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Aims Nowadays more than ever, the vocabulary of “defense architecture” is going to be a 
popular term in academic and professional era. It is the “passive defense” terminology which 
is going to be an acquainted phenomenon in academic atmosphere. This manuscript is going 
to explain the general framework of defense architecture through its roots in the “Islamic 
principles”, the “Shiite acclaimed jurisprudents” and the holy “Quran”.
Instruments & Methods The emancipatory paradigm is selected to fulfill the research besides 
logical argumentation research strategy, descriptive research method, comparative research 
technics, and interpretive tactics to understand deep meaning of the holy Quran.
Findings The results show that “defense architecture” and “passive defense” enjoy a deep root 
in the “Islamic principles”, the “Shiite acclaimed jurisprudents” and the holy “Quran”.
Conclusion The results might be concluded in a leading phenomenon that might be 
summarized in the scientific term of “defense architecture” under the umbrella of “passive 
defense”. The Islamic principles, the Shiite acclaimed jurisprudents and the holy Quran 
emphasize on a conceptual framework to understand defense architecture. The most outcomes 
might be summarized in: 1- Interaction of “Islamic architecture” and defense architecture, 2- 
The committed architects have to fulfill their obligations and respect defense architecture and 
passive defense guidelines, 3- Respect architecture mission to prepare a secure and healthy 
shelter for mankind, 4- The necessity of holistic perspective and multi-objective approach.
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 دهیچک

 .آیدجدیدی در دانش معماری به شمار میمفهوم  دفاعی" معماری": اهداف

ن نیاز روزافزو .های نظری آن مشخص نیستکلیدواژه نوینی که ابعاد و ریشه

کشورها به رعایت اصول و مبانی "پدافند غیرعامل" در فرآیند طراحی و ساخت 

یی، چگونگی و ستی، چرایچه بیشتر به چ های معماری، ضرورت توجه هرپروژه

کوشد تا با طالعه حاضر میم .سازدعی را بیشتر نمایان میدفا ابعاد معماری

، نسبت به تبیین مفهوم مجید قرآن معرفتی هندسه و یدین نصوصبررسی 

 .دفاعی اقدام نماید معماری

اساس پارادایم آزادپژوهی، راهبرد استدالل بر حاضر پژوهش ها: ابزار و روش

های تفسیری و توصیفی، تکنیک مقایسه مفهومی و تاکتیکروش منطقی، 

 .پردازدتحلیل مفاهیم عمیق قرآن مجید می تاویلی، به

کننده آن است که معمار ی دفاعی ریشهای عمیق و ستر گ نتایج بیانها: یافته

در فقه ممتاز شیعه و نگاه علمای بزر گ شیعه به نصوص دینی و هندسه 

معر فتی قر آن مجید دار د. موضوعی که نهتنها بر اهمیت آن تاکید میورز د، یک 

"معمار متعهد" ر ا وادار میساز د تا بر اساس بایستههای پدافند غیر عامل و 

چارچوبهای معمار ی دفاعی، به هدایت فر آیند طر احی و ساخت پروژ ههای 

 معمار ی بپر داز د.

 دفاعی در نصوص های معماریدستاورد گویای آن است که ریشهگیری: نتیجه

رد شده موهای مطرحوان در قالبتمجید را می قرآن معرفتی هندسه و دینی

رعایت  ؛دینی و آیینی دفاعی یک معماری معماریبازشناسی و تحلیل قرار داد: 

رسالت  معمار متعهد؛اصول و مبانی پدافند غیرعامل بخشی از وظایف ذاتی 

نگر و نگاه ضرورت رویکرد کل عنوان فضای امن برای مخاطب،معماری به

 جانبههمه

 مجید دینی، قرآن غیرعامل، نصوص دفاعی، پدافند معماریها: کلیدواژه
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 مقدمه

 در آن یهاریشه و دفاعی" معماری" و ابعاد هاتبیین ویژگی

 هاییکی از گام مجید" قرآن معرفتی هندسه" و دینی" نصوص"

ی ایران اسالم یاساسی در تحقق یک معماری مناسب برای جمهور 

دفاعی و رعایت اصول و مبانی  تحلیل معماری .آیدبه شمار می

تر معماری اسالمی ایرانی و فند غیرعامل، راهی برای درک عمیقپدا

اساس مبانی نظری پژوهش، بر  .های نظری و عملی آن استریشه

طن معماری اسالمی در حقیقت یک نوع معماری است که از ب

اساس چارچوب مفهومی بر  .شودمفاهیم اسالمی بیرون کشیده می

برای کسب معرفت و شناخت معماری اصیل اسالمی پژوهش، 

و  (ص)راهی جز رجوع به قرآن کریم و سیره و حدیث پیامبر اکرم

یلی به مفاهیم اصل در هنر نگاه تحل .نیست (س)ائمه معصومین

دهنده آن است نشان انی حکمت معماری اسالمیو بازخو اسالمی

 .[2 ,1]ش از هر چیز موضوعی حکمیانه استمعماری اسالمی بی که

 معماری حکمتدر پژوهشی با عنوان " [3]قهی بلخاریو  فغفوری

 حرم فام زرین محراب مضامین و ساختار بر ژرف تحلیلی اسالمی،

 مثابه به اسالمی معماری و تاکید داشتند که هنر رضوی" مطهر

 حکمت رازآلود و معنوی اصیل، یهاآموزه که است ایآیینه

 حقایق دهندهبازتاب واست  نهاده ودیعه به خود در را اسالمی

در آیه هفتم سوره آل عمران  .رودمی شمار به اعتقادی و دینی

 ِمْنهُ  َتاَب کالْ  کیَعلَ  َأْنَزلَ  یالَّذِ  ُهوَ "خداوند سبحان فرموده است: 

ا  ُۖمَتَشاِبَهاٌت  َوُأَخرُ  َتاِب کالْ  ُأمُّ  ُهنَّ  َماٌت کُمحْ  اٌت یآ  یفِ  نَ یالَّذِ  َفَأمَّ

ِبُعونَ یفَ  غٌ یزَ  ُقُلوِبِهمْ    ِۗلهِ یَتْأوِ  َواْبِتَغاءَ  اْلِفْتَنةِ  اْبِتَغاءَ  ِمْنهُ  َتَشاَبهَ  َما تَّ

اِسُخونَ   ۗاللَّهُ  ِإالَّ  َلهُ یَتْأوِ  ْعَلمُ ی َوَما ا ُقوُلونَ ی اْلِعْلمِ  یفِ  َوالرَّ  لٌّ ک ِبهِ  آَمنَّ

َنا ِعْندِ  ِمنْ  ْلَباِب" ُأوُلو ِإالَّ  رُ کذَّ ی َوَما  َۗربِّ اوست خدایی که قرآن را بر  اْألَ

