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 چکیده مقاله اطالعات

از که  این اجزاست ۀنماهای شهری از جمل .سهمی در کالبد شهر دارند هریک شهر از اجزای بسیاری تشکیل شده است که پژوهشیمقالۀ 
 های شهری دهی بدنه سامانها  رود. ناهمگونی نماها و برخورد روزانۀ شهروندان با آن شمار می بهارکان اصلی شهر اسالمی 

شتر بر یب نیشیپ مطالعات اند. رداختهمًا به آن پیهای اندکی مستق نماید. با وجود این اهمیت، متأسفانه پژوهش را مهم می
های کالن  سیاست ن پژوهش، درجهتیمتمرکز است. در ا یمسکن و شهر اسالم یدر طراح یاسالم یرانیا  یاصول معمار

ن شده است؛ زیرا، با ییتب اسالمیایران دوران معماری  یها شاخص ،احیای معماری و شهرسازی اسالمی منظور به و کشور
 یشهر یها در جداره یاسالم یمعمار یها از شاخص یریگ ها، بهره رات آن بر انسانیامروز شهرها و تأثاز یتوجه به ن

لی انجام شده است. یتحل فییرد و با روش توصیگ یقرار م یفیک یها ن پژوهش در زمرۀ پژوهشیرسد. ا نظر می ضروری به
رو،  شده است. ازاین یآور ست( جمعیهیۀ بازبینه )چک لو ت یدانی، مشاهدات میو اسناد یا ها با مطالعات کتابخانه داده

 ینما یدر طراح یکاربرد یها شده و شاخص یبند دسته یاسالم دورۀ  یمعمار یها ، شاخصین مبانی نظرییپس از تب
آزموده با آزمون تی  یدهبرگز یها شاخص یمعنادار ،ها  داده یلدر گام تحلاند.  دقت بیان شده ، با روش دلفی، بهیمسکون

م یمستق ۀرابطهای اجتماعی،  ، خودبسندگی، حرمت میثاقتناسباتهای تعادل،  بنابر نتایج پژوهش، شاخص .اند شده
از جوامع یرو، با توجه به ن به توجه بیشتری نیاز دارند. ازاین منسجم باتیترکی، و عیاز مصالح طب استفاده، کارکرد با ظاهر بنا
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 مقدمه

ساکنان خود  یخیو تار یاقتصاد ،یاجتماع طیها و شرا گاه ارزش جلوه نیبارزتر ،یشکل اسکان آدم نیتر دهیچیو پ نیتر کامل ۀمنزل شهرها، به
 کپارچهیکل  کیصورت  ها شکل داده و به خود را در ارتباط با آن تیعوامل گوناگون بوده و با گذشت زمان، کل ریهستند که همواره تحت تأث

ند یشهروندان، فرآ یت زندگیفیکمحور به  و دانش یعقالن یها (. امروزه، با گسترش نگرشAlishah et al., 2016, p. 1347) اند دهدرآم
 ی(. فضاها70، ص1388ط شناخته شده است )پورجعفر و همکاران، یت محیفیک یبهبود و ارتقا یقدرتمند و مهم برا یابزار یشهر یطراح
( Woolliscroft & Polovina, 2017, p. 173هستند ) یو یبا انسان و رفتارها هیتعامل دوسو که همواره در شوند یقلمداد م یطیمح یشهر

 ستگاه،یهر ز یرونیو ب یظاهر ۀپوست ۀمثاب (. منظر شهرها، بهAlon-Mozes, 2006است ) یتعامل شده منظر شهر نیا یرارو آنچه موجب برق
 ,.Alishah et al) کند یشهر با آن ارتباط برقرار م یاست که شهروند درون فضا یزیچ نیو اول کند یمنگاه هر ناظر و رهگذر را به خود جلب 

2016, p. 1347; Stiles et al., 2014, p. 402 ،یو سبک زندگ ینی(. با توجه به روند رشد شهرنش18، ص 1394؛ وحدت و همکاران 
 ;Bundervoet et al., 2017قرار دارد ) دیدر معرض تهد زیاز هر چ شیت است و امروزه در ساختار شهرها بیاهم یدارا ید، منظر شهریجد

Zhang et al., 2018, p. 13.) 
ها بخش  ساختمان یکه نما نیکار برد. با توجه به ا به یمعمار یها یطراح یبرا یقالب ۀمنزل به شود یاسالم را م نید نیادیاز اصول بن یبرخ

و استفاده از  یاسالم یمتخصصان است که با شناخت اصول معمار یها ها از دغدغه آن یناهماهنگ رود، یشمار م از منظر شهر به یمهم
 ن معضل کمک کرد.یرفت از ا شود به برون یم یسکونم ینماها یشاخص آن در طراح

 جه،ی. در نتشود یم لیو به دنبال آن، مشکالت به جامعه تحم دینما یها بروز م خانواده یبرا یمشکالت یواردات یالگوها دیتکرار و تقل با
 یها با اتکا به سبک یشهر ینماها یتنوع و ناهمگون(. 39، ص1391زاده،  ی)برگرفته از نق اند طیبا مح شیجامعه و خانواده ملزم به تطابق خو

 یکه ساختار شهر یاست؛ به صورت میدر مفاه یوستگیو نبود پ یبصر یکپارچگیو فقدان  یتیهو یب ینوع ۀوجودآورند به یمعمار تلفمخ
 نیا ۀدر آن مشهود است. دامن ییگرا وجود آورده که التقاط را به یشناخت ییبایز یارهایو فاقد مع لیسرشار از تمث ارزش، یب یاز معمار یا گونه
 شهیاست که ر ییها ارزش یدارا یرانیا یشهرها یو شهر یمعمار یسنت یرا دربر گرفته است. فضا یشهر ینماساز یها حوزه یمتما تیوضع

از  تیهو نیخواهد بود. ا رانیا یمعمار بخش  تیها هو زشار نی(. تکامل ا1395دارد )برگرفته از مختارپور و همکاران،  یرانیا یدر فرهنگ غن
به  یراهبرد یکردیاست تا با رو تیاهم یدارا یموضوع ن،ی. بنابراشود یم یخاص، ناش یدر مکان دادها،یخاص از رو یتکرار مستمر الگوها

ها و ادراک  ضعف یی( و با شناسا30، ص1387 گانه،ی همت گمارده شود )ابافت  یشهر یدر فضاها و نماها یتیو هو یبازساخت فرهنگ
 یشهر یاز نما و فضاها یا ستهیشا یکرد و به الگوها لیرا به فرصت تبد یو شهرساز یمعمار یرزشامروز ساختار ا یدهایها، بتوان تهد قوت

ن یشده است. ا یتیهو یب است و دچار یمختلف معمار یها و سبک یغرب یشهرساز یناقص از الگوها یدیامروز تقل ی. شهرهاافتیدست 
ها مدنظر قرار نگرفته  در آن یاسالم یخ و گذشته ندارند، بلکه اصول معماریبا تار یتنها ارتباط گرا، نه التقاط یمعمار یها سبک یدارا یشهرها

 یاجتماع یها بیش آسیدایساکنان و پ یگانگیاحساس ب شی، افزایو خانوادگ یگیآمدن مشکالت در روابط همسا  وجود  است. امروزه شاهد به
 یها از شاخص یریگ منظور بهره گذارد، به یشهروندان م یکه رو یریث تأثیح ازت آن یاز امروز شهرها و اهمیبا توجه به ن رو، نی. ازامیهست

 ها وجود دارد. ساختمان ینما ۀنیدر زم ی(، خأل پژوهشیمسکون ینماها ی)در طراح یاسالم  ۀدور رانیا یمعمار
ن، یاند. همچن ط اسکان پرداختهیشرا یمسکن و درجهت ارتقا یدر طراح  یاسالم یرانیا یاصول معمار یشتر به بررسین بیشیپ مطالعات

مًا به آن یمستق یشود، منابع کمتر یم یابیارز یموضوع مهم یشهر یمتمرکز است. اگرچه نما یشهر اسالم یها بر اصول طراح پژوهش یبرخ
 یاز اصول معمار یریگ امروزه بهره رایاست؛ ز یاسالم یو شهرساز یمعمار یایکالن کشور درجهت اح یها استیس ،یرفاند. از ط پرداخته

شده است که   ین پژوهش سعیدر ا رو، نیدارند. ازا یاغتشاشات بصر یکنون یشهر یها است و جداره  رنگ شده کم یاسالم  ۀدور رانیا
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 یمحالت مسکون یها ساختمان ینما یدر طراح یکاربرد یها ن، شاخصیشود؛ همچن نییتب یماسال  ۀدور رانیا یمهم معمار یها شاخص
 ها ارائه شود. از آن یریگ بهره یبرا ییها ن و راهکارییتع

بوده  تیاسالمی حائز اهم  ۀدور رانیمعماری ا یاصل یها دام شاخصکمعماری  یپژوهش بدین شرح است: در طراح یها پرسش
از  کی  اسالمی مدنظر قرار گرفته است؟ به کدام  ۀدور رانیمعماری ا یها کدام شاخص یمحالت مسکون یها جدارهنما و  یطراح یاست؟ برا

های  های مؤلفه شاخص رسد ینظر م مسکونی معاصر کمتر توجه شده است؟ به ینماها یدر طراح اسالمی  ۀدور رانیمعماری ا یها شاخص
 یها و شاخص شد یقلمداد م یدوران اسالم یمعمار یدر طراح یاصل یها شاخص نیتر از مهم یبوم یخیتار تیعلم و هنر، هو ،یاجتماع

 یها مدنظر بوده است و به شاخص یمحالت مسکون یها نما و جداره یطراح یو بافت مصالح برا یبصر میهندسه، تناوب، حر ،ییمحورگرا
 شده است. یتوجه یو مصالح ب یاجتماع یها ثاقیحرمت م ،یتناسبات، خودبسندگ

اسالمی و   ۀدور رانیهای معماری ا اسالمی تبیین شده است، سپس شاخص  ۀدور رانیپژوهش، مبانی نظری مرتبط با معماری ا نیا در
های  کاربست شاخص یهای کاربردی طراحی نمای شهری با توجه به نظر متخصصان استخراج شده است. در ادامه، پس از بررس شاخص

منظور کاهش اغتشاشات بصری و  به یمحالت مسکون یها جداره یطراح یبرا ییشنهادهایپ ،یاسالم رانکاربردی طراحی نمای شهری در دو
 هماهنگی نماها ارائه شده است.

