچه در نظربه صورت جزء اهلل نیست والاله نفی هرگونه ثنویت وکثرت است و آنچه در نظر به صورت ک

کثرت جلوه می نماید،امری وهمی بیش نیست.اهلل حقیقت واحد و مطلق یکتایی است که وجود هر شی و شخص قائم به 

اوست.همه عالم وجود اعم از طبیعت وانسان مخلوق خداوند متعال می باشد بهترین توصیف این حقیقت متعالی در قرآن 

دای واحد خداوند از همه چیزو همه کس بی نیاز است نه زاییده و زاییده نشده است و هیچ بگواهلل خ"عبارت است از:

(توحید مفهوم اساسی و مرکزی اسالم همان توحید،وحدت وحدانیت ذات 4-1)توحید آیات "کس همتای او نیست

ی بین خالق و انسان اللهی است بافت اصلی توحید عبارت است از تمایز نهادن بین یک الوهیت متعادل و کلی ماسو

 ،توحید شامل سه مرحله ربوبیت خدا،افراز به وحدانیت او و نفی هرگونه مثل و مانند می باشد.

نبوت:اصل اعتقادی مهم پس از توحید،مفهوم وحی خداوند به مخلوقات قرار می گیرد که خواست واراده اللهی از طریق 

 هدف و مقصود تاریخ بشر راجلوه گر می کند.رسوالن ابالغ می گرددارتباط میان خداوند و انسان 

معاد:نهایت امر در زندگانی بشر،بررسی و قضاوت اعمال او در روز بعثت وبر انگیخته شدن مجدد است.هدف از آفرینش 

انسان بهره جستن از حیات دنیوی در جهت رسیدن به کمال حقیقی و شناخت خود و خداو حیات ابدی یافتن پس از 

 ی می باشد.مرگ درجهان باق

 نور،آب،آسمان در اسالم1-7-7

ظلمتی و آنگاه از آن نور،جوهره سبز بیافریند؛چندان که هفت آسمان و  جالله ،اول نوربیافریند،پس جل رب العزه"

هفت زمین ،آنگاه آن جوهر را بر خود برخواند.جوهر از هیبت و سیاست ندای حق بر خود گداخت؛آبی گشت مضطرب 

مت همچنان مضطرب خواهد بود.این آب که تو میبینی که در روش خود می لرزد و می جنبد از هیبت و و لرزنده و تا قیا

سیاست آن ندای حق است.پس رب العالمین باد را بیافرید و آب را بر گشت باد به قدرت بنشاند؛پس عرش عظیم بیافرید 

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 
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برجوشید و از آن دخانی برآمد و کفی بر سر و بر آب نهاد و کان عرشه علی الماء پس از آب آتش پدید آورد تا آب 

 (9،5)ابن عباس ،ج "آورد.رب العزه از آن دخان،آسمان بیافریدو از آن کف زمین بیافرید

نور صحنه آفرینش کائنات باانوار الهی روشنایی می یابد.ودست پروردگارهر آنچه را می آفریند،نیکو می آفریند.هر 

خداست .خدای یگانه در امر آفرینش از هیچ الگو و نمونه ایی مدد نجسته و  آفریده ای نیکوست و نیکویی آفریده

به عرصه ظهور رسانیده است.زیرا خواست و اراده خدا عین فعل او می باشد.خدا یگانه "کن"آفرینش خویش را با لفظ 

وز و تاریکی و مالک آسمانها و زمین و کائنات است و مالکیت او حقیقی،واقعی و دائمی است .اوست که شب و ر

روشنی را چنان از یکدیگر تفکیک نموده که هیچ یک قادر به دربرگرفتن دیگری نیست.تنها هر یک پوششی برای 

 دیگری محسوب می شود.

)سوره "شب را در روز نهان کند و روز را در خیمه شب پنهان سازد و به اسرار دل های خلق هم او آگاه است "

لق است،نوری که همه انوار منبعث از وجود اویند.هرگز از نور او کاسته نمی شود نور او (و خداوند نور مط 1حدید،آیه 

خداوند نور آسمان ها و زمین است مثل نور او چون چراغدانی است که در "فرای هر نور دیگری هدایتگر بندگان است.