تو فرستاد که برخی از آن کتاب آیات محکم است و مرجع سایر 

و آنان که در  دیگر متشابه است است و برخی آیات کتاب خدا

کردن آن در لویبه باطل است از پی متشابه رفته تادلشان میل 

 اهل و فقیهان عموم منظر از .گری پدید آرنددین راه شبه و فتنه

 از بسیاری اعظم اوتاد فلسفه اسالمی، و فیلسوفان حدیث، جمهور

بر مان بنام، همه و همه متکل و بزرگ عارفان حکمت، بزرگان

مجید برای  قرآن معرفتی هندسه و دینی اصالت تمرکز بر نصوص

به عبارت دیگر،  .بردن به روش صحیح زندگی تاکید دارندپی

 .[5 ,4]نصوص دینی مبنای ساخت و درک معماری اسالمی است

 قاعده سازهویت نقشبا عنوان " یدر پژوهش [6]و همکاران خسروی

تاکید داشتند که  اسالمی" معماری الگوی گیریشکل در الضرر

نصوص دینی منبع اصلی برای درک فرهنگ قرآن مجید و معماری 

 میراث تشیع فرهنگ در ایرانی -اسالمی معماری .اسالمی است

 واست  شده گرفته یادگار به گذشته هاینسل از که است قدریگران

 مدیریت و طراحی ،ریزیبرنامه نظام در آن ارزشمند هاینمونه

 .هستند بازشناسی و مشاهده قابل خوبیبه ایران تاریخی شهرهای

 اصول نظری، مبنای با اسالمی -یایران شهرسازی و معماری رابطه

 ایگنجینه وحی، کالم و آسمانی کتاب آیات و اسالم فقهی

 ایران معاصر شهرسازی و معماری توسعه و هدایت در ارزشمند

 در هاآن نظری هایپایه و عملی هایتجربه بر مروری .بود خواهد

 آن دهندهنشان شهری مدیریت و شهرسازی و معماری هایحوزه

 از کالبدی مشخصات و نظری اصول رابطه نیتبی که است

 معماری گرایش و سبک یک شدناجرایی و تحقق نیازهایپیش

 نظر مورد موضوع توانمی که است رویکردی چنین مبنای بر .است

 تحلیل مورد معتبر تفاسیر و قرآنی آیات بستر در را حاضر پژوهش

 .داد قرار بررسی و
 طایح رد یر یذپاجتماعدر پژوهشی با عنوان " [7]و همکاران ارکنقره

خانه ایر انی، شناخت ویژ گیهای تقویتکننده حضور در حیاط، از 

طریق تحلیل سکانسهای سینمایی"، نشان دادند که آنچه بر 

اجتماعپذیر ی حیاط خانه ایر انی تاثیر گذاشته، مجموعه مطلوبی از 

حوز ههای کالبدی تا معنایی موثر بر اجتماعپذیر ی بوده است. 
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"حوز ه ر فتار ی" بیشترین میز ان اهمیت و "حوز ه معنایی"، کمترین 

میز ان اهمیت ر ا داشتهاند. در بین متغیر های حوز ه کالبدی، 

"مصالح" طبیعی و متغیر های حوز ه ر فتار ی، "تطبیقپذیر ی" محیط 

بیشترین تاثیر ر ا داشتهاند. حوض آب بیشترین تکر ار سکانس ر ا به 

واسطه حضور افر اد داشته و درواقع آب بهعنوان عاملی تاثیر گذار 

بر ای حضور افر اد دور هم بوده است. البته الز م به ذکر است که 

عناصر خانه ایر انی از جنبههایی ر مز گون بر خور دار هستند که باعث 

اجتماعپذیر ی و حضور پذیر ی، تعامل و تاثیر گذار ی بر مخاطب 

 میشود.

ی معماری هاجوهره فرآیند طراحی و ساخت پروژه "خالقیت"

 و اهنظریهدر پژوهشی با عنوان " [10]شاپوریانو  اسالمی .[9 ,8]است

روشهای آموز ش خالقیت در روانشناسی معاصر غرب" در نشریه 

مطالعات تطبیقی هنر تاکید داشتند که سامانههای آموز شی 

ناکار آمد و کار آیینداشتن دانشآموختگان مر اکز علمی و 

دانشگاهها، مشکالت بسیار ی ر ا در جهان پدید آور ده است. بیشتر 

روشهای آموز ش خالقیت از نظریههای معطوف به فر آیند 

خالقیت گر فته شدهاند که بر آموز ش تفکر خالق تاکید دار ند. 

بنابر این، آموز شهای خالقیت به پرور ش همهجانبه توان خالق 

افر اد، بهویژ ه هنر مندان که عالوه بر عقل بر احساسات انسانی هم 

 اب یشهوژپ رد ]11[نار اکمه و ییاپوک .دوشیمن رجنم ،دنر اد هیکت

عنوان "ارزیابی نحوه تاثیر مولفههای کالبدی بر ار تقای خالقیت 

کودکان در فضاهای باز ی پار کهای شهر ی" تاکید داشتند که 

گستر ش شهر ها و افز ایش بیرویه وسایل نقلیه موجب شده است 

که کودکان امکان استفاده بسیار ی از فضاها و ز مینهای مناسب 

باز ی ر ا نداشته باشند، در حالی که فضاهای شهر ی بهویژ ه 

پار کهای شهر ی میتوانند بیشترین تاثیر ر ا در پرور ش خالقیت 

 کودکان داشته باشند.
 

یرات جدی در فرآیند طراحی ی روزآمد و پیشرفته تغیهافناوری

 و اجتماعی اقتصادی، پایداری .12]-[14اندمعماری ایجاد کرده

معماری و شهرسازی معاصر جهان بخش مهمی از  محیطیزیست

 .15]-[17دندهرا تشکیل می

 تقدم اصل تبیین"در پژوهشی با عنوان  [18]و همکاران صالحی

 "ایرانی -اسالمی معماری وجودی تحلیل براساس رفتار بر مکان

 خالق معماری، اثر بین ارتباط لهمسا به که پرداختن کنندتاکید می

 معرفت، حصول چگونگی و واقعیت از پرسش بدون مخاطب، و اثر

 محصول انسانی ایپدیده عنوانبه اسالمی معماری .نیست ممکن

 مهندسی، علمی، مختلف هایهجنب کلیه درباره انسان آگاهی

 چگونگی و چیستی کردنروشن بنابراین .استغیره  و هنری

 کمک تواندمی آن فهم ابزارهای و هاروش و معرفت و آگاهی

ی نوین در عرصه معماری هانظریه .کند اثر ادراک و فهم به شایانی

صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر معاصر جهان به سازیو شهر 

ی روزآمد و پیشرفته با فرآیند طراحی و ساخت هاتعامل فناوری

 .19]-[21ی معماری تاکید دارندهاپروژه

 زایدرون توسعه"در پژوهشی با عنوان  [22]و همکاران مظاهریان

" تاکید ایران اسالمی معماری شهری هویت سازیباززنده و شهری

نگی، به زا موضوعی است که با نگاه فرهنمایند که توسعه درونمی

پیامدهای نامناسب پردازد و توسعه درون بافت شهری می

گستری شهری فرهنگی و شهری ناشی از این حاشیه اجتماعی،

 زایدرون توسعه که دهدمی همچنین نشان پژوهش نتایج .است

 یهاشهر در شهری توسعه متداول یهاروش مقابل در شهری

 .است ترمناسب تاریخی

معماری و شهرسازی معاصر یک واژه نوین در  دفاعی" معماری"

در پژوهشی با عنوان  [24]و همکاران پورجعفر .[23]جهان است

 شهری فضاهای شهری طراحی یهاکیفیت نوین مدل تببین"

 شهری فضاهای خاص یهانمایند که کیفیتتاکید می زیرزمینی"