 پژوهش ۀنیشیپ

 ا،یح یاسالم یها ارزش یبر مبنا یاسالم یمعمار یمبان رو، نیاست؛ ازا یاسالم یها ها و آرمان ها، ارزش بر آموزه یمبتن یاسالم یمعمار
مهم تلقی  اریجانبه و بس را موضوعی همه یاسالم ی( معمار2020(. اومر )Eldemery, 2009استوار است ) یانسان یو طراح یداریپا

و  ها دهیاز ا ییایمطرح است و شامل دن یتمدن یها و توسعه یفرهنگ یها یدگیچیپ ،یمذهب یها یدر سطح آگاه یمعمار نیا رایاست، ز کرده 
هویتی  زندگی جامع است. ازآنجاکه امروزه به بی ۀیک شیو یاسالم یاست. به زعم او، معمار یشود که کاربردی و عملکرد ها می ارزش
 یفرهنگ تیمخفف هو یاسالم یواقع، معمار . دربخشد یها را ارتقا م انسان یزندگ رایشود، ز احساس می میایم، نیاز به معماری اسال رسیده

 نش،یاصل وحدت در تنوع است؛ وحدت ب ۀدهند )مینیمالیستی( و نشان انهیگرا دارای فرم ساده یاسالم یو تمدنی مسلمانان است. معمار
 یفناور یپرداختن به دستاوردها نی(، در ع2016و همکاران ) ی(. توربالOmer, 2020) اه ها، اشکال و سبک ها و تنوع روش هدف و ارزش

تفکر و عملکرد افراد در  یچگونگ رییها به تغ فناوری یریکارگ اند. به رفتن معماری سنتی دانسته آن را عامل اصلی ازبین ،یاسالم یدر معمار
آن  یاجتماع یفرهنگ راتیتا تأث شود یساختمان توجه م یبیشتر به عملکردها ز،یمعماران ن یمنجر شده است. در کارها شرفتیدرحال پ طیمح

(Eldemery, 2009فناوری مدرن ش .)کند یم یجهان یا و جهان را دهکده دهد یم رییرا تغ یمعمار ۀوی (Toorabally et al., 2016, p. 2 .)
باشند،  لیآن دخ جادیدر ا یعوامل خارج که یدرصورت رو، نیاست. ازا زا درونطور که اشاره شد، ماندگاری هر سبک نیازمند عوامل  البته، همان

خواهد بود )غالمیان و همکاران،  رگذاریهر کشور تأث یبوم یبر معمار یزانیکه با گذشت زمان فراموش خواهد شد؛ هرچند تا م دیپا نمی یرید
در نماها منطبق با  یشهر یطراح ندی(، فرا1401 ورانه،یدر ساخت شهر )غ یاسالم یرانیحکمت ا ریتأث  ۀنیدر زم ییها (. پژوهش4، ص 1398

غروی و   ها )عزیزیان خانه یدر معمار یو سنت یاسالم یمعمار انیم وندیپ یسنج (، صحت1397)صادقی و همکاران،  یاسالم یرانیا کردیرو
( انجام شده 1391زاده،  )نقی یاسالم ۀدر جامع وبمسکن مطل یفیک یها یژگی(، و1393نژاد و صدریان،  ؛ حمزه1398غروی،  عزیزیان 

 یمعمار ۀدور یها ساختمان یشناس ییبای( و ز1395دوره )اکبری،  نیهندسه در آثار ا یهماهنگ ریتأث ۀنیدر زم زین یگرید یها است. پژوهش
( منتشر شده است. 1393 نقلی،از قرآن )ستاری ساربا یشهر یآن در باب طراح می( و مفاه1397)عابدی و محمدیان یامی،  یاسالم
زاده،  ؛ نقی1394)نصر،  یتمدن اسالم یها به آرمان لیها در جهت ن ارزش یو تجل یاسالم یرانیشهر ا تیهو گاهیجا ۀدربار ن،یهمچن
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صورت گرفته است.  ییها ( پژوهش1389زاده و همکاران،  )نقی یشهر یبه نماها یده در شکل یاسالم یرانیا ی( و مالحظات فرهنگ1394
مورد پژوهش قرار  زین یغرب یبرجسته در معمار یخیتار یها آن با دوره قیو تطب یاسالم یرانیا یفضا در معمار یها شاخص یسنجش کل

موجود  تیانجام شده است، اما با توجه به وضع یاسالم یمعمار ۀدربار یاریبس یها (. پژوهش1398زاده و همکاران،  گرفته است )سلیمان
 یصورت را به یاسالم ۀدور یمعمار یها است که شاخص پژوهش بدان لحاظ نیا ی. نوآورشود یاحساس م شتریب یها پژوهش به ازیشهرها ن

 یرا برا ییبه آن پرداخته نشده است، راهکارها نیشیپ یها نما، که در پژوهش یطراح یکاربرد یها شاخص نییکرده است و با تب نیتدو نینو
 ارائه کرده است.  یشهر یها جداره یبهبود طراح

 ینظر  یمبان

 یاسالم شهر

و  کند یم هیانسان را توص یازهایزمان به ن توجه هم ی(. تفکر اسالم73، ص1394زاده،  ها است )نقی انسان ستیز یاله و سنت  نید اسالم
ک یماد یازهاین نیاگرچه به تأم (. شهر و 39، ص1398زاده،  )نقی سازد یمطرح نم اتیها را اصل و هدف ح آن گاه چیه ورزد، یم دیانسان تأ

انسان درنظر  اتیح یکه خالقی حکیم برا یمنظور، اصول نیکنند. بد انسان کمک می یدارند که به تعال یناه بودن، اهدافسرپ جز بهساختمان، 
گوناگون  یازهایمتعادل است که متوجه ن یا نقطه یمسلط است. به عبارتی، شهر اسالم زیها ن شهرها و ساختمان ،یگرفته است بر جهان هست

 بشر است. 
 ،یشهر یها شهر، نمادها و نشانه یمایس انیم نیشهر وجود دارد که در ا فیدر تعر ی(، عناصر مهم26، ص1396نظر نصر ) از

عناصر توجه شده  نیاز ا کیکهن به هر رانیا یشهر یمایتوجه است. در س انیشا اریبس یو روابط انسان یتعامالت اجتماع ،ییسازمان فضا
 یشهرساز یها موجود در شهرها و مدل یها ش به ارز یادیز یها که لطمه ی. از جمله مواردستین نیچن نیامعاصر  یبود، اما در شهرساز

و  ایاح ،یدار نگه ینکردن برا هر شهر، تالش یفرهنگ یها به نشانه ندادن تیاز ساختار شهرها، اهم ینداشتن شناخت کاف زند، یم رانیا یسنت
گرفته در سیر  لکشهرهای اسالمی ش یها یژگیاز و یکیگرایی و عوامل اقلیمی و فرهنگی  گذشته است. توجه ویژه به بومی یها گسترش ارزش

 (.71، ص 1397تاریخی گذشته بوده است )صادقی و همکاران، 
ها متأثر از  تر آن البدی بیشکنان آن است. فضای کفرهنگی، اجتماعی و تاریخی خاص سا ۀشهر اسالمی بیانگر هویت ویژ اصطالح

(. 7، ص 1394چوالئی،   یتب الهی است )حبیبی و روحانکبرآمده از م که بیانگر وجود روح مشترکهای سرزمینی و جغرافیایی است  ویژگی
صول و ه با اکانی، با توجه به فناوری، مصالح، دانش، هنر و فرهنگ بومی )کتواند در هر زمان و م ه میک ۀالقوشهر اسالمی ماهیتی است ب

 یطور نسب ( و شهری است که به69، ص 1383زاده،  باشد )نقی های اسالمی در تعارض نباشد(، تفسیر و تجلی خاص خویش را داشته  ارزش
فقط کالبد  یشهر اسالم قت،ی(. درحقJamalinezh et al., 2012, p. 330ساخته شده است ) یو نبو یهای قرآن بر اساس اصول و آموزه

عنصر انسان )مؤمن( است که البته  نیتر ی. اصلکنند ینقش م فاییآن ا یو تجل فیدر تعر زین گریمهم د ۀر کالبد دو مقولب و عالوه ستین
عامل و  نیتر اهل شهر را مهم «مانیا» توان یاست که م بیترت نیاوست. به ا مانیا یتبه عبار ای« وجه فکری» زیمربوط به او ن ۀمقول نیتر مهم