رخت خجسته زیتونی که نه آن چراغی و آن چراغ درشیشه ایی است .آن شیشه گویی اختری درخشان است که از د

شرقی است و نه غربی افروخته می شود. نزدیک است که روغنش روشنی بخشد،روشنی بر روی روشنی است خداهرکه 

)سوره "را بخواهد با نور خویش هدایت می کند و این مثل هارا خدا برای مردم می زند و خدا به هر چیزی داناست

 (35نور،آیه 

آن زمان که خداوند دست به آفرینش جهان یازید و عرش مقدس او برآب بود،آنگاه آب نخستین عنصر هستی است 

آب را از آسمان فرو فرستاد و زمین "آسمان و زمین بر پایه  آب بنا نمود و خلقت جهان را در شش روز به پایان رساند.

 (94)سوره رم ،آیه "مرده را زنده کرد

 (11)سوره نحل ،آیه "اشامید و درختان پرورش دهیدخدا آب را از آسمان فروفرستاد که از آن بی"

آسمان عبارت است از طبقاتی باالی زمین که زمین  را احاطه نموده و همانند سقفی بر سر زمین سایه افکنده و بی هیچ 

 ستون و نگاهدارنده ای برافراز آن افراشته شده است.

)سوره "ن غافل از مشاهده آیات آن اعراض می کنندوآسمان را سقفی محفوظ و طاقی محکم آفرید یم و این کافرا"

 (39انبیاء،آیه 

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 
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 (11)سوره انبیاء،آیه "ما آسمان و زمین و آنچه میان آن دوست بیهوده نیافریدم "

  فرهنگفرهنگ33--11

رهنگ ، مقوله پیچیده و چند بعدی است . با بار ارزشی و علمی پر رنگی که در هاله یا هاله هایی از ابهام و گنگی ف

انسان به عنوان خالق فرهنگ عالقه ویژه و .ه و همین امر ، شناختن آن را از هر جهت مشکل ساخته و می سازدفرورفت

رابطه تنگاتنگی با مخلوق خود دارد ، با تمام وجود به آن عشق می ورزد و با کمال میل و خرسندی همه چیز خود را در 

تمام نیرو و تدبیر خود را برای جلوگیری از انحطاط و سقوطش به  راه رشد ، تعالی و بالندگی اش نثار و قربانی می کند و

درباره اهمیت فرهنگ همین بس که بدانیم برخی از محققان علوم انسانی در تعریف موجزی از انسان چنین .کار می گیرد

 "انسان ، حیوانی با فرهنگ "گفته اند : 

نسانی می بخشد و وجودش را پربار و هرچه انسانی تر و متعالی انسان، فرهنگ را می آفریند و فرهنگ به انسان پر و بال ا

تر می سازد و لذا انسان بدون فرهنگ موجودی ماقبل انسانی و از هر جهت فقیر، ناتوان و بی ریشه به شمار می آید و 

 "انسان ، موجودی فرهنگی است و فرهنگ ، خاص انسان است "درست به همین جهت است که می گویند : 

ینکه فرهنگ چه مقوله ایست و چه معنا یا معناهایی را حمل می کند، خود مبحث پیچیده ایست که پرداختن به آن در اما ا

وسع علمی یک دانشجوی معماری و در حوصله این رساله نمی باشد . در هر حال، وجود صدها معنی و تعریف از مقوله 

 ی سازد .فرهنگ هر پژوهشگر یا حتی ناظری را شگفت زده و حیران م

 واژه فرهنگ1-3-1

واژه فرهنگ در زبان های مختلف و در فرهنگ ها ودائرة المعارف ها، دارای معانی متعدد و گوناگونی است که در عین 

 .اینکه بیانگر داللت ها و تحوالت آن در سیر تاریخی اش هست، پرتویی هم بر این تحوالت می افکند

از واژه فرهنگ در زبان پهلوی )فرهنگستان( را هم داریم ، و ریشه باستانی ثنگ گمان می رود پیشوند )فر( به معنای پیش

به معنای )آموزشگاه( یعنی جایی که در آن فرهنگ می آموزانند و جوانان را پرورش می دهند و ایشان را فن و حرفه ای 

ارسی واژه فرهنگ ، به ویژه در در زبان ف می آموزانند، چنانکه فرهنگ سوارکاری داشته ایم، به معنای فن سوارکاری

متن های نظم و نثر تا قرن هفتم هجری، به معنای ادب، به کار رفته و ادب نیز به معنای اصول و رسم انجام درست هر 

 کاری بوده است . 

 نگاهی به مفهوم توسعه فرهنگی1-3-7

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 