 میان فضایی، درون کلی گونه سه تاثیر، حوزه براساس زیرزمینی

 .است فضایی برون و فضایی

 کنترل عددی تحلیلای با عنوان "در مقاله [25]و همکاران بمانیان

 میراگر جرم سیستم از استفاده با بلند یهاساختمان ارتعاشات

تاکید  تهران" المللیبین برج ساختمان: موردی مطالعه متوازن

 یهاسال در ،هاسازه غیرفعال انرژی جذب یهاداشتند که سیستم

 طوربه .اندشده استفاده ساختمان صنعت در وسیعی طوربه اخیر

 میرایی، که شوندمی مصالحی و وسایل شامل هاسیستم این کلی،

 برای توانندمی ودهند می افزایش را سازه مقاومت و سختی

 جدید یهاسازه سازیمقاوم نیز و محتمل طبیعی خطرات کاهش

 به زیادی حد تا حاصل یهایافته اگرچه .روند کار به شدهساخته یا

 است، وابسته تحلیل در استفاده مورد نگاشت شتاب یهاویژگی

 سازه، خود جرم با مقایسه در کوچک جرمی از استفاده با حتی

 نسبتاً  میزان به را سازه شتاب و مکان تغییر پاسخ توانمی

 .داد کاهش مناسبی

از اهمیت و ضرورت خاصی  ای و "تعهد معمار"اخالق حرفه

 تدوینبا عنوان " ،[26]و همکاران گالبچیمطالعات  .برخوردار است

 غیرصنعتی ساخت و طرح هایپروژه در ادعا بسته مدل تحلیل و

 هایویژگی به اختالفات آن پی در و نشان داد که ادعاها ایران"

 نفعانذی از بسیاری که اندشده تبدیل ساخت صنعت در ذاتی

 در .دانندمی صنعت این اتفاقات ترینمخرب از را آن ها،پروژه

 بروز امکان پروژه، انجام مختلف هایسیستم با هاپروژه بیشتر

 اگرچه .دارد وجود پیمانکاران خصوصبه طرفین، سوی از ادعاهایی

 برد، میان از را ادعاها این بروز احتمال تواننمی ایپروژه هیچ در

 حد تا ادعاها، بروز اصلی منشأ و علل شناسایی با توانمی اما

 .کرد جلوگیری پروژه در آنها وقوع از زیادی

دارند،  نظریات "هنر مدرن" که ریشه در فلسفه و نگاه "پست مدرن"

ی عامی هاتاثیرات چشمگیری بر نظام فکری مردم و گروه

 رابطه تحلیل" عنوان با پژوهشی در [27]پورکی و فرعینی .اندداشته

 که داشتند تاکید" جدید هنرهای در نمایش مکان و بازنمایی شیوه

 هنرهای خصوص به دارد، همراه به را خود خاص فرهنگ جدید هنر

 برقرار مخاطب با تریعمیق رابطه که پیشرو هنرهایو  نمایشی
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 .مراه بوده استه گرایینگاه پست مدرن با نوعی تاریخ .سازدمی

عنوان ذخیره فرهنگی و منبع الهام برای روز توجه به تاریخ به

عنوان نمونه به .وهشگران مورد تقدیر بوده استهمواره از سوی پژ

 معماری بازشناسی"در پژوهشی با عنوان  [28]زادهخادم و فرعینی

نوعی نگاه تاریخی به معماری  "تاریخی متون از یزد اتابکان دوره

این  .را مورد بحث و بررسی قرار دادند تاریخی متونبا تاکید بر 

 .کندای درخشان یاد میعنوان دورهبه یزد" اتابکانن "مقاله از دورا

روستا  " محلهشیعیی "هابا بررسی ویژگی [29]و همکاران عزیزی

الضرار" را  و الضرر کیش "عدالت" و "قاعده جزیره سفین بنیان

 .اسالمی" معرفی کردند مفهوم اصلی "شهرسازی عنوانبه

اند افکار پست مدرن ته برخی پژوهشگران نیز تالش کردهالب

 را اسالمیمعماری و شهرسازی معاصر جهان کرده در ساحت رخنه

ای با در مقاله [30]و همکارانزادهلبیبشاهد مثال  عنوانبه .کنند

 سازمان در راپاپورت رفتار -محیط مدل از اسالمی بازخوانیعنوان "

مدل جدیدی را در تعامل  طرح" در آن سنجیتحقق و خانه فضایی

 .اسالمی و افکار پست مدرن ارایه نمودند هایارزشو  هااندیشه

 معاصر معماری در شکوفایی و فناوری چالش [31]نژادمهدوی

توسعه را موضوعی بسیار مهم برای درک و  حال در کشورهای

و آینده معماری در چارچوب نظریه "معماری تحلیل معماری آینده 

 در توجیهی از گراف [32]پورجعفرو  سیادتان .معرفی نمودند سرآمد"

این نمونه  .اسالمی استفاده کردند -ایرانی تحلیل آثار معماری

ی روزآمد و هابخشی از تالش برای آشتی مفاهیم کهن با فناوری

نشان داد  [33]فرعینیو  عابدمطالعات  .دوشمحسوب میپیشرفته 

ی مهمی از گرایش به هابخش که صوت، آکوستیک و منظر صوتی

 و گالبچی .هستندی روزآمد و پیشرفته در معماری آینده هافناوری

مصالح نوین ساختمانی در  با توجه به مواد و [34]سوادکوهیحبیبی

 تحلیل کاربرد در آینده، بهایران ساختمان  سازی و صنعتساختمان

موجود  بناهای سازیمقاوم در الیافی -پلیمری یهاکامپوزیت

در  وریبهرهبر ضرورت  [35]و همکاران مرادی محمد .پرداختند

 بسیار نقش نیز بر [36]قرائی و عزیزی .مصرف انرژی تاکید کردند

 جهان شهرسازی و معماری در انرژی مصرف در وریبهره مهم

 مصرف رنظ از هااختمانس طرح کنترل با همراه .کردند تاکید

 نیز تمهیدات شهرسازی طریق از رژیان مصرف ییکارآ رژی،ان

 .باشد داشته توجهی قابل افزایش تواندمی
 تحقیقاهداف 

 در آن یهاریشه و دفاعی معماری ابعاد و هاویژگی تبیین -۱

 مجید قرآن معرفتی هندسه و دینی نصوص
 دفاعی، معمار تحلیل رابطه مفاهیم عمیقی چون معماری -۲

 هابا یکدیگر و نسبت مفهومی آن غیرعامل پدافندو  متعهد

 فرضیه
 نگاه و شیعه ممتاز فقه در سترگ و عمیق ایریشه دفاعی معماری

 مجید قرآن معرفتی هندسه و دینی نصوص به شیعه بزرگ علمای

 .دارد

های پدافند غیر عامل و چارچوبهای معمار ی التزام به بایسته

دفاعی، در هدایت فر آیند طر احی و ساخت پروژ ههای معمار ی 

 ضرور ی است.