و آثار  عتیها و طب انسان نیروابط ب ۀحاکم بر شهر و بر هم «نیقوان». عنصر بعدی دینام «یشهر اسالم» ۀکنند فیدهنده و تعر عنصر شکل
 .(46، ص1387 زاده، یاست )نق یانسان

دهند   را در ساختمان خود نشان ریتصو نیا کردند یم یداده است و سازندگان بناها سع ارائه  یمشخص از عالم هست یریتصو مذهب
 یزندگ طی( به خود محیفةاللهی)خل یصفت اله نیباتریو اتصاف ز یاسالم ینیب مسلمانان با جهان ،ی). در فرهنگ اسالم1384 ان،ی)معمار

 ۀمنزل رد؛ مسکن او، بهبه عهده دا یرا منطبق با شرع و عرف اسالم یفیوظا یاسالم ۀاز جامع یعضو گاهیاند. مسلمان در جا خود را شکل داده
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زاده و همکاران،  یو جامعه است )نق یموضوعات زندگ ۀرا به عهده دارد که انعکاس طرز تفکر او دربار یفیوظا ،یاز کالبد شهر اسالم یعضو
 (.65، ص 1389

 یشهر  ینما

رد و ارزش خیابان و میدان مؤثر کارکها بر  (. نمای ساختمان158، ص1395دانست )نصر،  یعناصر معمار نیتر یشود از ضرور را می نما
(: بعد انفرادی 1385، کدلیل عنصری دوبعدی است )ویتی همین  و به  کند یه درون را از بیرون جدا مکاست. در واقع، نما عاملی است 

پسین و دو نمای  ۀا جبهاصلی، نمای پشت ر ۀرده به فضای شهری را جبهکه نمای رو کدارد،  نما  ۀ. هر بنا چهار جبهماعی)شخصی( و بعد اجت
 .(1395نامند )یاران و بهرو،  های فرعی بنا می نداشتن به بافت پیرامون، جبهه دیگر را، در صورت اتصال

است )نصر،  شدن بوده  است که ساختمان در بستر آن در حال ساخته یا دوره یفرهنگ طیشرا انگری( بیهر ساختمان )مسکون ی نما
کمتر اهمیت  یاسالم  یرانیا  تییبه عناصر هو ران،یامروز ا یشهر یعامل در ناظر، چهره شهر است. در نما نیرگذارتری(.  تأث158، ص1395

البد شهر که هم نماد کاسالمی، با هدف ارتقای هویتمندی، نمای شهری را بخشی از  (. شهر ایرانی76-77، ص 1394است )نصر،  داده شده 
(. نماهای شهری معاصر ایران ممکن 73، ص 1397رده است )صادقی و همکاران، کمعرفی  فرهنگ است و هم بازتاب فرهنگ شهرنشینی

سو نباشد،  انسان هم تیاعتقادات و با فرهنگ و هو ،یزندگ  وهیش ازها،یکند، اما اگر با ن میترس شهر  یاز بناها بایظاهر ز  منظم و به یاست شکل
 (.63، ص 1389و همکاران،   زاده انسان و مکان وجود نخواهد داشت )نقی انیو ماندگار م یاحساس یا هرگز رابطه

 یاسالم ۀدور  یمعمار  یها شاخص

 شده است. یآور جمع 1نظران در جدول  از منظر صاحب یاسالم ۀدور یمعمار یها شاخص

 سال بیترت به خارجی و داخلی پژوهشگران منظر از اسالمی دورۀ معماری های شاخص یبند جمع :1 جدول

 های معماری دورۀ اسالمی شاخص پژوهشگر ردیف

 1385زاده،  نقی 1
ازمنکر، عدالت، پرهیز از فساد، پرهیز از اسراف، هدایت، شکر، تواضع، حیا، تقوی، ذکر، عبودیت، معناداربودن محیط  معروف و نهی امربه

 برای انسان و توحید.

2 
زاده و  نقی

 1389همکاران، 

های  ارزش
 اعتقادی

پرهیز از اسراف و فساد، عدل وتواضع، احساس عدل در سایۀ وحدت در کثرت و عبودیت در برابر حق، شکر، ذکر، 
 اللهی انسان در زمین. آموزش معنوی، عبودیت، توحید و هدایت، خلیفة

 زندگی اجتماعی
همکاری در ساخت فضای رعایت مقیاس انسانی و امنیت حضور انسان، معناداربودن محیط برای انسان، مشارکت و 

ازمنکر،  معروف و نهی شهری، تعامالت اجتماعی، اصل الضرار و احترام به حقوق همسایگی، حجاب و حیا و امربه
 نوازی، حفظ هویت جمعی با حفظ حقوق فردی. احترام به سنت مهمان

هویت  -بومی
 تاریخی

 معماری. مندی از سنت شدن و وابستگی به بیگانگان، بهره پرهیز از شبیه

 1391زاده،  نقی 3
صفات فعل 

 الهی
بودن،  مراتب، حسن، حق تعادل، زیبایی، وحدت، نظم، اندازه، حد، هماهنگی، توازن، هدایت، تسبیح، سلسله

 حساب، احسان، کرم، عدم خلق به بازی و بطالت.
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صفات فعل 
 انسانی

گیری، حیا، نپذیرفتن والیت  ازمنکر، تفکر، عبرت نهیمعروف،  تقوا، عبودیت و عبادت، ذکر، کرامت انسان، امربه
کفار، تواضع، احسان، عزت، تمایز، اجتناب از کبر، ارجحیت معنویت بر مادیت، هدایت، امنیت، اصالح و آبادی 

 روی و هویت، احتراز از فساد، تعاون. زمین، شکر، میانه

 1392کار،  نقره 4

مفهوم سیر از 
 کثرت به وحدت

مراتب(  بندی )سلسله ها، اصل رده فضایی، مرکزگرایی، اصل استقالل فضاها در عین وحدت آن اصل محوربندی
گرایی، اصل سامان بندی حرکت درون فضا، اصل سیر از هندسه آفاقی شهر  گرایی بر برون فضایی، اصل برتری درون
 به هندسه انفسی معماری.

مفهوم سیر از 
 ظاهر به باطن

انداز، اصل تعامل  بندی چشم گرایی، اصل برتری فضا بر تودۀ ساختمان، اصل سامان نشانه گرایی، اصل اصل انتزاع
 مکمل میان معماری و طبیعت.

بندی اهداف  رده
 تعالی

شناسانه  اهداف ساختاری )دستاوردهای فنی و مهندسی(، اهداف کاربردی )چندگانگی در کارکرد(، اهداف زیبایی
یتگیری از تزیینات  )بهره ساز )اصل نوآوری شایسته و پرهیز از تقلید کورکورانه(، اهداف  مثبت(، اهداف هو
 جویانه )اصل تأثیر تهذیب نفس معمار در معماری و توجه به شأن انسانی مخاطب(. کمال

 1393مرتضی،  5

مراتب دسترسی و محرمیت در شهر، عدم بازداشتن هوا از همسایه، عدم انسداد و تجاوز به  واری، رعایت سلسله ابعاد متناسب اجزای مردم
رو نبودن درهای منازل،  معابر، رعایت پاکیزگی خانه و معابر مسکونی، حفظ فضاهای داخلی خانه از دید همسایگان از طریق روبه

، استفاده از مصالح طبیعی )حداقل یک ذراع (صالح گران در نما، جوازندادن به تغییر کاربری خانه، دیوارچینی لبۀ بام نکردن از م استفاده 
 در ساخت خانه، بافت متراکم و ارگانیک.

6 
لیتکوهی و 

 1393سنجری، 

 توسعۀ فضای سبز، اصل حرمت ساختن بناهای مرتفع، توجه به امنیت و دفاع. علت مادی

 صوریعلت 
های آیینی،  دست بومی، رابطۀ مستقیم کارکردها با ظاهر بنا، پرهیز از تجمل، ترکیب فرم با انگاره استفاده از مصالح یک

 بخشیدن به مفهوم حسن و زیبایی. احترام به مقیاس انسانی، زیباسازی محیط شهری، اهمیت

 علت غایی

به حقوق زندگی اجتماعی و شهروندی، ارتقای سطح رفاه رعایت حقوق همسایگی، پرهیز از اسراف و فساد، توجه 
عمومی، توجه به معیشت شهروندان، توجه به قانون، توجه به اخالق و آداب نیکوی اجتماعی، توازن و هماهنگی، 

های روحی روانی بشر، توجه به زندگی اجتماعی، تعاون، حفظ رابطۀ انسان با  روی شهر مناسب با ایدئال میانه
مراتب، هماهنگی با بستر  جه به جغرافیای انسانی و طبیعی، توجه به اصل محرمیت، رعایت سلسلهطبیعت، تو

 فرهنگی.-تاریخی-طبیعی

 علت فاعلی

ازمنکر، محوریت  معروف و نهی های فردی، کرامت انسانی، امربه های شهری )تذکر(، رعایت آزادی تقویت نشانه
الله، وحدت در کثرت، تقویت هویت دینی )انتساب به خداوند سبحان(، تسبیح و عبودیت خداوند برای سیر الی 

