
 
 
 
 

 

 معماری مسکونی و اسالم هشناسی منابع پژوهش در مورد رابطروش

 

 * یقم یمسعود نار

 
 چکیده

 یمسکون یمعمار  هرابط همطالع ممکن انواع از چهارگانه یمدل ،یمنطق استدالل روش با نخست مقاله نیا در
 تیاولو بر یمبتن وهشپژ انسان، تیاولو یمبنا بر پژوهش: از عبارتند هامدل نیا. است شده هئارا اسالم با

 هر در موضوع اتیادب سپس. محورطیمح و محورانسان هدست دو در اسالم تیاولو یمبنا بر پژوهش مسکن،
 یلیتفص یجدول در و گذاشته بحث به یکردیرو نیچن ینظر  یکل چارچوب زین و آن یاصل منابع و روش
 مسلمان زنان موضوع یرو  بر معاصر یهاپژوهش ،یمورد هنمون صورت به آن از پس. است شده یبند جمع

 یساز مکان ،یفرهنگ مکان هحوز  سه در آنها از شناسانهروش یبند دسته از پس و یبررس ،یمسکون یفضا و
-جهینت سرانجام. است شده پرداخته روش هر یلیتحل یمحتوا به ،یفرهنگ مکان ی  ساز مکان و یفرهنگ

 با قیتطب منظر از کنند،یم انتخاب انسان، یهایژگیو را ثبح به خود ورود مبدأ که یقاتیتحق که شده یر یگ
 .دارند را یبهتر  ینظر  یهاتیقابل ،(مسکن یمعمار  و اسالم) بحثه حوز  دو
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 مقدمه 

 یری گیپ قاب   یمختلف  یه اوهیش  هب  ،یفکر شیگرا ای مکتب هر با یمعمار رابطه مورد در بحث
. دش و انج ا  یون اگونهای گشک  به تواند،یم هاوهیش نیا خود یبنددسته و صیتشخ یحت .است

 تب   ب ه و تمطالع ا یبنددسته آن و شودیم دنبال مقاله نیا در که است یاوهیش ها،راه نیا از یکی
 مس کن، هرابط  نی یتب در  یدخ یدراکا یاصل عنصر سه روابط شک  حسب بر یمطالعات مناب  آن،

 عن وان به اسال  و( شده ساخته طیمح) مدَرك ،(انسان) مدِرك: از عبارتند که است یمعمار و اسال 
 . هردو به دهنده ساختار و کنندهمشروط عام 

 دو هب  دنیرس  یبرا یریمس چه و شود داده كیکدا  به اصالت نکهیا بر اساس سه، نیا انیم در
 كی ره در(. 1 ریتصو) است فیتعر قاب  مطالعه، از یمختلف یها«گونه» ،دنبال گردد ،گرید مورد

 س ط،، س ه در نج ایا در ک ه دارن د ک اربرد ،یمختلف سطوح در استفاده، قاب  مناب  ها،گونه نیا از
 عموض و ییشناس ا در ک ه اس ت یمن ابع از دس ته نآ ،مقاله نیا در یادیبن مناب : شوندیم یمعرف
 کی  یگ ردآور منب  ، نی ا ش ود  محس و  هیاول و اول نوع منب  نظر، مورد کردیرو در دارتیاولو

  منب   اس ت ش ده ش ناخته کامالا  که باشد تواندیم موضوع آن مورد در یآموزش ای كیکالس کتا 
 م ورد یلاص  هح وز ،«هرابط» مورد در مطالعه كی ای و هیاول مناب  از  یتحل كی سه،یمقا در ،ینییتب

 منب    اس ت نش ده وارد آن در هن وز س و  عام   ح ال، نیع  در و اس ت دو  هح وز كی اب بحث
 ه   ب ه اول، هح وز تی محور با را حوزه سه هر که است یپژوهش فعالیت كی واق  در ،یتخصص

 .دهدیم وندیپ
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   «اسالم» تیاولو یمبنا بر مطالعه
 ک ه ب ود خواه د آن ک ار، یکل  ص ورت شود، ازآغ انسان و اسال  هرابط از یبررس اگر راستا نیا در

 ت ا ،ین یب جه ان و یفلس ف س ط، از مختل ف س طوح در   انسان با رابطه در اسال  دگاهید نخست
 در ه اافت هی نی ا س سس ش ود، نی یتب   یرفتار و یگفتار یالگوها ،یدئولوژیا ،یانسان یهاارزش