 معمار تنها با حضور یک دفاعی معماری اهداف مورد نظر درتحقق 

 .شودممکن می متعهد
ی فکری هاچارچوب مفهومی پژوهش و معرفی بنیان ۱نمودار 

 به مبنا -طراحی نظریه معماری سرآمد در تبیین چارچوب رویکرد

 در انرژی هوشمندانه مباحث نوین معماری مانند کاربرد مصرف

 .دهدرا ارایه می ساختمان

 

اساس اصول و مبانی دفاعی بر  چارچوب درک و معرفی معماری) ۱نمودار 

 معماری اسالمی ایرانی و هماهنگ با پدافند غیرعامل

 

 هاروش و ابزار

 نای معماری موفق برای ایرانبمعماری اسالمی زیر

ای بزر گ از معمار ی اسالمی ایر انی معماری سنتی ایرانی نمونه

است، نوعی معمار ی که در مفهومی عامتر به معنای تداوم و 

پایدار ی است. معمار ی سنتی ایر انی بر گر فته از باور های اجتماعی 

و کنشها از گذشتهای دور یا نز دیک در یک جامعه اسالمی و در 

عین حال تحول مجموعهای از باور های اجتماعی و کنشها از 

گذشتهای دور یا نز دیک در یک جامعه خاص است. طر حوار ههای 

سنتی میتواند در ز مان اکنون و در مفهومی عامتر به معنای 

مجموعهای از کنشها و باور های اجتماعی متعار ف و ر ایج معنا 

یابد. در این بین استفاده از طر حوار ههای سنتی در چارچوب 

طر احیهای نوین و معاصر ر ا میتوان به تعابیر گوناگون در ساختار 

فیزیکی و معنایی با بیان ارز شهای کیفی، هویتی، سیاسی، 

ساختار اجتماعی در این باب مطر ح کر د. معمار ی اسالمی بخشی 

جدانشدنی از فر هنگ اسالمی ایر انی مر دم ایر ان و بخش مهمی از 

تاریخ پر نشیب و فر از این کشور به شمار میرود. معمار ی اسالمی 

تناسبات و هندسه 

معماری سنتی 

ای دانش رایانه
نوین و مهندسی 

پیشرفته

های فناوری
هروزآمد و پیشرفت

علوم اجتماعی و 

روانشناسی محیط

مفاهیم قرآنی و 

های اسالمیارزش
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ایر انی عالوه بر جنبههای مادی و تاثیر های فیزیکی از جنبههای 

 الهی و معنوی زیادی نیز بر خور دار است.

 ُنورُ  اللَّهُ "سوره مبارکه نور  ۳۵معماران ایرانی با تاثیرپذیری از آیه 

َماَواتِ  ْرِض  السَّ  یفِ  اْلِمْصَباحُ   ۖ ِمْصَباحٌ  َهایفِ  اةٍ کِمشْ ک ُنوِرهِ  َمَثلُ   َۚواْألَ

َجاَجةُ   ُۖزَجاَجةٍ  َهاک الزُّ  َال  ُتوَنةٍ یزَ  ةٍ کُمَبارَ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  وَقدُ ی یُدرِّ  ٌب کوْ ک َأنَّ

  ُۗنورٍ  َعَلٰى  ُنورٌ   َۚنارٌ  َتْمَسْسهُ  َلمْ  َوَلوْ  ءُ یضِ ی ُتَهایزَ  ادُ کی ةٍ یَغْربِ  َوَال  ةٍ یَشْرقِ 

ْمَثالَ  اللَّهُ  ْضرُِب یوَ   َۚشاءُ ی َمنْ  ِلُنورِهِ  اللَّهُ  یْهدِ ی اِس  اْألَ  لِّ کبِ  َواللَّهُ   ِۗللنَّ

همواره معماری اسالمی ایرانی را با احترام به حضور  ٌم"یَعلِ  ءٍ یشَ 

بدیل در حی کرده، برای نور نقشی مهم و بیمعنوی نور طرا

اند. بهر هبر دار ی از نور روز در ل بودهعماری اسالمی ایرانی قایم

معمار ی، عالوه بر تامین نیاز های روانی و جسمی انسان، مصر ف 

انرژ یهای فسیلی ر ا نیز کاهش میدهد. از سوی دیگر، نور 

اصلیترین عامل کیفیت، پویایی و سرز ندگی فضای معمار ی است 

و هم از نظر مفاهیم کیفی و سمبلیک و هم از نظر کار کر د عملی، 

از جایگاه ویژ های در میان عناصر تشکیلدهنده فضا بر خور دار است. 

در عر فان اسالمی نور ر ا نماد وحدت و یگانگی خدا میدانستند، 

بنابر این نور عالوه بر ابعاد مذهبی، ابعاد کار کر دی نیز دار د. از این 

رو در فر آیند طر احی و ساخت پروژ ههای معمار ی، ضمن توجه به 

"معمار ی دفاعی" همر اه با ر عایت اصول و مبانی پدافند غیر عامل، 

الز م است تاثیر نور در تداعی عناصر اصلی معمار ی اسالمی مور د 

عنایت قر ار گیر د. طر احی معمار ی دفاعی ساحتی خالقانه دار د، از 

 این رو فر آیند طر احی معمار ی ر ا یک امر هنر ی دانستهاند.

 مبنای شناخت و آگاهی هاتفاوت دیدگاه

اُس  َهایأَ  ایفرماید: "قرآن مجید می ا النَّ  وَ  ُأْنثى وَ  رٍ کذَ  ِمنْ  مْ کَخَلْقنا ِإنَّ

 ِإنَّ  مْ کَأْتقا اللَّهِ  ِعْندَ  مْ کَرمَ کأَ  ِإنَّ  ِلَتعاَرُفوا َقباِئلَ  وَ  ُشُعوباً  مْ کَجَعْلنا

 زن و مرد کی از را شما ما! مردم اى ،)١٣/حجرات( ٌر"یَخب مٌ یَعل اللَّهَ 

 را گریدکی تا میداد قرار هالهیقب و هارهیت را شما و میدیآفر

 خداوند نزد شما نیترگرامى ،)ستین ازیامت کمال نهایا( دیبشناس

در  عقل گونه دو .است آگاه و دانا خداوند شماست نیباتقواتر

شود که شامل ز مینه منطقی تفکیک عرفان اسالمی شناخته می

میان "عقل کلّ ی" یا ذات عقل یا عقل نخستین و "عقل جزئی" یا 

عقل استداللگر است. در فر هنگ معاصر، میان ریشیو به معنای 

تحقیق و بحث و اینتلکتوس به معنای ر سوخ به کنه حقیقت 

تفاوت وجود دار د. افالطون و عار فان مسلمان از اینتلکتوس که 

همان شهود یا بصیر ت عقلی است با عنوان "چشم جان" یاد 

میکنند. عر فان اسالمی تاکید دار د که انسان باید بر ای گذر ان امور 

عادی ز ندگی از عقل جزئی و استداللگر خود استفاده کند و بر ای 

در ک امور عمیق ز ندگی به شهود عقلی و علم بیواسطه به حق 

بپر داز د. بحر ان دنیای متجدد امروز، عدم در ک مفاهیم واالی دینی 

و اندیشههای اسالمی است. چیز ی که در عر فان اسالمی به تقابل 

بینش شر ق و غرب نسبت به امر نظار ه و امر عمل در علوم تعبیر 

 شده است. 