رحم، مشارکت و برابری در  های اجتماعی، صلۀ  محوریت اعتقادات مذهبی، ایجاد عدالت در شهر، حرمت میثاق
 های اقتصادی ازجمله زکات. شهر، توجه به مفاهیم حد و حریم، توجه به عرصه

7 
نژاد و  حمزه

 1393صدریان، 

 اصول سلبی
اصل نهی اشراف، اصل پرهیز از تشخص کالبدی، اصل نکوهش ارتفاع زیاد خانه، اعتدالل در تزیینات )اصل توصیه 

 ازحد(. به آراستگی خانه، نفی تجمل و تزیینات بیش

 اصول ایجابی
پذیری،  مهماناصل رعایت حریم و محرمیت )حریم افراد خارجی، حریم داخلی اعضای خانواده(، اصل توصیه به 

 اندازه )اصل توصیه به وسعت خانه، پرهیز از ساختن بیش از نیاز(. رعایت وسعت به

 توحید و عدل 1394زاده،  نقی 8
وحدت در کثرت، تعادل، زیبایی، تسبیح، عبادت، تقوی، ذکر، هماهنگی، توازن، اندازه، تناسب، حد، حریم، نظم، 

مراتب، نپذیرفتن والیت کفار،  گیری، تفکر، حیا، تواضع، سلسله عبرت ازمنکر، کرامت انسان، معروف و نهی امربه
روی،  عزت، احسان، ارجحیت معنویت بر مادیت، امنیت، هدایت، اصالح، آبادی زمین، تعاون، شکر، میانه
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 های معماری دورۀ اسالمی شاخص پژوهشگر ردیف
یت. زیستی با طبیعت، آرمان هم  گرایی، قانونمندی، احتراز از فساد، اجتناب از کبر، قناعت، هو

9 
و نژاد  حمزه

افتخاریان، 
1394 

منظور  ارتفاع ساختن بناها به مندی از نور طبیعی، هم پناه( برای بام حدود یک متر در جهت حقوق عمومی در بهره ایجاد فصیل )جان
تفاع ارتفاع یا با ار جوار غیر هم های همسایگان، درنظرگرفتن فاصلۀ مناسب )حریم اشراف( برای دو بنای هم نداشتن اشراف بصری به خانه

سوی خیابان، نساختن بالکن  های همسایگان، بازنشدن پنجرۀ منازل به به خانه بیش از یک طبقه، نساختن بالکن و هرگونه بازشوی مشرف 
ها )و بام(،  برداری بصری از منظره فضای سبز در محوطۀ مجموعه و حیاط خانه برداری از طبیعت، بهره سمت کوچه یا خیابان. بهره منازل به

یۀ طبیعی خانه بهره ها. ایجاد ایمنی و امنیت،  ها، استفاده از انرژی خورشید در تأمین نور طبیعی و گرمایش خانه از جریان باد برای تهو
نکردن در فرایند تولید و استفاده از  پذیر به طبیعت، اسراف آورد، مصالح بازگشت خوانایی بافت مجموعه و مصالح، استفاده از مصالح بوم

 قبول و متناسب با کاربرد مصالح، دوام مصالح. تحکام قابلمصالح، اس

 1395اکبری،  10
بودن فضا، انتظام فضایی، ترکیبات منسجم، تناسب، تشابه،  بندی، سیال محوربندی فضایی، مرکزگرایی، تقارن، استقالل فضا و سامان

هماهنگی، وجود وحدت مستتر در نظام طراحی فضاها، اشکال، تناظر، توازن، تعادل، ریتم، عدالت خداوند مرتبط با نظم و اندازه، 
 ها، وحدت. مایه نقش

 نما و مقیاس و تناسبات، شیوۀ ساختمان، سازه، مصالح ساختمانی، رنگ، نسج مصالح و تبحر در ساخت. طرح 1395نصر،  11

 1396اومر،  12

، پرهیز از ضرر به همسایگان، رعایت زیبایی فارغ از تکبر و خودنمایی )پرهیز از تجمل(، )حریم بصری(ها بر هم  نداشتن خانه اشراف
، واسط فضایی )شنوایی، بویایی، حرکتی، روانی(، حفظ حریم خانواده در تمامی شئون )نیارش(گیری از فنون ساخت و سازۀ مستحکم  بهره

محور بودن بنا، تأمین  گیری بنا متناسب با اقلیم شهر تأکید بر همسایه جهت برای دید و ایجاد حریم، یاد خدا در خانه و در ساخت خانه،
نی، امنیت خانه، عدم بازداشتن هوا از همسایه، نساختن خانۀ اضافه بر نیاز، ساخت در راستای طبیعت و نه در مقابل آن، تزیین خانه با تم دی

 .)پایداری(بهبود مصرف انرژی در خانه تزیین ورودی با کتیبه، ساخت خانه توسط فرد مؤمن، کارایی و 

13 
بمانیان و زندی، 

1396 

، اصل محورگرایی، تأمین امنیت خانه، )نیارش(گیری از فنون ساخت و سازۀ مستحکم  بهره )ها بر هم )حریم بصری، نداشتن خانه اشراف
گیری بنا متناسب با اقلیم شهر،  ، جهت)ورودی شاخص(پرهیز از کار بیهوده، یاد خدا در خانه و در ساخت خانه، طراحی سردر برای خانه 

کردن اسباب  مراتب دسترسی و محرمیت در شهر، فراهم ، رعایت سلسله)واری مردم(، ابعاد متناسب اجزا )آورد مصالح بوم(خودبسندگی 
روی و پرهیز از اسراف، قرارگیری  یانهها و فضاهای عبوری و عمومی، انتظام مرکزی، م جواری بین خانه آرامش در خانه، پرهیز از هر نوع هم

ها با هندسۀ فضاهای عبوری و نهرها، نظم در طراحی، تقسیمات  خوانی بدنه ، هم)متر از سطح معبر 5/2پنجرۀ کوچک در ارتفاع باال )
 گیری از تزیینات زیبا و انتزاعی. نشین نماها، بهره دل

14 
آرین و همکاران، 

1396 

 تناسب، توازن، تعادل، توافق، تطابق، تشابه، تجانس، تناظر، تساوی.وحدت= تقارن،  توحید

 نیارش، اجرای عملی آن به زیبایی یعنی تناسبات + دیگر اصول توحید. اخالص

 استفاده از ریاضیات و هندسه در معماری اسالمی. علم

 گرا. وار و درون معماری مردم حیا و حجاب

 اقتصاد
پسند )دارای مقیاس انسانی و کاربرد اعداد قدسی در بناها(،  از اسراف و عدالت، معماری مردم جویی و پرهیز صرفه

 آورد(، معماری پرهیز از اسراف )استفاده از تزیینات در جهت کاربرد نه صرفًا تزیینی(. خودکفایی )خودبسندگی، بوم

 خانه و جهت قبله.  پاکی مکان عبادت و حفظ حرمت عبادت و احترام

 ها. ها با پنجره به طرق مختلف ازجمله جمع تعداد اتاق ذکر

15 
صادقی و 

 1397همکاران، 
 گرایی، ترکیبات، مقیاس ساختمان، تشابه، خوانایی معماری، طبیعت وحدت، ریتم، سبک  کیفیات

 ها، خط نما، خط آسمان. ها، کنج تزیینات، پنجرهعناصر اصلی 
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 های معماری دورۀ اسالمی شاخص پژوهشگر ردیف
 طراحی نما

16 
عابدی و 

یامی،   محمدیان
1397 

نظمی، حرکت و آرامش،  تناسب و توزان، مقیاس، تکرار و تناوب، تقارن، تعادل، مرکزیت، هماهنگی، تشابه، تنوع و تضاد، نظم، نظم در بی
 نور، آب، رنگ، شفافیت، فرم و صورت و تزیین.

 1397رئیسی،  17
یۀ اتاق های آرامش استفاده از رنگ خواب از جبهۀ معبر،  بخش در تزیینات خانه، عدم استفاده از رنگ مشکی در خانه، عدم نورگیری و تهو

 .)پوشانندگی خانه(گرایی  کارنبردن رنگ قرمز در خانه و نما، درون به

18 
، 1398غرنوی، 

از نظرهای مسعود 
 ناری قمی

، زیبایی و زینت نمای خانه، تعبیۀ بازشویی )پرهیز از تجمل(پرهیز از زیان و ضرر به همسایگان، رعایت زیبایی فارغ از تکبر و خودنمایی 
های مسکونی با  نکردن مجتمع پسند و دلپذیربودن خانه برای اهالی آن، طراحی ، دل)نه شفافیت کامل نه صلبیت کامل(کوچک رو به معبر 

 شهر. گ و تبدیل آن به کالنمقیاس بزر

19 
و   غالمیان
 1398همکاران، 

 مراتب و همچنین هماهنگی و تقارن. نظم و ریتم، تناسبات، هندسه، سلسه

20 Omer, 2020 

طورکلی و  سازی، معنی و اهمیت زندگی به ترین مؤلفه در جامعه و تمدن منزلۀ اساسی مرکز رشد خانواده، نهاد خانواده به منزلۀ نهاد خانه به
آمیز با نظم طبیعت )توسعۀ پایدار(، رابطۀ بین انسان با خدا و انسان با انسان،  زیستی مسالمت رابطۀ آن با والیت متافیزیکی، احترام و هم

امون از رابطۀ فرم و عملکرد، اطمینان و تسهیل عدالت در بین مردم، بهداشت و زیبایی اصیل، واردات واقعی رفاه، انسان و محیط پیر
 رضایت خودکفایی.