 یمحتوا که است آن گرید شق  . گردد اعمال موجود، یمسکون یفضا و مسکن بر یقیتطب یامطالعه
 اق  و در اول، هگون . ش ود اس تخرا  آن از یمسکون یفضا به مربوط اتیتداع و یبررس هاافتهی نیا

 منب  . اس ت «مطل و  وض » به یستیآلدهیا ینگاه دو  هگون و «موجود وض » بر یانتقاد ینگرش
 رهحض یال م ن عه،یالش   یوس ا ،یکاف مانند) ییروا کتب ن،آقر از پس بحث، نوع نیا یبرا یادیبن

 وردم  س طوح یتمام در و دارد اختصاص انسان تیترب به آنها زیادی از بخش که است..( .و هیالفق
  .است یتوجه قاب  اتیمحتو یدارا بحث

  ،یبب ر ن ا  اس ت موج ود اکنون که را یاخالق متون از یخیتار و اول دست نمونه  یبخواه اگر
 ب ن احم د» دس ته ب  و ق.ه   سو  قرن در که کتا  نیا .است یمناسب مورد ،«المحاسن» کتا 

 م نظ  خ اص بی ترت ب ه جزء دو در را اتیروا از یامجموعه شده، نگارش «برقی خالد بن محمد
-یم  ش ام ( دو  ج زء) را رفتار و لباس اتیئجز تا( اول جزء) ینیبجهان اتیکل سط، از که کرده
 یت ح و ق رون یط  در علما یاخالق هایپژوهش و است فراوان زین مورد نیا در ینییتب مناب . شود

 جمل ه از دارد  یادی بن من اب  از یت ر یوس اریبس هدامن خود و شودیم شام  زین را فالسفه و حکما
 « آرا احم د» هترجم و «یمیحک» برادران هنوشت «اتیالح» معاصر کتا  نه،یزم نیا در دیمف کتب
 نی د دگاهی د از منس ج  ینظ ام هی ارا در یسع کتا ، نیا. است شده چاپ دیتجد بارها که است

 زگ اررو ازی ن حسب بر را مطالب و داشته اتیروا و اتیآ اساس بر جهان، و جامعه انسان، به نسبت
 .است کرده یسامانده ،یکنون

 ار اس ال  یشناس انس ان یاجنب ه دیبا ،،یکردیرو نیچن با مسکن مورد در یتخصص مناب  اما
 ،یاس الم یمعمار مطالعات در یحقوق   یفقه شیگرا یهابحث د نده قرار یکالبد  یتحل یمبنا

 یش هرها» در « یحک » بح ث مانند   هانمونه نیا در   زیراردیگیم قرار گروه نیا در هعمدبه طور 
 و ثی احاد ات،ی آ   است متمرکز ،یگیهمسا واحد ای مسکن بربه طور عمده  که «یاسالم   یعرب

 هب  ک ه یاس الم مستندات از یمهم بخش نکهیا هواسطهب و شودیم ییشناسا یاسالم یقهف احکا 
 را اه انس ان متقاب   فیتکال و حقوق و دارد یفیتکل هوجه به طور عمده د،یآیم یمباحث نیچن کار

 .ردیگیم صورت یانسان یزندگ الزامات ریمس از یمعمار به آن ورود دارد، نظر مورد
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 یگیهمس ا واح د و مس کن ب ربه ط ور عم ده  که یاسالم شهر مورد در «راکب جمال» همطالع
 مفه و  س ه یمبن ا بر انهیساختارگرا یتئور كی هیارا یبرا تالش از است یجالب نمونه است، متمرکز

 و اس تخرا  یاس الم عتیش ر و س نت از آن یبرا یاصول یو که فضا از استفاده و کنترل ت،یمالک
1)اکب ر اس ت کرده یریگیپ هانمونه در ،قالب به یساختارده در را آن نقش سسس  هنمون   (.1988، 
2هیابود» را بحث نیا از یمتأخر  قواع د نق ش ب ه و ک رده هی ارا اردن تخ تیپا م ورد در (2006) «

 یواحدها به دهنده شک  یاساس عام  كی عنوان به   امالك توارث هلئمس ژهیوه ب   اسال  یاقتصاد
 .است داختهپر حوزه نیا در یگیهمسا
 