 عرفانی به هنر و معماری -نگاه حکمیضرورت 

شناسان به اشتباه تحت تاثیر نظر شرق تبریزی نیالدجالل موالنا

ی در حالی که خاطرات او در خوی و مکان آشنای(د یگویم یروم

 =: بودن موالنا دارد)وی با شمس تبریزی نشان از آذری

 َبَصر یرانیح وظّن است  یکر یز ،بخر یرانیو ح بفروش یکر یز

 ینجک در چارهیب شحنه ،دیرس سلطان چون است شحنه چون عقل

  دیخز

 تاب چه او آفتاب با را هیسا آفتاب حق بود، حق هیسا عقل

 گوید:ه و اهمیت نگاه حکمی و عرفانی میموالنا در توضیح جایگا

 برف همچون اسپید دل جز ،نیست حرف سواد و صوفی دفتر

 نیست

معنوی،  مثنوی(انوارقدم  چیست، صوفی زاد قلم آثار دانشمند، زاد

 )٥ دفتر دوم، بخش

 به .است خرد و آگاهی و معرفت اسالمی، عرفان ویژگی ترینمهم

 این در انسان عرفان اصیل ایرانی برگرفته از عرفان مانوی، زعم

 سایه در را خود باید و است ظلمت، اسیر و نور به آمیخته جهان

در تحلیل  .برهاند ظلمت چنگ از نور خدای و خود به معرفت

 نور، یک پاره خرد یا روح مانوی، آیین در آفرینش اسطوره

از  است عبارت مانویت، عرفانی مایهبن .است تن شده درزندانی

 رسالت مکتب، این در .جهان این به نور عالم از روح هبوطِ  درکِ 

 مادی، پیکر در محبوس علوی روح یهاپاره کردنآزاد انسان،

 .است نور جهان به پیوستن و روح رستگارشدن
 

 به معماری اینگاه آیه
 

 سوره .نمایدتوصیه می را به طبیعت اینگاه آیه قرآن مجید در

 َبةً یطَ  ِلَمةً ک َمَثًال  الّلهُ  َضَرَب  َف یک َترَ  َأَلمْ " :فرماید می ابراهیم

َماء یفِ  َوَفْرُعَها َثاِبٌت  َأْصُلَها َبةٍ یطَ  َشَجرةٍ ک  لَّ ک َلَهاکأُ  یُتْؤتِ  ﴾۲۴﴿ السَّ

َها ِبِإْذنِ  نٍ یحِ  اِس  اَألْمَثالَ  الّلهُ  ْضرُِب یوَ  َربِّ  ،﴾۲۵﴿ ُرونَ کَتذَ ی َلَعلَُّهمْ  ِللنَّ

 کپا درختى مانند هک کپا سخنى زده مثل چگونه خدا دىیند ایآ

 ،)۲۴( است آسمان در اششاخه و استوار اششهیر هک است

 براى را هامثل خدا و دهدمى پروردگارش اذن به دم هر را اشوهیم

 .)۲۵ آیه ابراهیم، سوره( رندیگ پند آنان هک دیشا زندمى مردم

 ضمنی داللت درد، یا لذت حسیات بر آمدنفایق به کاتارسیس،

 و سلیم خرد با زیستن همان که است شدنیبیرون خود دارد، از

 .است جهان جان حقیقت
 

 پژوهشفرآیند و روش استنتاج 

 مورد نیاز، اطالعات و نوعپژوهش  یاصل هدف هکنیا به توجه با

 و یاسیاعم از ق یاربردک ،یادیبن یهانهیزم هیپا بر مطالعه

 یا به عبارت دیگر، براساس راهبرد "استدالل منطقی" ییاستقرا

 راهبرد آزادپژوهی، پارادایم براساس پژوهش ،تنظیم شده است

 و مفهومی مقایسه تکنیک توصیفی، روش منطقی، استدالل

 قرآن عمیق مفاهیم تحلیل به تاویلی، و تفسیری یهاتاکتیک

 .پردازدمی مجید

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یاسالم اضیف ۲۷۰

  ۱۳۹۹ زمستان ،۴، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                        پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

 انتخاب جامعه و نمونه

های متنوعی ر ا بر ای شناخت و تحلیل پژوهشگران نظریه

ویژ گیهای معمار ی سنتی و معاصر ار ایه کر دهاند که میتواند 

ر اهگشای در ک و تحلیل معمار ی دفاعی و ر عایت اصول و مبانی 

پدافند غیر عامل در فر آیند طر احی و ساخت پروژ ههای معمار ی 

باشد. فهر ستی از اساتید و پژوهشگر ان بر تر ایر ان در حوز ه معمار ی 

و شهر ساز ی با مشور ت متخصصان حر فهای صاحبنظر استخر اج 

شده است تا نتیجه کار بر آیندی از حوز ه نظر و عمل باشد. از 

فهر ست ۲۴ نفر ی تهیهشده، نظر ات اساتید و پژوهشگر ان بر تر در 

حوز ه معمار ی و شهر ساز ی استخر اج شد و در نهایت نظر ات 

تعدادی از آنها که با سهولت بیشتر در دستر س قر ار داشتند و 

محتوای آنها بر ای پژوهشگر روشنتر بود، فهر ست شدند. بر خی از 

اساتید مشهور دیگر در ایر ان حضور داشتند که بهدلیل معلومنشدن 

دقیق نظریات ایشان بر ای محقق در فهر ست نهایی قر ار نگر فتند. در 

بر خی از موار د نظر ات با چارچوب مور د نظر پژوهشگر هماهنگی 

 کافی نداشت تا مور د استناد قر ار گیر د.

 گیر یروش نمونه

گیر ی بر اساس روش گلوله بر فی انجام شده است. بهعنوان نمونه

نمونه در کر سی نظریه "مدل توسعه درونز ا" فهر ست اسامی 

متفکر ان مر تبط استخر اج شد که در این نمونه شامل سیدغالمر ضا 

اسالمی، سیدمحسن حبیبی، عبدالهادی دانشپور، اسفندیار 

زبر دست، محمدجواد مهدوینژ اد، علیر ضا عینیفر، مظفر صر افی، 

 شاهین حیدر ی و بهناز امینز اده است (شکل ۱). 

 

 
اساس روش گلوله نظریه بر  صاحب نمونه استخراج لیست اولیه متفکر) ۱شکل 

 برفی

 

 با اسالم نسبت" پردازینظریه در کرسینمونه  عنوانبههمچنین 

کار، نقره عبدالحمیدمربوط به  "سالم نظریه اسالمی، یندهایفرآ

فهر ستی از افر ادی چون محمدر ضا بمانیان، علی غفار ی، مصطفی 

بهز ادفر، محمدر ضا پور جعفر، بهمن ادیبز اده، محمدجواد 

مهدوینژ اد و محمدمهدی عزیز ی تهیه شده است. در ز مان 

نمونهگیر ی مشاهده شد که تعدادی از اساتید کر سی ر سمی ار ایه 

نکر دهاند، مانند سیدمحسن حبیبی که با کتاب مشهور "از شار تا 

شهر" نگاه تاریخی جدیدی به معمار ی و شهر ساز ی اسالمی ایر انی 

ار ایه کر د. نام ایشان به فهر ست افزوده شد. در موار د فوق مشاهده 

 میشود که افر اد غیر مر تبط با معمار ی و شهر ساز ی حذف شدهاند.
 بین گویوگفت هنر اسالمی و در یونسکو کرسینماد  ۲شکل 