 روش پژوهش

 .است شده دهیبرگز یلیـ تحل یفیتوص یقیتلف روش سؤاالت به ییگو پاسخ منظور به که ردیگ یقرار م یفیک یها پژوهش ۀن پژوهش در زمریا
رد،. یگ یم  مربوطه بهره ۀو خبرگان حوز انمتخصص آرای ازکه روشی  استخراج شد؛ یدلف با استفاده از روش در این پژوهش یفیک یها شاخص

ن یتدو یاسالم  ۀایران دور یمعمار یها ک از شاخصیت هریاهممیزان  1گیری از نظر پانزده نفر از متخصصان این حوزه، بدین منظور، با بهره
های برگزیده  ها با استفاده از آزمون تی تحلیل و معناداری شاخص داده. شد نیینیز به همین ترتیب تع نما یطراح یکاربرد یها شاخص. شد

لیستی در نمونۀ مطالعاتی، بررسی شد. پس از بازدید  ، با تهیۀ چکیشهر ینما یطراح یکاربرد یها سنجیده شد. در ادامه، کاربست شاخص
شد. ازآنجاکه در این مطالعاتی انتخاب  ۀنمون ن، برایاصفها یخیابان چهارباغ باالواقع در  ، محلۀ قدیمی باغ زرشکشهر عددمتهای  جدارهاز 

( برای بررسی 1علت وجود بناهای قدیمی حفظ شده است، قسمتی از جدارۀ بناهای معاصر آن )تصویر  های تاریخی به محله ویژگی
 یبرا ییراهکارها ،یروزام جوامع ازین اساس بر شده  انجام مطالعات و آمده  دست به جینتا به با توجه ت،یها درنظر گرفته شد. در نها شاخص

 ارائه شد. نماها یهماهنگ و یبصر اغتشاشات کاهش جهت در یاسالم ایران دورۀ  یمعمار یها با شاخص های مسکونی جداره یطراح

                                                           
 آزاد های یت مدرس و دانشگاهترب صنعت، و علم های استادان عضو هیئت علمی دانشگاه از کهاند  پانزده نفر از خبرگان در این حوزه دلفی روش در نظر اعضای صاحب .1

 .هستند کرمان و شهرکرد شمال، تهران مرکز، تهران تهران، تحقیقات و علوم واحدهای اسالمی



 یمعاصر محالت مسکون یها جداره یو کاربست آن در طراح یدر دوران اسالم رانیا یهاي معمار شاخص نییتبالماسی و دادفر / 
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 : نماهای موجود در جدارۀ محلۀ باغ زرشک1تصویر 

ن شد و پس یتدو یاسالم ایران دورۀ  معماری های شاخص ۀیاول ست یل  ، چکیو اسناد یا کتابخانه  مستخرج از مطالعات نظری  یمبان یبا بررس
 یو اعمال نظرهای اصالح یدلف ت، با استفاده از روش یک مشخص شد. درنهایزان تکرار هریداشتند، م یپوشان که هم ییها از ادغام شاخص

 .دهند یار را نشان میمعریز اعداد تکرار هر شد؛  آورده  2جدول  در و نیتدو یینها ست یل  چک حوزه، ن یا متخصصان

 یاسالم ۀدور  رانیا یمعمار  یها  : شاخص2جدول 

 ها معیارها و میزان تکرار آنریز  های اصلی شاخص

دی
تقا

 اع
ت و

نوی
مع

 

 .2؛ حسن، 2؛ وحدت در کثرت، 3؛ توحید، 3محوربندی فضایی، محورگرایی، ؛ اصل 4؛ وحدت، 4اصل مرکزگرایی، مرکزیت،  توحید

 عبادت
؛ 5؛ ذکر، 6؛ یاد خدا در خانه و در ساخت خانه، تزیین خانه با تم دینی، تزیین ورودی با کتیبه )دعا یا آیه(، 6عبودیت و عبادت، 

 .1های آیینی،  ؛ ترکیب فرم با انگاره2؛ تفکر، 2؛ تسبیح، 4شکر، 

 عدل
، 1گرایی،  گرایی بر برون ؛ اصل برتری درون1از اشراف،  ؛ اصل نهی 3؛ برابری، 3؛ تناسب، 5؛ تعادل، 6؛ توازن، 9عدل، عدالت، 

 .1حساب، 

 تواضع
؛ رعایت زیبایی فارغ از تکبر و خودنمایی )پرهیز از تجمل، اعتدالل در 4؛ احسان، کرم، 5تواضع، اصل پرهیز از تشخص کالبدی، 

 .2گیری،  ؛ عبرت2گیری از تزیینات مثبت، در جهت کاربرد نه تزیینی(،  شناسانه )بهره ؛ اهداف زیبایی3تزیینات(، 

اللهی انسان  خلیفة
 در زمین

؛ نپذیرفتن والیت کفار و مشرکان و اجتناب از کبر، تقویت هویت دینی، 5ازمنکر،  معروف و نهی ؛ امربه6هدایت، آموزش معنوی، 
اللهی انسان در زمین )رابطۀ بین انسان با  ؛ خلیفة3؛ پرهیز از کار بیهوده، عدم خلق به بطالت و بازی، 3؛ تقوی، 5از فساد،  ؛ پرهیز5

جویانه )اصل تأثیر تهذیب نفس معمار در معماری و توجه به شأن انسانی مخاطب(،  ؛ اهداف کمال2خدا و انسان با انسان(، 
طورکلی و رابطۀ آن با والیت  ؛ معنی و اهمیت زندگی به2؛ عزت، 2جحیت معنویت بر مادیت، ؛ ار2داری(،  گرایی )هدف آرمان

 .1متافیزیکی، 

هنر
م و 

عل
 

 اقتصاد
؛ 5کارنبردن مصالح گران در نما،  روی، قناعت، به ؛ میانه8پرهیز از اسراف )در فرایند تولید مصالح، در استفاده از مصالح و...(، 

 .1اقتصادی ازجمله زکات، های  توجه به عرصه

دستاورد فنی و 
 مهندسی

؛ اهداف ساختاری )دستاوردهای فنی و 7قبول و متناسب با کاربرد مصالح(،  گیری سازۀ مستحکم )استحکام قابل نیارش، بهره
 .1؛ اهداف کاربردی )چندگانگی در کارکرد(، 4گیری از فنون ساخت(،  مهندسی، تبحر در ساخت، بهره

 ریاضیات
؛ ریتم، تکرار و 5؛ اشکال، فرم، هندسه، 5نشین نماها،  ؛ تناسبات، تقسیمات دل6؛ نظم، انتظام فضایی، 7تناظر، تشابه، تجانس، 

؛ استفاده از 1؛ کاربرد اعداد قدسی در بناها، 2؛ ترکیبات منسجم، ترکیبات، 2؛ اندازه، 3؛ مقیاس، 3؛ زیبایی، 4؛ تقارن، 4تناوب، 
 .1نظمی،  ؛ نظم در بی1معماری اسالمی،  ریاضیات و هندسه در

 تزیینات
کارنبردن رنگ قرمز در خانه و  بخش در تزیینات خانه، عدم استفاده از رنگ مشکی در خانه، به های آرامش رنگ، )استفاده از رنگ

 .1؛ تنوع و تضاد، 1مصالح، ؛ نسج 2گرایی،  ؛ اصل انتزاع3؛ طرح نما، خط نما، خط آسمان، 4؛ تزیینات، زینت نمای خانه، 6نما، 

ش
ارز

 
عی

تما
اج

ی 
ها

 

 مقیاس انسانی

بندی  ؛ اصل سامان5پسند )دارای مقیاس انسانی(، معناداربودن محیط برای انسان،  رعایت و احترام به مقیاس انسانی، معماری مردم
؛ ابعاد 4های فردی،  انسان، رعایت آزادی؛ کرامت 4بودن فضا، حرکت، اصل برتری فضا بر تودۀ ساختمان،  حرکت درون فضا، سیال

؛ انسان و محیط پیرامون از 1؛ اصل سیر از هندسۀ آفاقی شهر به هندسۀ انفسی معماری، 2؛ خوانایی، 3واری(،  متناسب اجزا )مردم
 .1رابطۀ فرم و عملکرد، 

 .2؛ تأمین امنیت خانه، 4امنیت حضور انسان،  امنیت
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 ها معیارها و میزان تکرار آنریز  های اصلی شاخص

احترام به حقوق 
 همسایگی

؛ احترام به 8گرایی )پوشانندگی خانه(،  ؛ اصل رعایت محرمیت، حجاب، درون11توجه به مفاهیم حریم، توجه به مفاهیم حد، حیا، 
محور بودن بنا،  حقوق همسایگی، اصل الضرار، پرهیز از زیان و ضرر به همسایگان، عدم بازداشتن هوا از همسایه، تأکید بر همسایه

های همسایگان، واسط  به خانه  خانۀ دیگران )حریم بصری(، نساختن بالکن و هرگونه بازشوی مشرف؛ نساختن خانۀ مشرف بر 8
؛ اصل حرمت ساختن بناهای مرتفع، اصل نکوهش ارتفاع زیاد خانه، عدم طراحی و سکونت در 5فضایی برای دید و ایجاد حریم، 