 عهیش ییكتب روا ی. بخش خاص مربوط به مسكن در برخ1جدول

 
 راهک ار س هولت ب ه البت ه، ن،ی ا. ک رد آغاز مسکن و اسال  هرابط از را بحث است ممکن اما،

 م ورد در  یس تقمبه ط ور  یاسالم یاصل مناب  که شودیم تصور طور نیادست ک  . ستین نیشیپ
-یم  دق ت یکم با نیاوجود  با. ندستین یچندان مطالب یحاو مسکن، جمله، از و یمعمار کالبد
 ب ا نخس ت واق ، در ،یاسالم یمعمار یفضا مورد در یلیتمث   یعرفان مطالعات هگون که دید توان
( اغل ب) س سس و ش ودیم آغاز ،(تصوف و عرفان خاص هویش با) یاسالم  یمفاه از یتیکل  یترس

                                              
1 - Akbar 

2 - Abu-Dayyeh 
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 یهانمونه از. شودیم یمعمار یفضا بر  یمفاه آن قیتطب وارد انسان، یهایژگیو به پرداختن بدون
 ب ر یدرآم د» عن وان با «کار نقره» اثر است، پرداخته زین مسکن به خاص طور به که مناب  نیا مه 

. است ختهپردا یگیهمسا و مسکن به آن 4-7 قسمت که است «یاسالم یمعمار در تیهو مفهو 
 ،ی یروا یاصل کتب یبرخ در ژهیوهب است  مشابه نخست مناب  با ،یادیبن منب  مطالعه، نوع نیا در

-یم  دهی د آن از ییه انمونه ك،ی جدول در که است شده داده اختصاص مسکن به خاص یبخش
 دهید آن در یمتأخرتر آثار که اول هدست :است ذکر قاب  دسته دو در ک  دست ،ینییتب مناب  اما  شود

 ای  یام روز یزن دگ ب ا رابط ه در یاس الم اتی روا در موج ود مس کن آدا   ی تحل ب ه شود،یم
 نی ا از( 1380)یاض قو ( 1385)یائرض  ،(1383)زوارهیل گ: اندپرداخته نوع نیا از یموضوعات

 .اندجمله
 و اتی آ از یذوق  ای  یفلس ف یه ا یتحل بر است مشتم  بخش، نیا در ینییتب مناب  دو  هدست

 ب ا وردم  نیا در یفلسف یرهایتفس تفاوت البته) یمولو ای یعرب ابن ،یسهرورد آثار مانند   اتیروا
 جهان و انسان هرابط و انسان تیماه آنجا، که است بحث مورد یفلسف موضوع در آمد، باال در آنچه

 نی ا در یخصص ت من اب  و( جه ان خ ود تیماه نجایا و است بحث مورد ،یاسالم ینیبجهان در
- یتحل از یاجنبه به که رلنیاست   مسکن مورد در   و بورکهارت آثار مانند است، ییهانمونه مورد،

 و «اردالن» اث ر ،«وح دت حس» جزه ب ،یمعمار ک  مورد در. اندپرداخته یمعمار با رابطه در ها
 از یانمون ه ط،یمح  اب  آن هرابط  و یعرفان یشناسجهان هرابط مورد در «عکاش» کتا  ،«اریبخت»

 آن، حس ب ب ر یمعم ار هی توج تا یفلسف ینیبجهان سط، از که نهیزم نیا در مدون و منظ  بحث
 یررس ب ج اكی طور به مسکن، مورد در را مباحث نیا که ریاخ قاتیتحق از یانمونه. رودیم شیپ

 ر،ب او كی  عن وان هب  را اس ال  ک ه است تهران دانشگاه در «یمسائل» یمعمار یدکتر هرسال کرده،
 طور به) یمعمار در باور ریتأث هنحو نییتب از پس و است کرده فرض یمعمار در نهفته حضور واجد

 ،یم ارمع در پنهان هنقش كی مثابه به را( کرمان) رانیا از هیناح كی مسکن در اسال  حضور ،(یکل
 (.1386 ،یمسائل) است کرده یبررس

 
 

 «انسان» تیاولو یمبنا بر مطالعه

 ،یکل   ینگ اه در ای ) یش  ناختانس ان مطالع ات از گ روه آن ش  ام  مطالع ات، از دس ته نی ا
 نی ا در یادی بن من اب  مسلماا . است مسلمانان بر آن تمرکز که باشدمی یمعمار مورد در( ویسوبژکت
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 ،یفرهنگ  یشناس انس ان ،یشناس جامع ه ،یشناس روان   یانسان علو  در هیپا مباحث که هانهیزم
 ممک ن ری اخ یه اسال در تنها و است یغرب فلسفه، مورد در جزه ب شود،یم شام  را  ... و فلسفه
 منب   كی  از كیکالس  یمث ال .ک رد دایپ نهیزم نیا در را یاسالم شیگرا با یادیبن مناب  بتوان است