 دهد.را نشان می گالبچی محمودزیر نظر  فرهنگی

 

 
زیر نظر  فرهنگی بین گویوگفت اسالمی وهنر  در یونسکو کرسی) ۲شکل 

 گالبچی محمود

 

 هایافته

 حیطه و نظریه ص این پژوهش، عنواناشناسی خبراساس روش

تشخیص پژوهشگر  طبق نظریه صاحب متفکرتخصصی مربوط به 

نظریه  صاحب با آنچه در ذهن متفکر انتخاب شده است و لزوماً 

کند، زیر ا بر اساس دیدگاه خاص این پژوهش، بوده، برابری نمی

معمار ی دفاعی ر ا از ر اه تعامل و تاثیر گذار ی بر مخاطب، 

همر اهبودن با ر عایت کامل اصول و مبانی پدافند غیر عامل میتوان 

تبیین نمود. در نهایت، تحلیل جامعی توسط پژوهشگر بر روی 

آر ای نظر ی و منش عملی (بر ای اساتیدی که در حوز ه طر اح 

معمار ی نیز فعال بودند) صور ت پذیر فت تا بر مبنای آن، چارچوب 

مفهومی بر ای شناخت و تبیین مفهوم عملیاتی معمار ی دفاعی 

 تر سیم شود.

متفکران معماری ایران در تبیین  مقایسه تطبیقی ۱جدول 

های آن در در ک و تفسیر معمار ی دفاعی ر ا نشان و آموزه عماریم

 میدهد.
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 های آن در در ک و تفسیر معمار ی دفاعی (تر تیب بر اساس حروف الفبا)و آموزه عماریممتفکران معماری ایران در تبیین  مقایسه تطبیقی) ۱جدول 

 درسی برای معماری دفاعی شدهبرداشتآموزه عملیاتی  برداشت محقق از دیدگاه عنوان نظریه و حیطه تخصصی نظریه متفکر صاحب

 زادهادیب بهمن

 برای اصولی مالحظات

گیر ی و طر احی بر پایه تصمیم

 متون اسالمی

 با غیربخشی نگاه ضرورت

 نگر یپرهیز از بخشی

 عنوانبهاسالمی  همیت متونا

 گیریوسیله تصمیم

 توصیه به متون اسالمی برای

 گیر ی و طر احیتصمیم

 روش ساخت و ساز اسالمی جالل میرلطیفی
گر ایی در فنشناسی و تاریخ

 فنگر ایی در معمار ی تاریخی

ها، زهاشناخت دقیق نظام اند

 هندسه، مدول و پیمون

ستفاده از تناسبات و هندسه ا

 معماری سنتی ایرانی

 داراب دیبا
معماری معاصر کشورهای 

 اسالمی و در حال توسعه

فناوری معماری معاصر جهان 

 اسالم

ی هااهمیت یادگیری از نمونه

 برتر جهان اسالم

های نواندیشی و بازنگری در شکل

 قدیمی

 ز امدل توسعه درون سیدغالمرضا اسالمی
گاه سیستمی به درون به ن

 جای نگاه به بیرون

محور به مردم تاکید بر توسعه

 جای توسعه کاالمحور

برای سایت طرح به جای بیرون شهر، 

 .برویمبه سراغ درون شهر 

 سیدمحسن حبیبی
تاریخ شکل شهر و شهرهای 

 تاریخی ایران

سیر تغییرات شکل شار و 

 شهرهای دوران اسالمی

هندسه خاصی بر شکل شهر 

 .اسالمی حاکم است

ی تاریخی دوران اسالمی نوعی شهرها

 اند.بوده شهر دفاعی

 کارنقرهعبدالحمید 
 یندهایفرآ با اسالم سبتن

 سالم نظریه اسالمی؛

 و یاله ، کالمیاسالم فرهنگ

ن در تمدن یمعصوم سنت

 اسالمی

 ،یانسان توجه به اهداف

 انقالب سازخیتار و یفرامل

 یاسالم

معماری دفاعی یک معماری 

 هماهنگ با انقالب اسالمی

 اکبر تقواییعلی

شناسی شهر اسالمی در تیشخص

بر نامهریز ی طر حهای توسعه 

 شهر ی

و  یاسالم شهر یالبدک بعادا

 زندگی معنوی شهروندان

معنویت گمشده شهر اسالمی 

 و نیاز شهروندان مسلمان

 ،یفرهنگ ژهیو تیتوجه به هو

 نانکسا خاص یخیتار و یاجتماع

 مجتبی انصاری
 اصل و نظر حوزه در وحدت اصل

 حوزه عمل در تیمجموع

 استفاده و سنتی آشتی اصول

 در معماری دیجد فناوری از

 اسالمی

احترام به جامعیت، 

 جانبهمجموعیت و نگاه همه

 اصل و وحدت اصل توجه به

 طراحی در تیمجموع

 آبادیمحمد علی
 و طراحی جاویدان راه دنبال هب

 قرآن در ساخت

 نقش و طبیعت الهی حکمت

 اسالمی معماری در آن

نگاه به طبیعت و صنع الهی 

 به چیستی معماری اسالمی

اسالمی در  فلسفه جایگاه ویژه اصول

 فهم هنر و معماری

 ز ادهمحمد نقی
 آرمانی شهر به یاطی حیات ضایف

 اسالم

شهر  کالبدی تجلی تبیین

 الهی کالم به استناد اسالمی با

 متنوع و جدید در تجلیات

 وحدت در کثرتی قالب

 و مکان و زمان شهر اسالمی متناسب

 دسترس در امکانات

 عماری سرآمدم نژ ادمحمدجواد مهدوی
های روز آمد با تعامل فناوری

 ارز ش و اصالت

مبنا در اهمیت رویکرد طراحی

 کسب سر آمدی

نگاه معمارانه به استفاده از 

 های روز آمد و پیشر فتهفناوری

 محمدرضا بمانیان
دهی به شکل در خدامحوری نقش

 اجز ا و عملکر د معمار ی اسالمی

 مکان عنویت در شهر والیی وم

 اسالم منظر در مسکن و

های اندیشههای اصیل ظرفیت

اسالمی-شیعی در در ک 

 معمار ی

گاه اسالمی به فرآیند مدیریت پروژه ن

 دفاعی و ساخت معماری

 پورجعفرمحمدرضا 
محور در محله نظام طراحی شهری

 شهر اسالمی

سجد در مرکز محله در م

 هندسه شهری در شهر اسالمی

ضرورت رابطه معماری با 

 محله و محله با مسجد محله

محور همر اه با ر عایت رویکرد محله

 پدافند غیر عامل

 محمدکاظم سیفیان
فن ساختمان و روش ساخت و 

 نصوص دینیساز مبتنی بر 

متن و نص دین مبنای 

 شناسی در معمار ی اسالمیفن

عماری اسالمی است که از م

 .کندمیقوانین دینی تبعیت 

لزوم رعایت قانون شرع در فرآیند 

 طراحی و ساخت پروژه معماری

 هادی ندیمی

 طریقت و جوانمردان آیین

های فتوتنامه در معماران

 معمار ان و بنایان

معمار متعهد در طریق ایگاه ج

 معماری سنتی ایرانی

 عنوانبهحقیقت  یتوجه به بها

 شناسیزیبایی بر مدخلی

 یمعمار 

ها و آیین جوانمر دان فتوتنامه

 بهعنوان بخشی از پدافند غیر عامل
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  ۱۳۹۹ زمستان ،۴، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                        پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

 یفرهنگ، یاجتماع میمفاه نظر از دفاعی معماری شده باعث آنچه

م در بستر قرآن مجید یاین مفاه هک آن است باشد، اراکو معنوی 

های مادی و معنوی معمار ی اسالمی ایر انی شکل و زیرساخت

گر فتهاند و ریشه در مفهوم عمیق سنت و فضای معمار ی دار ند. 