اندازه )اصل توصیه به وسعت خانه، پرهیز از  عایت وسعت به؛ ر3شهر،  های مسکونی با مقیاس بزرگ و تبدیل آن به کالن مجتمع
پناه( برای بام حدود یک متر در جهت حقوق عمومی در  ؛ ایجاد فصیل )جان2ساختن بیش از نیاز(، نساختن خانۀ اضافه بر نیاز، 

 .1ها و فضاهای عبوری و عمومی،  جواری بین خانه ؛ پرهیز از هر نوع هم2مندی از نور طبیعی،  بهره

همکاری در 
ساخت فضای 

 شهری

؛ حرمت 3؛ اصالح و آبادی زمین، 5؛ مشارکت و همکاری در ساخت فضای شهری، تعاون و همکاری، 8هماهنگی، تطابق، 
ارتفاع  ؛ هم1های شهری )تذکر(،  ؛ تقویت و ایجاد نشانه3های اجتماعی، توافق، حفظ هویت جمعی با حفظ حقوق فردی،  میثاق

 .1ساختن بناها، 

 فضای شهری

سوی خیابان، عدم  ؛ بازنشدن پنجرۀ منازل به2؛ زیباسازی محیط شهری، 2عدم انسداد و تجاوز به معابر، رعایت معابر مسکونی، 
متر از سطح معبر(، تعبیۀ بازشویی کوچک  5/2؛ قرارگیری پنجرۀ کوچک در ارتفاع باال )2خواب از جبهۀ معبر،  نورگیری و تهویۀ اتاق

سمت  ؛ نساختن بالکن منازل به1مندی از نور طبیعی،  ؛ حقوق عمومی در بهره2معبر )نه شفافیت کامل نه صلبیت کامل(، رو به 
 .1ها و نهرها،  ها با هندسۀ فضاهای عبوری و راه خوانی بدنه ؛ هم1؛ جوازندادن به تغییر کاربری خانه، 1کوچه یا خیابان، 

 تعامالت اجتماعی
؛ ارتقای 3رحم،  نوازی، صلۀ  ؛ احترام به سنت مهمان3قانونمندی، توجه به حقوق زندگی اجتماعی و شهروندی، توجه به قانون و 

روی  ؛ میانه2؛ توجه به اخالق و آداب نیکوی اجتماعی، توجه به زندگی اجتماعی، 3سطح رفاه عمومی، توجه به معیشت شهروندان، 
 .1؛ تعامالت اجتماعی، 1های روحی و روانی بشر،  شهر مناسب با ایدئال

 خانواده
؛ حفظ حریم خانواده در تمامی شئون )شنوایی، 3پسند و دلپذیربودن خانه برای اهالی آن،  آوردن اسباب آرامش در خانه، دل  فراهم

نهاد خانواده ؛ 1منزلۀ مرکز رشد خانواده،  ؛ نهاد خانه به1؛ رعایت پاکیزگی خانه، 2خانه،   بویایی، حرکتی، روانی(، حفظ حرمت
 .1سازی،  ترین مؤلفه در جامعه و تمدن ترین و مهم منزلۀ اساسی به

ت
هوی

- 
خی

اری
ت

- 
می

بو
 

شدن  پرهیز از شبیه
 به بیگانگان

؛ پرهیز از وابستگی 5ساز )اصل نوآوری شایسته و پرهیز از تقلید کورکورانه(،  تمایز )عدم تشابه به بیگانگان(، هویت، اهداف هویت
 .1؛ سبک معماری، 1بیگانگان، به 

مندی از سنت  بهره
 معماری

؛ 3انداز، شفافیت،  بندی چشم ؛ اصل سامان9مراتب( فضایی، )طراحی سردر برای خانه( ورودی شاخص،  بندی )سلسله اصل رده
؛ وجود وحدت مستتر 2؛ پاکی مکان عبادت، 2ها،  ؛ اصل استقالل فضاها در عین وحدت آن3آورد(،  خودکفایی )خودبسندگی، بوم

 .1مندی از سنت معماری،  ؛ بهره1؛ رابطۀ مستقیم کارکردها با ظاهر بنا، 1گرایی،  ؛ اصل نشانه1در نظام طراحی فضاها، 

 طبیعت و پایداری

؛ کارایی و 6گرایی، تعامل معماری و رابطۀ انسان با طبیعت،  آمیز با نظم طبیعت )توسعۀ پایدار(، طبیعت زیستی مسالمت احترام و هم
ها، استفاده از انرژی خورشید در تأمین نور  بهبود مصرف انرژی در خانه )پایداری(، )بهره از جریان باد برای تهویۀ طبیعی خانه

برداری  برداری از طبیعت، بهره ؛ بهره3؛ توجه به جغرافیای انسانی و طبیعی، بافت متراکم و ارگانیک، 4ها(،  طبیعی و گرمایش خانه
گیری بنا متناسب با اقلیم شهر،  ؛ جهت2ها )و بام(، توسعۀ فضای سبز،  از منظرۀ فضای سبز در محوطۀ مجموعه و حیاط خانهبصری 

؛ آب، 1؛ استفاده از مصالح طبیعی در ساخت خانه، 1پذیر به طبیعت،  ؛ استفاده از مصالح بازگشت2آورد،  ؛ استفاده از مصالح بوم2
1. 
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 پژوهش یها افتهی

 بیش امتیاز با های  شاخص و شد یابیارز 10 تا 1 اعداد با متخصصان منظر از یاسالم دورۀ ایران یمعمار یها شاخص تیاهم زانیم ادامه، در
 با است.  شده  پرداخته آن جینتا به ادامه در که شد سؤال یشهر ینما یطراح در یکاربرد یها شاخص دربارۀ همچنین، گرفت. قرار مدنظر 6 از

 ایران یمعمار یها شاخص بندی رتبه برای روشی مقاالت، در ها شاخص تکرار و دلفی روش ذیل در متخصصان نظر پارامتر دو درنظرگرفتن
 است.   شده گردآوری 3 جدول در آن نتایج که شد  داده طراحی یاسالم اندور

 مقاالت در تکرار و نامتخصص نظر پارامتر دو اساس بر یاسالم دورۀ ایران یمعمار  یها  شاخص یبند رتبه :3جدول
 های معماری ایران دوره اسالمی بندی شاخص رتبه

 . اهداف کاربردی )چندگانگی در کارکرد(24 . اصل مرکزگرایی، مرکزیت1
 نشین نماها . تناسبات، تقسیمات دل25 . پرهیز از اسراف )در فرایند تولید مصالح، در استفاده از مصالح و...(2

 قبول و متناسب با کاربرد مصالح( گیری از سازۀ مستحکم )استحکام قابل نیارش، بهره. 3
 . طرح نما، خط نما، خط آسمان26

. احترام به حقوق همسایگی، اصل الضرار، پرهیز از زیان و ضرر به 27
کید بر همسایه  محور بودن بنا همسایگان، عدم بازداشتن هوا از همسایه، تأ

 تشابه، تجانس. تناظر، 4
پسند )دارای مقیاس انسانی(،  . رعایت و احترام به مقیاس انسانی، معماری مردم5

 آورد( . خودکفایی )خودبسندگی، بوم28 معناداربودن محیط برای انسان
 . توجه به جغرافیای انسانی و طبیعی، بافت متراکم و ارگانیک29 . امنیت حضور انسان6
 . تناسب30 حریم، توجه به مفاهیم حد، حیا. توجه به مفاهیم 7
 . اشکال، فرم، هندسه31 . هماهنگی، تطابق8

 پسند و دلپذیربودن خانه برای اهالی آن آوردن اسباب آرامش در خانه، دل . فراهم9
 واری( . ابعاد متناسب اجزا )مردم32
 . نساختن خانۀ مشرف بر خانه دیگران )حریم بصری(، نساختن بالکن و33

 مراتب( فضایی، طراحی سردر برای خانه )ورودی شاخص( بندی )سلسله . اصل رده10 به خانۀ همسایگان، واسط فضایی برای دید و ایجاد حریم بازشوی مشرف 

گرایی،  آمیز با نظم طبیعت )توسعۀ پایدار(، طبیعت زیستی مسالمت . احترام و هم11
 تعامل معماری و رابطۀ انسان با طبیعت

های اجتماعی، توافق، حفظ هویت جمعی با حفظ حقوق  حرمت میثاق. 34
 فردی

 . ریتم، تکرار و تناوب35 . وحدت12
 . نسج مصالح36 . توازن13
 کارنبردن مصالح گران در نما روی، قناعت، به . میانه14

. اصل حرمت ساختن بناهای مرتفع، اصل نکوهش ارتفاع زیاد خانه، عدم 37
گیری از فنون  . اهداف ساختاری )دستاوردهای فنی و مهندسی، تبحر در ساخت، بهره15 شهر های مسکونی با مقیاس بزرگ و تبدیل آن به کالن مجتمعطراحی در 

 ساخت(

 مندی از نور طبیعی . حقوق عمومی در بهره38 . نظم، انتظام فضایی16
 با اقلیم شهرگیری بنا متناسب  . جهت39 . تزیینات، زینت نمای خانه17
بودن فضا، حرکت، اصل برتری فضا بر  بندی حرکت درون فضا، سیال . اصل سامان18

 تودۀ ساختمان
 . وجود وحدت مستتر در نظام طراحی فضاها40

 آورد . استفاده از مصالح بوم41 . تأمین امنیت خانه19
 رابطۀ مستقیم کارکردها با ظاهر بنا. 42 گرایی )پوشانندگی خانه( . اصل رعایت محرمیت، حجاب، درون20
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 های معماری ایران دوره اسالمی بندی شاخص رتبه
. حفظ حریم خانواده در تمامی شئون )شنوایی، بویایی، حرکتی، روانی(، حفظ 21

 خانه حرمت 
 . استفاده از مصالح طبیعی در ساخت خانه43

ها  . کارایی و بهبود مصرف انرژی در خانه، )بهره از جریان باد برای تهویۀ طبیعی خانه22
 ها( در تأمین نور طبیعی و گرمایش خانهو انرژی خورشید 

 . اندازه44

 . ترکیبات منسجم، ترکیبات45
 . استفاده از ریاضیات و هندسه در معماری اسالمی46 . اصل محوربندی فضایی، محورگرایی23

 شد بندی رتبه p<0.1 تا p کمترین اساس بر یاسالم دورۀ یمعمار یها شاخص ،درصد 90 اطمینان سطح با تی، آزمون از استفاده با همچنین،
 خوانی هم بود آمده دست به مقاالت در تکرار و متخصصان نظر های پارامتر از استفاده با که هایی شاخص با خوبی،  بسیار تقریب با آن، نتایج که

 . است آمده 4 جدول در تی آزمون از استفاده با ها شاخص بندی رتبه نتایج داشت.