 دیش ه» هنوش ت «م ا هفلس ف» و «م ا اقتص اد» یه اکت ا  نه،یزم نیا در یاسالم کردیرو با یادیبن
 .است «مدباقرصدرمح

 یفلس ف س ط، در ک ه اس ت طیمح  و انس ان هرابط مطالعات شام  دسته، نیا در ینییتب مناب 
 در و طیمح   یاجتم  اع یرفتارشناس   ،یاجتم اع س  ط، در ط،یمح   یمعناشناس  چ  ون ی  یانمون ه

 شیگ را ب ا ین ییتب من اب  زی ن س ط، نی ا در. ش ودیم شام  را كیاکولوژ یروانشناس ،یروانشناس
 من اب  و اس ت یارش تهانیم مقاالت صورت بهبه طور عمده  البته که هستند یریرهگ قاب  یماسال
1پایگاه مجالت نور در آن از یخوب  دس ترس در اس ت، یحوزو مطالعات یتخصص تیسا كی هک 

 .است
 شیگ را در برای مث ال است  یجهان سط، در فعال یهانهیزم از مورد، نیا در یتخصص مناب 

 جمل ه، از آن ان هاس تفاد م ورد یفض اها و مس لمانان یزندگ یرو مطالعه ،یطیمح یشناسجامعه
 اتی ادب از یبخش  ک ا،یآمر و اروپ ا در گس ترش به رو یهاتیاقل ای و خاص مل  عنوان به مسکن،

 پرداخته آنها یبررس به مقاله نیا دو  بخش در که است داده اختصاص خود به را یطیمح مطالعات
 شیبو  ک  آن مقاالت مباحث که چرا تسام،، با البته) مورد نیا در یتخصص منب  كی. شد خواهد

2اوزکان کتا  ،(است طرح قاب  ه  گرید یهادسته در 3گالن ی همقال دو ژهیو به که است( 1996)   
4ابوغزه و (1996)  .است مرتبط بحث نیا با( 1996) 

 
 
 

                                              
1 - www.noormags.com 
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3 - Gelani 

4 - Abu-Gazzeh 
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 «مسكن» تیاولو یمبنا بر مطالعه

 در  س یمدرن از شیپ  آث ار ب ر ،یمعمار یتئور و خیتار مطالعات از هشاخ كی نکهیا به توجه با
 یعل  ،(وی آبژکت نگ اه با) مسلمانان مسکن هنیزم در یادیبن مناب  است، متمرکز مسلمان، یکشورها
 ار «یاس الم یمعم ار» و «یسنت یمعمار» ،«یبوم یمعمار» موضوع اگر. باشد ک  دینبا القاعده،

 بوده لعهمطا مورد تاکنون یاسالم یمعمار عنوان به آنچه  ،یباش داشته رنظ در آن، جیرا اصطالح در
 . است آنها یبوم یمعمار و بحث مورد مناطق یسنت یمعمار به طور عمده است،

 یه ایژگ یو ب ه  یمس تقب ه ط ور  ک ه است یامطالعه یامعن به مسکن، مورد در یادیبن مناب 
1نریرا» یشناسبو  یاکاره مورد نیا در و بسردازد مسکن همعماران 2برومبرژه» ای «  و رانیا مورد در را «

3تیلور کتا  -ش ک  در اس ال  نقش بر ژهیوه ب کتا این  .دانست دسته نیا در توانیم را( 1982) 

-یشناس گونه نیهمچن. دارد دیتأک یاسالم یکشورها ییروستا و یبوم یمعمار در طیمح به یده
-گون ه روا  ب ا یکل  ط ور ب ه. دارد یمشابه کردیرو ،یالماس انقال  مسکن ادیبن در مسکن یها

 آل دو ک ار با همه از شیب که یزیچ) مدرن پست مطالعات در كیتئور شیگرا كی عنوان به یشناس
 ان دپرداخت ه م درن از شیپ یهایمعمار در یشناسگونه به یاریبس مناب  ،(شودیم شناخته یروس  