تعامل فناور یهای روز آمد و پیشر فته با سنت و معمار ی سنتی 

ایر انی در در ک معمار ی دفاعی بسیار مهم است و نتیجه این 

ار تباط که متاثر از مناسبات همز مانی و هممکانی در تعامل کالبد 

و محتوا است، نوعی معمار ی دفاعی است که ریشه در معمار ی 

سنتی ایر انی دار د. معمار ی دفاعی به دنبال احیای دوبار ه 

طر حوار ههای سنتی و ذهنی در قالب تعامل فر هنگ و هویت با 

فناور یهای روز آمد و پیشر فته عینیتبخشیدن به طر حوار ههای 

 سنتی در قالبی قابل پذیر ش در مولفههای معمار ی معاصر است.

نگر و نگاه همهجانبه دار د، دفاعی نیاز به رویکرد کل معماری

رویکر دی اعم از فضای ساختار ی، کار کر دی، زیباشناختی و معنایی. 

متغیر های فر آیند طر احی و ساخت پروژ ههای معمار ی، در ار تباطی 

نظاممند با یکدیگر قر ار گر فتهاند. همافز ایی در سی بزر گ از معمار ی 

سنتی ایر انی تلقی شده است، در سی که بر آیندی از آموز ههای 

اصیل معنوی است. معمار ی سنتی ایر انی در س شفافیت و 

سیالیت بر ای معمار ی معاصر ایر ان دار د. نتیجه همنشینی 

قاعدهمند سنت و فناور ی، اقتضائات عملکر دی و زیباشناختی، 

نوعی از معمار ی دفاعی همر اه با ر عایت اصول و مبانی پدافند 

غیر عامل است. زیباشناسی نمادین در معمار ی سنتی، منجر به 

الگوهای جاودان در معمار ی سنتی ایر انی شده است. مطالعات 

گویای آن است که تاکید بر ر شد ارز ش و ارز شگر ایی در هندسه 

معر فتی قر آن مجید، به بخشی از اصول معمار ی سنتی ایر انی 

تبدیل شده است. البته الز م به ذکر است که عینیت مبانی نظر ی 

معمار ی اسالمی، در فضای معمار ی ایر انی بهخوبی قابل مشاهده 

و باز شناسی است. باز خوانی و توسعه طر حوار ههای سنتی در 

معمار ی معاصر، هدفی واال و معنوی بر ای مسوولیتبخشی به 

معمار ی دفاعی است. در ک عمیق الیههای مختلف در مفاهیم 

هویتساز در طر ح خانه سنتی از اهمیت و ضرور ت خاصی 

 بر خور دار است.

 ساختمان و فناوری ، فندفاعی مفاهیم "هنر مهندسی" معماری

افز ایی سنت و فناور ی به ر سمیت همدر زیرمجموعه را  ساخت

میشناسد. مفاهیم هویتساز فر هنگ و معمار ی اصیل ایر انی و 

مفاهیم هویتساز تاریخ معمار ی سنتی ایر انی، در کنار یکدیگر 

گنجینهای بر ای چارچوببندی معمار ی دفاعی و پدافند غیر عامل 

است. ر عایت اصول و مبانی پدافند غیر عامل محدودکننده نحوه 

اشر افیت پنجر هها به فضای خصوصی و مدیریتکننده نحوه 

اشر افیت پنجر هها به فضای عمومی است. فر اموششدن ارز شهای 

پایدار معمار ی سنتی ایر انی، معمار ی معاصر ر ا به چالش کشیده 

است. تحلیلها نشاندهنده آن است که امروز ه میز ان ر ضایتمندی 

از معمار ی معاصر کاهش یافته است. فضای معمار ی دفاعی به 

عنصر وجودی انسان احتر ام میگذار د و به آن معنا میبخشد. در 

این بین میتوان تعامل طر حوار ههای فر هنگی و اجتماعی ر ا بر 

پایه الگوهای بر گر فته از فر هنگ و معمار ی اصیل ایر انی مور د 

 باز شناسی و تحلیل قر ار داد.
 

 گیریو نتیجه بحث

ایرانی در ساختن  معماران معنوی اندیشه راهبردی نقش بر نتایج،

معماری سنتی ایرانی اشاره دارد، موضوعی که زیربنای نظری 

بخشی از معماری معاصر ایران  عنوانبهدفاعی  بازتعریف معماری

 .است

 مقایسه براساسدفاعی  بندی چارچوب معماریجمع ۲جدول 

  های متفکر ان معمار ی ایر ان ر ا ار ایه میدهد.اندیشه تطبیقی
 نصوص در دفاعی معماری یهاریشه که است آن گویای نتایج

توان در قالبهای می را مجید قرآن معرفتی هندسه و دینی

 مطر حشده مور د باز شناسی و تحلیل قر ار داد:

 عنوانبه معماری آیینی: و دینی معماری یک دفاعی معماری -۱

ساز ربط باال، زمینه عالم با خاکی موجودات دهندهموضوع رابطه

انسان و خداوند سبحان است. با تاثیر پذیر ی از فر هنگ اصیل 

اسالمی و ایر انی، معمار ی سنتی ایر انی در معنای استعار های آن، 

بر ضرور ت توجه به دفاع بهعنوان یک موضوع دینی و شر عی تاکید 

داشته است. از این رو معمار ی دفاعی نوعی از معمار ی بر پایه 

اصول و ارز شهای فر هنگی اسالمی و هویت بومی خواهد بود. 

سنت در معمار ی اسالمی بر پایه ارز شهای فر هنگی، عقاید مر دم و 

هویت اسالمی شهروندان استوار است. معمار ی دفاعی نوعی 

معمار ی دفاعی آیهای است، نوعی معمار ی که تجلیدهنده ر مز گان 

عینی و ذهنی بر داشتشده از آیات قر آن مجید است. معمار ی 

آیهای، روایتگر آیات وآموز ههای دینی و ریشههای معنوی آن، در 

فر آیند طر احی و ساخت پروژ ههای معمار ی است. معمار ی دفاعی 

به لحاظ کیفی بهخصوص کیفیت کالبدی و فضایی، احیا و 

بازز ندهساز ی معمار ی آیهای محسوب میشود. از برر سی و 

تحلیلهای انجامشده چنان بر میآید که معمار ی دفاعی در عمل 

یک معمار ی بر گر فته از آیات قر آنی و غنی از نشانههای عینی و 

ذهنی، نشانههای ملموس و ملموس است. مطالعات گویای آن 

است که روشهای مطر حشده در دستگاه اندیشهای زیربنای 

معمار ی دفاعی، بر گر فته از نظریههای معمار ی مبتنی بر قر آن 

مجید است. به عبار ت دیگر، دستاور د گویای آن است که ریشههای 

معمار ی دفاعی در نصوص دینی و هندسه معر فتی قر آن مجید 

 قابل باز شناسی و تحلیل است.