 درصد 90 اطمینان سطح با یاسالم دورۀ ایران یمعمار  یها شاخص :4 جدول
 %90 ینانبا سطح اطم یاسالم ۀدور ی ایرانمعمار یها شاخص

 طرح نما، خط نما، خط آسمان .11 تناظر، تشابه، تجانس .1

 آورد( ، بومی)خودبسندگ ییخودکفا .12 حضور انسان یتامن .2

 تناسب .13 یاحد، ح یم، توجه به مفاهیمحر یمتوجه به مفاه .3

 اشکال، فرم، هندسه .14 آن خانه برای اهالی یربودنخانه، دلپذ در  اسباب آرامشآوردن  فراهم .4

پایدار(،  ۀ)توسع یعتنظم طب با یزآم مسالمت یستیز احترام و هم .5

 یعتانسان با طب ۀو رابط ی، تعامل معمارگرایی یعتطب

 واری( ابعاد متناسب اجزا )مردم .15

(، نساختن یبصر )حریم دیگران ۀمشرف بر خان ۀخان نساختن .16

برای  یی، واسط فضایگانهمسا یها به خانه مشرف ی بالکن و بازشو

 ()ایجاد حریم یدد
 یینظم، انتظام فضا .6

 )پوشانندگی خانه( ییگرا ، حجاب، درونیتمحرم یتاصل رعا .7

 روانی(، بویایی، حرکتی،)شنوایی،  حفظ حریم خانواده در تمامی شئون .8

 خانه  حفظ حرمت

 بنا متناسب با اقلیم شهر یریگ جهت .17

 آورد استفاده از مصالح بوم .18
یۀ تهو یباد برایان )بهره از جر )پایداری(، بهبود مصرف انرژی در خانه .9

 یشو گرما یعینور طب یندر تأم یدخورش یاستفاده از انرژ ها، خانهیعی طب

 ها( خانه

 استفاده از مصالح طبیعی در ساخت خانه .19

 یباتمنسجم، ترک یباتترک .20

 یاسالم یو هندسه در معمار یاضیاتاستفاده از ر .21 نماها یننش دل یماتتناسبات، تقس .10

 علم اجتماعی، های ارزش های شاخص که است آن از حاکی (4 )جدول ها یافته است.  گرفته انجام اول سؤال به گویی پاسخ منظور به روند این
 منطبق اول فرضیۀ با مهم این که هستند، اسالمی دوران ایران معماری طراحی در اصلی های شاخص ترین  مهم از بومی تاریخی هویت هنر، و

  است.
 و انتخاب بودند اهمیت دارای استادان همۀ نظر از که هایی شاخص از استفاده با یشهر ینما یطراح در یکاربرد یها  شاخص ادامه، در

 است. شده ارائه 5 جدول در
  



 یمعاصر محالت مسکون یها جداره یو کاربست آن در طراح یدر دوران اسالم رانیا یهاي معمار شاخص نییتبالماسی و دادفر / 

13 

 متخصصان دگاهید از یشهر  ینما یطراح در یکاربرد یها شاخص :5 جدول
 نما یطراح در یکاربرد یها شاخص

 یی، محورگراییفضا یاصل محوربند

 تعادل

 نماها یننش دل ماتیتقس تناسبات،

 نما، خط نما، خط آسمان طرح

 آورد( بوم، ی)خودبسندگیی خودکفا

 ، فرم، هندسهاشکال

به   مشرف ی(، نساختن بالکن و بازشویبصر می)حر گرانید ۀمشرف بر خان ۀخان نساختن

 (میحر جادیا) دید یبرا یی، واسط فضایگانهمسا یها خانه

 یبا حفظ حقوق فرد یجمع تهوی ی، توافق، حفظاجتماع های یثاقم حرمت

 تکرار و تناوب ،یتمر

 مصالح نسج

 تقارن

 کارکردها با ظاهر بنا یممستق ۀرابط

 در ساخت خانه یعیاز مصالح طب استفاده

 اندازه

 یباتمنسجم، ترک یباتترک

کید  و خطی محورهااند که ( نیز به این مهم اشاره نموده1399نوایی و همکاران ) است. سنتی معماری طراحی در مهم اصول از محورها بر تأ
 به اشاره عمودی جهت در که اند عمودی و افقی جهات دربردارندۀ محورها . کنند می تعیین انسان نگاه در را آن مسیر و حرکت که دارند جهت
 محور دو این از یکی ها آن از برخی در اما دارد، وجود عمودی و افقی محورهای نماها بیشتر در که است آن از حاکی ها یافته. دارند آسمان
 برخوردارند. یکسانی امتیاز از محور دو هر دیگر برخی در و است غالب

 برای رو، ازاین بینجامد. یکپارچه کل عنوان به آن درک به که باشد ای گونه به باید مصالح ترتیب نما، در یبصر تعادل به یابی دست منظور به
 شفاف حوسط صحیح کارگیری به با باید نما سبکی و سنگینی میزان و ینورپرداز و اندازه ،رنگ شکل، بافت، میان تباین بر عالوه بصری، تعادل

 میان تباین لحاظ از ها آن از برخی ولی هستند ها پنجره بادی هم زمینۀ در بصری تعادل دارای نماها همۀ موجود، جدارۀ در شود. انجام کدر و
 و ابعاد اشکال، رنگ، در که کند می ایجاد را کل با یا یکدیگر با اشکال یهماهنگ، تناسب نیستند. مناسب سبکی و سنگینی و شکل، و رنگ
 نماها فرم و هندسه روی که شوند نمایان مدوالر و طالیی تناسبات صورت به تواند می تناسبات اندازه، و ابعاد درخصوص یابد. می نمود ها اندازه
 در که دهد می نشان ها بررسی اما است، اسالمی دورۀ ایران معماری مهم های شاخص از خودبسندگی و آورد بوم مصالح از استفاده است. مؤثر

 است.  نرفته کار به درستی به موردمطالعه جدارۀ
 مجرمانه یرفتارها اجتماعی، نظارت وجود با که، صورت بدین یافت. دست خاطر اطمینان به توان می ورودی، برای فضایی ایجاد با

 با بناها تک هماهنگی بیشتر شد، اشاره که ورودی بحث بر عالوه نما، در توافق و اجتماعی های میثاق حرمت از منظور اینجا در شود. می کنترل
  است. جوار هم نماهای



 1401پاییز و زمستان ، 2، شمارۀ 1دورۀ ای معماری ایران،  رشته مطالعات میان

14 

 ۀجدار در متخصصان دیدگاه از نما طراحی کاربردی های شاخص کاربست بررسی منظور به لیستی چک شده، انجام مطالعات به توجه با
 .(6 )جدول گرفتند قرار ارزیابی مورد جداره این متشکل نماهای آن در که شد تهیه موردمطالعه

 زرشک باغ محلۀ جدارۀ در متخصصان دگاهید از یشهر  ینما یطراح در آمده دست به یکاربرد یها شاخص بررسی :6 جدول

 شاخص

 قسمتی از جدارۀ محلۀ باغ زرشک

ی 
نما

1 

ی 
نما

2 

ی 
نما

3 

ی 
نما

4 

ی 
نما

5 

ی 
نما

6 

ی 
نما

7 

ی 
نما

8 

 9 ینما

ی 
نما

10 

سب
منا

ب 
ناس

نام
سب 

منا
ب 

ناس
نام

سب 
منا

ب 
ناس

نام
سب 

منا
ب 

ناس
نام

سب 
منا

ب 
ناس

نام
سب 

منا
ب 

ناس
نام

سب 
منا

ب 
ناس

نام
سب 

منا
ب 

ناس
نام

سب 
منا

ب 
ناس

نام
سب 

منا
ب 

ناس
نام

 

                     محورگرایی
                     تعادل

                     نماها تقسیمات دلنشین  ،تناسبات

                     طرح نما، خط نما، خط آسمان
                     خودبسندگی

                     اشکال، فرم، هندسه
                     حریم بصری
                     های اجتماعی حرمت میثاق