-یشناسگونه نیا از یخوب یهانمونه است  شده یریگیپ زین یاسالم یکشورها خود در روند نیوا
 آنه ا هجمل  از اس ت  آم ده «البناء عال » یمصر یمعمار همجل در ،یعرب یکشورها مورد در ها،

 عن وان با «یالقر ا » دانشگاه را آن اص  که عربستان یبوم مساکن مورد در است یپژوهش خالصه
 ا  هجامع) است داده انجا  ،«عا  مئه انجازات و وحاتطم هیالعرب هیالسعود المملکه یف االسکان»

( مقال ه 2) مصر «هیبحر هواح» در است که مسکن مورد در پژوهشی گر،ید هنمون  (1999 ،یالقر
4ه رد » آث ار زی ن و ه انمون ه نی ا  (1998 حم  اد،) است شده انجا   «انی معمار» و( 1990) «

 را ری اخ م ورد ژهیوه ب و  است یسنت یمعمار بر زمتمرک که رانیا یتمدن هحوز در (1385 و 1376)
 .آورد شمار به ینییتب مناب  هزمر در توانیم است، اسال  به نگاه با یحد تا که

 انسان یهایژگیو با را مسکن کالبد ارتباط یبرقرار که است یمطالعات مورد نیا در ینییتب مناب 

                                              
1 - Reiner 

2  Christian Bromberger   

3 - Taylor 

4 - Herdeg, Klaus 
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 یزی چ دی با ن ه،یزم نی ا در یتخصص  همطالع. باشد داشته نظر در مستق ، صورت به اسال ، با ای
 مقال ه نی ا در یو .اس ت زمره نیا در (1379) جیتربریپ همقال که مورد سه نیا رابطه مورد در باشد
ت مسکن یکالبد یاهیژگیو یبرا تا است دهیکوش  یاجتم اع رواب ط از یه اتیتوج مس لمانان، یسن 
1اکبر کار با سهیمقا در. ابدیب اسال  نظر مورد  یمبن ا ب ر انهیساختارگرا قیتحق كی عنوان به( 9881) 

2«انکایب استفانو» کتا  ،یاسالم عتیشر  یاس الم ش هر در یفرم یهاساخت ژرف یجستجو در 
 پرداخت ه اسال  عال  در یمرکز اطیح مختلف یهاگونه به به تفصی  چهار فص  در و است برآمده

 یو س سس .اس ت گرفته بر اسال ، یاجتماع  نظا و یاسالم عتیشر و فرهنگ از را فر  هاتیتوج و
ک با یاسالم شهر یساخت ژرف مدل و عناصر مورد در را خود هینظر هفت ، فص  در  مس کن بر دیتأ
 .(2000)بیانکا،  است کرده هیارا ،یمرکز اطیح

 در ییس اختارگرا رون د هادام  ک ه ری اخ یه اسال در فر  گرامر و فر   یتحل یهاوهیش روا  با
 واح د مسکن، مورد در ها یتحل نیا از ییهانمونه توانیم است، مصنوع طیمح یابیارز و یطراح
ک با موارد، نیا از یکی .دید زین یاسالم شهر یحت ای یگیهمسا  عن وان به خانه یمرکز اطیح بر دیتأ

 ش هر و خانه با ارتباط در گرامر از گونه سه گرفتن نظر در با و یاسالم شهر در باز یفضا نیتریاصل
)دوری ت و  اس ت پرداخت ه( م راکش: یم ورد هنمون ) یاس الم ش هر ازای رایان ه مدل ساخت به

3دیگران  ،2006) . 
 اعم ال ب ا دو  گرام ر کن د یم مشخص اطیح حول را خانه عناصر دمانیچ ساختار اول گرامر

 ج ا،نیا در ک ه س و  گرام ر و ش ودیم ساخته محله، و کوچه یفضا با رابطه در در  استقرار قواعد
 انی ب یب را و قب   گرام ر دو اس تقالل ع د   ی دله ب  و قی تحق روند در گرفته، نا  «گفتگو گرامر»

 ک ه اس ت گانیهمسا انیم «یفرض یزبان مباحث» آن موضوع و شده ذکر آنها یوابستگ ساختارمند
 م ورد نی ا البت ه و) ش ودیم  نی یتع آن با مح  در مجاور یهاخانه ای هامحله استقرار ینسب مح 