 معمار وظایف از بخشی غیرعامل پدافند مبانی و اصول رعایت -۲

در  و تعهد معمارانه، زیربنای تحقق کیفیت معمار متعهد متعهد:

معمار خود را به  .ی معماری استهافرآیند طراحی و ساخت پروژه

داند و به الیههای و زمینه طرح ملتزم میمحیط زیست، بستر 

مختلف فر آیند طر احی شامل تمامی الیههای مختلف فر آیند 
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طر احی و ساخت پروژ ههای معمار ی همانند منظر شهر ی، عوامل 

طبیعی، مصنوعی و انسانساخت توجه میکند. در فر هنگ اسالمی 

ایر انی نیز فتوتنامهها و آیین جوانمر دان بهعنوان بخشی از پدافند 

 غیر عامل، زیر ساخت تحقق کیفیت در معمار ی دفاعی است.
 آرامش، مخاطب: برای امن فضای عنوانبه معماری رسالت -۳

دفاعی در  و از این رو معماری گمشده معماری معاصر است

از  یکی است. معماری در نهفته معانی کشف جویوجست

ترین و اولین گامها در ایجاد معمار ی دفاعی مطلوب، آ گاهی یاصل

از ارز شهای فر هنگی معمار ی سنتی ایر انی و معاصر ساز ی 

طر حوار ههای سنتی است که درواقع نوعی معمار ی دفاعی همر اه 

با ر عایت کامل اصول و مبانی پدافند غیر عامل است. معمار ی 

دفاعی در عمل نوعی معمار ی هماهنگ با شیوه زیست مر دم 

است. با توجه به چارچوب ار ایهشده بر ای شناخت معمار ی دفاعی، 

معمار ی مور د نظر تعریف مبانی پدافند غیر عامل، نوعی معمار ی در 

جهت تذکر و یادآور ی روایت قر آنی در الیههای طر احی است. 

چیستی، چر ایی و چگونگی معانی ر مز گون در معمار ی دفاعی از 

طریق تعامل ر مز گان ذهنی و ر مز گان عینی شناخته میشود که 

همان مکالمه معمار ان و طر احان با مخاطب اثر است. تعامل 

ر مز گان ذهنی و ر مز گان عینی در تحلیل چگونگی تجسم مفهومی و 

اثر گذار ی آیات قر آن مجید بر الیههای مختلف طر احی قابل در ک 

کنندگان از یک استفاده بیشتر و بهتر چه هر تعامل و ارتباط .است

بنا یا اثر معمار ی، تعامل و تاثیر گذار ی بر مخاطب ر ا به همر اه 

 دار د.

نگر و نگاه همهجانبه: بنابر به تفکر وحدتگر ا کل رویکرد ضرورت -۴

در فر هنگ سنتی ایر ان، معمار ی شامل مجموعهای از فضاها و 

کار کر دهای گسسته و جدا از هم نیست. بهعنوان مثال حیاط در 

معمار ی سنتی ایر انی، نصر انسجامبخش در وحدت و شکلدهنده 

کلیت کالبد معمار ی بوده است. انعطافپذیر ی موضوع مهمی 

است که در بسیار ی از موار د فضاهای سنتی بهخوبی قابل مشاهده 

و باز شناسی است. فر آیند طر احی پیشنهادی در معمار ی دفاعی، 

فر آیندی وحدتگر ا در ر استای ر سیدن به کلیت واحد از جنس 

وحدت در کثر ت است. ضرور ت پاسخگویی یک اثر به نیاز های 

مدنظر کاربر ان، بخشی از در ستی طر احی با بهر هگیر ی از 

طر حوار ههای سنتی است. به عبار ت دیگر اسالمیبودن اثر بدون 

پاسخگویی به نیاز های کاربر ان محقق نمیشود. در این تعریف، 

معمار ی سنتی ایر انی بهعنوان یک واپسگر ا شناخته نمیشود، بلکه 

نوعی معمار ی معاصر مبتنی بر ارز شهای هویتبخش و 

هویتساز است. معمار ی دفاعی الز م است بهطور همز مان از 

تمامی شر ایط مناسب مکانی مانند انعطافپذیر ی، نفوذپذیر ی، 

 انسجام، خوانایی، آسایش فیزیکی و آسایش بصر ی بر خور دار باشد.

 

 های متفکر ان معمار ی ایر اناندیشه تطبیقی مقایسه براساسدفاعی  معماریچارچوب بندی جمع) ۲جدول 

 دفاعیمعماری مفهومی چارچوب  محتواتحلیل در واسط مفاهیم  های بهدستآمده از آر ای متفکر اندرس

 گیر ی و طر احیتصمیم برایاسالمی متون به توصیه 

فرهنگ ؛ (ع)معصومین ائمه روایاتو دینی نصوص 

 های نوین؛فناوری؛ ایرانی -اسالمیاصول ؛ قرآنی

 عنوانبهمعماری ؛ معماریتعهد و متعهد معمار 

 مقدسمعماری یک دفاعی  معماری؛ کلیک 

 و دینی معماری یک دفاعی عماریم

 اسالمیو آیینی 

 ایرانیسنتی معماری هندسه و تناسبات از استفاده 

 های قدیمیشکلدر بازنگری و نواندیشی 

 .برویمشهر درون سراغ  بهشهر، بیرون جای به طرح سایت برای 

 اند.بوده دفاعیشهر نوعی اسالمی دوران تاریخی ی شهرها

 غیرعامل پدافند مبانی و اصول رعایت

 متعهد معمار وظایف از بخشی

 اسالمیانقالب با هماهنگ معماری یک دفاعی معماری 

 نانکسا خاص یخیتار و یاجتماع ،یفرهنگ ژهیو تیهوبه توجه 

 طراحی در تیمجموع اصل دو وحدت اصل بهتوجه 

 معماریو هنر فهم در اسالمی  فلسفه اصولویژه جایگاه 
 برای امن فضای عنوانبه معماری رسالت

 مخاطب
 دسترس در امکانات و مکان و زمان متناسباسالمی شهر 

 های روز آمد و پیشر فتهفناوریاز استفاده به معمارانه نگاه 

 دفاعی معماریساخت و پروژه مدیریت فرآیند به اسالمی نگاه 

به جامع  رویکردفرآیند، مدیریت  ضرورت

 دفاعیمعماری 

 محور همر اه با ر عایت پدافند غیر عاملمحلهرویکرد 

 معماری پروژه ساخت و طراحی فرآیند در شرع قانون رعایت لزوم

 ها و آیین جوانمر دان بهعنوان بخشی از پدافند غیر عاملفتوتنامه

 
 .استنشده گزارش  هنویسندتوسط موردی : قدردانیو تشکر 

 

این  ارسال بر مبنی خود موافقت اعالم با هنویسند: اخالقی تاییدیه

نوین  ىهافناورى و نظرى مطالعات جهان، نقش نشریه به مطالعه

برای  ارسال زمان درپژوهش  این که کنندمی تعهد شهرسازى و معمارى
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