                     ریتم، تکرار و تناوب
                     نسج مصالح

                     تقارن
                     رابطۀ مستقیم کارکرد با ظاهر بنا

                     استفاده از مصالح طبیعی

                     اندازه
                     ترکیبات منسجم

 مقدار با مناسب موارد و 0 مقدار با نامناسب موارد موردمطالعه، جدارۀ در ها شاخص وضعیت ارزیابی در کّمی، به کیفی مقیاس تبدیل منظور به
 توجه با که هایی شاخص (.7 )جدول شد ارزیابی نامناسب میانه از تر کم و مناسب (5) میانه از بیشتر مقادیر سپس، شد.  گرفته درنظر متناظر 1
 ،اشکال ؛آسمان خط ،نما خط ،نما طرح محورگرایی؛ از: اند عبارت است گرفته قرار مدنظر زرشک باغ محلۀ جدارۀ در گرفته انجام ارزیابی به

 تعادل، های شاخص است. منطبق دوم فرضیۀ با یافته این اندازه. ؛تقارن ؛مصالح نسج ؛تناوب ،تکرار ،تمیر ی،بصر میحر ؛هندسه ،فرم
 مواردی از منسجم ترکیبات و طبیعی مصالح از استفاده بنا، ظاهر با کارکرد مستقیم رابطۀ اجتماعی، های میثاق حرمت خودبسندگی، تناسبات،

 دارد. هماهنگی سوم فرضیۀ با نیز یافته این است. شده توجه آن به کمتر معاصر های جداره طراحی در که هستند
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یابی :7 جدول  زرشک باغ محلۀ جدارۀ در یکاربرد یها شاخص کاربست ارز

ص
اخ

ش
یی ها 
رگرا

حو
م

 

دل
تعا

دل 
ت 

یما
قس

ت، ت
سبا

تنا
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 گیری نتیجه

 اند ارتباط در آن با روزانه ناظران که شهری نماهای به توجه ساکنانشان، بر ها شهر تأثیر گرفتن درنظر با هستند. زیادی عوامل تأثیر تحت ها شهر
 در را اساسی اصول از ای مجموعه اسالم دین روند. می شمار به اسالمی شهر اصلی ارکان از شهری نماهای است. برخوردار ای ویژه اهمیت از

 مسلمانان یتمدن و فرهنگی  هویت عصارۀ اسالمی معماری و است جامع زندگی شیوۀ دربردارندۀ اسالم زیرا است؛ هداد رارق ها انسان اختیار
 دورۀ معماری یها شاخص بردن کار به است، استوار اسالمی شهرسازی و معماری احیای بر کشور کالن های سیاست که این به توجه با .است

 در انجامد. می شهری های بدنه دهی سامان و وحدت به زیرا شهری، نماهای طراحی در ویژه به باشد؛ معماران گشای راه تواند می اسالمی
 که شد مشخص گرفته صورت ارزیابی در (.5 )جدول شدند بررسی و معرفی نما طراحی در مهم کاربردی های شاخص شده انجام مطالعات
 استفاده ،بنا ظاهر با کارکرد میمستق ۀرابط اجتماعی، های میثاق حرمت خودبسندگی، ،نماها نیدلنش ماتیتقس ،تناسبات تعادل، های شاخص

 حوزۀ در نما طراحی در اساسی بازنگری است الزم ذکرشده موارد به توجه با دارند. نیاز بیشتری توجه به منسجم باتیترک ی،عیطب مصالح از
 از توان می طراحان خالقیت گرفتن کار به و ها آن از استفاده با که شود می ارائه راهکارهایی رو، ازاین گیرد. انجام اسالمی ایرانی معماری

 رفت:  برون کنونی جامعۀ معضالت
 مستقیم رابطۀ )باطن( داخل فضای و بنا کارکرد با )ظاهر( بیرونی نمای باید حال درعین اما است، ای ویژه اهمیت دارای باطن اسالم در ـ

 شود. توجه طراحی در نما و پالن هماهنگی به عبارتی، به باشد. داشته
 به باید نیز معاصر نماهای در دارد. اهمیت ها همسایگی در ویژه به معنوی و کالبدی کارکردی، بصری، های زمینه در افراد حریم به توجه ـ

  یافت. دست مهم این به توان می نبودن مشرف و بصری های حریم و فضایی های واسط طراحی با شود. توجه امر این
 خط در وحدت عبارتی، به شود. استفاده خودنمایی و تجمل نمایش منظور به نماها از نباید بنابراین است.  شده نکوهش تفاخر اسالم در ـ
 این از شود. می هم  مجاور های ساختمان هماهنگ ارتفاع و مشرف های بالکن نساختن نماها، فرورفتگی و آمدگی پیش شامل که نماها و آسمان
 ها آن عملکردی نقش به باید و کرد افراط ها طراحی در اتتزیین  بردن کار به  در نباید همچنین، زد. رقم نماها طراحی در را عدالت توان می طریق
 نمود. توجه

 همچنین کرد. ایجاد را شهری نماهای در کالبدی زیبایی توان می ها، آن تنوع کنار  در هماهنگ هندسی های فرم و تناسبات از استفاده با ـ
 از اسالمی معماری و اسالم در وحدت شود. می توصیه سازی( یکسان )نه وحدت ایجاد منظور به ها طراحی در تناوب و تکرار تم،یر از استفاده

 دارد. دنبال به را خداوند به رسیدن و توحید به توجه که است ها ویژگی ترین مهم
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 متنوع های بافت با مصالح و رنگ از باید نماها در است. اهمیت حائز اقلیم به توجه با مصالح و رنگ انتخاب شده، گفته موارد کنار در ـ
 شود. استفاده مجاور های خانه  با و هم  با هماهنگ حال عین در و

 شود. می دیده کمتر معاصر معماری در که دارد همراه به را طبیعت با خوی و آرامش نماها در گیاهان و طبیعت از استفاده ـ
 غنای باعث که دارد دنبال به نیز را خودکفایی و خودبسندگی و است سازی ساختمان برای مصالح نوع بهترین بومی و طبیعی مصالح ـ
 در اصول این از استفاده شود. می منسجم ترکیبات ایجاد باعث زیبایی بر عالوه نماها در طبیعی مصالح بردن کار به شود. می شهروندان در حسی

 است. شده سفارش بسیار اسالم در که شود می اسراف از پرهیز و مصالح هدررفتن از جلوگیری سبب هم کنار

 منابع

 یکنفرانس ملایرانی اسالمی بر ایجاد آرامش.  یمعمار یها با الگوها (. بررسی تأثیر خانه1396) ی، علیم و قمریپور، مر ه، فرجین، سمیآر
 .یو شهرساز یدر عمران، معمار یکاربرد یها پژوهش

مدیریت (. ضرورت بازبینی یک مفهوم: بازخوانی هویت در کاربرد مصالح ساختمانی در نماهای شهری تهران. 1387یگانه، منصور ) ابافت 
 .46-29، 19شهری، 

 .107-124، 44، یشهر ت یریمداسالمی.  معماری   در آثار هنر و خلقت  هندسی  تناسبات  (. بازاندیشی1395، فاطمه )یاکبر
 زنده و سهیل جباری )مترجمان(. قزوین: جهاد دانشگاهی قزوین. . حسن ذوالفقارزاده، علی دلمسکن و اسالم(. 1396پاهیچ )اومر، اس

 . تهران: اول و آخر.مسکن ایرانی و سبک زندگی(. 1396بمانیان، محمدرضا و زندی، مسلم )
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 یها مکان یایبه شهر مدرن در جهت اح یرانیر عناصر شهر کهن اییتغ یفیک یابی(. ارز1394، الهام )یچوالئ  یومرث و روحانی، کیبیحب
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های معماری اسالمی،  پژوهشمعاصر.  (. اصول طراحی خانه از منظر اسالمی و الگوهای کاربردی 1393نژاد، مهدی و صدریان، زهرا ) حمزه
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 یزد.
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 دانشگاه قم.
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Abstract 

The city comprises many components, each of which has a part in the city's body. The urban facade is 

one of these components and one of the main pillars of the Islamic city. The heterogeneity of facades 

and the daily encounter of observers with them makes the organization of the urban facade important. 

Despite this importance, unfortunately, few sources have directly addressed it. Previous studies have 

focused more on the research of the principles of Islamic-Iranian architecture in housing design and 

city design. This research tries to explain the architectural Indicators of the Islamic era according to 

the country’s macro policies to revive Islamic architecture and urban planning. Because considering 

the needs of cities today and its effects on humans, it seems necessary to use Islamic architectural 

indicators in the urban facade. This research is qualitative type with descriptive-analytical method. 

Using checklists, data was collected through library and documentary studies and field observations. 

Accordingly, after explaining the theoretical foundations, the indicators of Islamic architecture were 

categorized, and the applied indicators in the design of residential facades were described. In this 

regard, the indicators were refined using the Delphi method. In the data analysis step, the significance 

of the selected indicators was measured using t-test. Finally, the indicators of balance, proportions, 

self-sufficiency, respect for society, the direct relationship between function and building appearance, 

the use of natural materials, and coherent compositions need more attention. Therefore, according to 

the needs of today's societies, suggestions have been made to reduce visual disturbances in the design 

of the current residential neighborhoods. 

Keywords 

Islamic city, Urban Facade, Islamic architecture Indicator, Residential Facade, Residential 

Neighborhoods. 
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