 دفه با قیتحق نیا(. است یفرض کامال و یخیتار ای یدانیم مستندات فاقد گرید مورد دو برخالف
 . است هشد انجا  دیجد یشهرساز یبرا یاسالم شهر اصول از افتهی سامان یبرداربهره

 

                                              
1 - Akbar 

2 - Bianca 

3 - DUARTE 
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 آنها یبندو اسالم و دسته یمسكون یمعمار  هنوع منابع در مورد رابط یبند. جمع2جدول
 

 
 

مربوط به مسکن در جهان  یتوان نا  برد که مباحث کلیها را مکتا  یافزون بر مناب  باال، برخ
1اند  مثال کتا  پاولکرده یاسال  را گردآور  ییه ایس خنران هاد آقاخ ان، مجموع ی ( از بن1990) 

و نوع  یاسالم یدر کشورها یسازدر مورد خانه 1988در سال « باریانزز»در  یاست که در کنفرانس
مانن د  ییه اراد شده اس ت. کت ا یا یاسالم یبر آن توسط متخصصان معمار یصنعت یایر دنیتأث

2ایزاکی گ ر ین م ورد در کت ا  دی اند. در اپرداخته یاط مرکزی( به طور خاص به مسکن ح1991) 
3ادواردز و  دیگران ان د  ها توجه ک ردهن خانهیحضور اسال  در ا هبه نحو یاالت خاص( مق2006) 

 یاط مرک زی ح یالگ و یت فرهنگ یان، چهار مقاله از بخش دو  کتا  که به موضوع ماهین میدر ا
4نجا تناسب دارد: مقاله زاکویشتر با بحث ایپرداخته است، ب 5، باهّمام(2006)  (، انورول  2006) 

6ل السنفی  یاط مرک زی ح یب ه الگ و یده در ش ک  یعت اس المیق ش ش رشتر ب ه نیب( 2006) 
                                              
1 - Powell 

2 - Ezaki 

3 - Edwards and others 

4 - Zako 

5 - BaHammam 

6 - Anwarul and Al-Sanafi 
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1اوجو  هاند، حال آنکه مقالپرداخته موض وع ک ه ب ا  یشناس و جهان ییماورا یهابه جنبه  (2006)
 تر است، اختصاص دارد.كینزد یعرفان یلینش تمثیب

 
ب  ه  ی؛ نگ ا یمعد اد یت و حض ود نن  ان مس  دان ید  ض ای م ودیی  مررم همطالع 

 و اسالم یمسكون یمعداد هر ید باب دابطیمطالعات اخ

 در ک ه همچن ان. بمان د خ دا خدا، که آوردیم دیپد را امکان نیا اسال  خدا، داشتن نگاه پنهان با»
 ک ه یگ رید تی مالک معتب ر یادعاه ا ینیس نگ از) را نندهیب ه  حجا ، ،[زیکن ریغ] آزاد زن مورد

ت از) را شونده مشاهده ه  و کندیم آزاد( است ناشناخته  هس ت، ک ه گونه آن خود، اندنینما مشق 
2)وینتر« (ندارند را آن یآمادگ که ییآنها به  یك محقق غربیق یجه تحقین نتی(  ا157، ص 2004، 

ت ر افت هیو ب ا س امان  یمتأخر در معم ار یقیات تحقیدر مورد حجا  و به ویژه چادر است. در ادب
 یه اجنب ه یت آن ف راه  ش ده اس ت ک ه برخ ، فرصیق معماریدر تحق یعلم یکردهایشدن رو

 هرند. از جمل یتر قرار گی، علمیتر و از جهتقیدق ه، مورد مطالعیط کالبدیدر مح یفرهنگ یهنجار
موج ود  یها یاست. حر یمسکون یزن مسلمان و فضا ینقش فرهنگ هرابط هن موضوعات، مسئلیا
ن یت رآن، از مه   یت و آث ار اجتم اعاس  ی  اس المیدر تع ال یاساس یهاان زن و مرد از ارزشیم

، 1960 هش از دوران پس ت م درن و ده یاز جوام  مدرن شده، است. تا پ یاسالم هزات جامعیمم
 ه، به واسطیاسالم یط کالبدیشناسان دانشگاهی در مورد محطیمح یا اظهارنظرهاینوع مطالعات 

دگاه، ی ن دی ز بوده اس ت. اگرچ ه ایآمریکرد، ساده انگارانه و گاه، تحقین رویدور از تمدن دانستن ا
3کاپالن»د به مقاالت یبعد ه  تداو  دارد )نگاه کن یهاهمچنان در دوره  یفراوان  ی( و سع1989« )

 یتیجنس«  زیآمضیتبع»ن یق اعمال قوانیکردن جامعه از طر ین نقش اسال  در طبقاتییدر تب یکه و
رگرا داشته است  اما یلیسواح هدر جامع ک ه مص ادف  یو شهر یدر مطالعات معمار ییدوران تکث 

ر قاب   هض   ین موضوعات خاص غیا ه، مطالعیطیگرا در مطالعات محفرهنگ یهاشیشد با گرا
  یروزآمد و فراخور زم ان تب د ی، به موضوعیشناخت  بو  یخیتار یتفکر مدرن را از موضوع یبرا

 کرد.

                                              
1 - Ojum 

2 - winter 

3 - Caplan 
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1راپاپورت» ( که اگرچه ممکن اس ت 73و  66، ص 9196به موضوع دارد )مثال  یاژهینگاه و« 
 یه اانگارانه باشد  اما اگ ر ب ا نگ رشساده ین فرهنگ( تا حدینسبت به درك ما )به عنوان وارثان ا

2نچیل»مانند  یو فرد یزمان با خود وه  یحت س ه یط دارد، مقایب ه مح  یت رانهیگراد انسانیکه د« 
ش ک   یتئ ور» همینچ )در قسمت ض میخالف لبر یدهد  ویه را نشان مین کار اولیشود، ارزش ا

از  یارا مجموع ه یکند(، فر  شهر اسالمیم یفر  شهرها معرف یرا برا یت کلیکه سه شخص« شهر
تر دهیچیار پیبس یداند و آن را از لحاظ فرهنگیندارد، نم ییگر کارآیك توده که امروز دیها در حفره
ك، از آن جه ت ک ه ب ه واس طه ی اکولوژ یشناس نفض ا و روا یش رفتارشناس یکند. گرایم یمعرف

-ین زن و مرد باز م ی  بیبا موضوع حر یارزش یهامقابله یانه، کمتر مجال را برایگراعل  یادعاها
 هع ال  م درن اس ت    عرص  یك ض د ارزش ب رای و  یفرهنگ غرب هکه مورد حمل یگذارد   امر

فرهن گ  یبه معرف یالمللنیآن در سط، ب ژه محققان مسلمان   دریاست که محققان   به و یمناسب
 همطرح شدن خود، در جامع یبرا ی، فرصتین فرهنگی  بالقوه به مطالعات بیا از تمایخود بسردازند 

د از نظ ر دور ی مهاجران، نبا یرا در کنترل اجتماع یدول غرب یهازهی، فراه  کنند  اگرچه انگیعلم
ت مسلمان باشند، یت خواهان کنترل نامحسوس اقلکه ممکن اس ییاروپا یهاداشت   مانند دولت

ر فرانس ه، اعت راض مس لمانان ب ه من   ی اخ یهاسال یابانیخ یهامانند آشو  یکه با مسائل یامر
د ق رار داده ی را در م ورد مس لمانان م ورد ترد یکه تع امالت چن د فرهنگ  یگر مسائلیحجا  و د

3گندروت-)بادی  ( قوت گرفته است. 2008، 
جوام  مسلمان و  یاعضا ین بحث است، ه  از سویکه موضوع ا ییهانامهانیت و پانوع مقاال

ها و  یتحل هخاص افراد به وضوح در نحو یفرهنگ یهاشینوشته شده است و گرا یه  افراد خارج
ا ی  یه ا در موض   فلس فشین گ رای ص است. ایانتخا  شده، قاب  تشخ یکرد مطالعاتیرو یحت

رمس لمانان در جوام   یق ات غیده د. تحقیمحققان، خود را نشان م  یسوك اتخاذ شده از یتئور
توان  د ک  امالا یدر ک  ار نباش  د، م   یب  ارز یداورشیپ   یت مس  لمانان، وقت  ی  در م  ورد اقل یغرب  

4تنیتامسون و و»ق یتحق هدنبال شود. نمون« انهیگرایعیطب»و « دارشناسانهیپد» ( در مورد 2006« )

                                              
1 - Rapoport 

2 - Linch, Kevin 

3 - Body-Gendrot 

4 - Thompson & Whitten 
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ن ن وع اس ت ی، از ایچند فرهنگ هك جامعیبه عنوان  یدنیس یهرط شیحضور زنان مسلمان در مح
ب ه  یعم وم یه ادر مک ان یحضور زنان مسلمان ب ا حف ق قواع د اس الم یرا برا ییکه راهکارها

 کند.یه میمقامات مسئول توص
1توان در مقاله هنک ین نگاه را  میاز ا یمثال خوب ك ی ( دی د. در نگ اه وی ب ه عن وان 2007) 
که  یدر استانبول مدرن به عنوان شهر یاهیترک یگراند حضور انسان مذهبی، فرآییوپاپژوهشگر ار

بح ث  یدر ابت دا یند. ویآفریم« یمکان ساز»از  یندیافته است، فرآیسکوالر توسعه  یدگاهیبا د
ها )قلمروها( به مکان یفرهنگ یکند که از بازشناسیم یادآوریرا  یشناسد انسانیش جدیخود، گرا

دارشناس انه، یپد یز با نگ اهین یو ه  شده است  مطالعیمتما یفرهنگ یمکان ساز ییشناسا یسو
ك نمون ه از ی ده د: اول، یده را مقاب  ه  قرار م یدو پد یو هکند. مطالعیم یریگین روند را پیهم

ش ود یم  یهاست، بررسیدر استانبول، مربوط به دوران عثمان یمیقد یاقلمرو مسلمانان که محله
حاک  اس ت و اف راد  یمیبر بازار قد یدارهیآنکه در آن اقتصاد سرما هسنده، به واسطیدگاه نویه از دک

توان آن یکنند، نمیم یخته، زندگین محدوده به صورت دره  آمیدر ا یر مذهبیگرا با افراد غمذهب
ك زو  ی  یك نمون ه از زن دگی ک رد و س سس  ی، بررس«مسلمانان یفضا»ك نمونه از یرا به عنوان 
ن زو  دارد یسکوالر توسط ا یکردن فضا« یاسالم» هدر کشف نحو یسع یکه و یاهیمسلمان ترک

، مج ال عرض ه یاسالم« یزندگ»، یاسالم« قلمرو» یانشانه یایو معتقد است در عد  حضور دن
د. را آشکار کن « مسلمانان یفضا»مربوط به  یات اصلیفیتواند کینجاست که مطالعه میابد و اییم

بح ث ق رار داده اس ت و خ ود ب ه تف اوت آن ب ا  هیرا دس تما« فرهنگ مسلمانان»ق، ین تحقیالبته ا
 ، اذعان دارد.«فرهنگ اسال »

ط انس ان س اخت یق ات مح یس ت. در تحقین یشناسش مورد بحث، منحصر به انسانیدو گرا
ن، یش یدر بخ ش پک ه  یااس با سه گون ه مطالع هیش همچنان حضور دارند. در قیر، هر دو گرایاخ

اس ال  و کالب د متمرک ز اس ت و در  هت قلمرو مسلمانان، ب ر رابط یشد، مطالعات با محور یمعرف
اس ت. در مقاب   « ویآبژکت» یرد و به نوعیگیت دارد، قرار نمیدر آن اولو« انسان»که  یاف دستهیط

ان د، پرداخت ه« مک ان یس ازیاس الم» یا ب ه عب ارتی  یاسالم« یسازمکان»که به  ییهادر نمونه
ش ینباش د، ام ا گ را یك ق انون کل ی ن ی د ایشود. اگرچه شایده میشتر دیت سوژه )مدِرك( بیاولو

                                              
1 - Henkel 
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ن ی اس ت و ا یط کالب دیمح یشناسشتر به سمت فرهنگی، بیاسالم یهاطیمحققان ساکن در مح
ت. در اس  یع یطب ی، ام ریبررس  یبرا یکاف همسلمانان، به علت وجود نمون یهانیالبته در سرزم

 یفرهنگ یهاط و جنبهیدر شک  دادن به مح« شرع»، دخالت یاساس هیك فرضیقات، ین تحقینوع ا
است ک ه در مرک ز  ین موضوعیزنان از مردان، در کانون آن مطرح و ا ییت و جدایآن است و محرم

1ز ق  رار داردی  ن یمحقق  ان غرب   یتوج  ه برخ   2 یحک  »ن بح  ث، ک  ار ی  . در ا   ی( و حت  1986«  )
3یمرتض» نسبتاا متأخر   یادر مقاله«  یحک»شود  یك محسو  میك متن کالسی( اکنون 2003« )

بر شمرده است ک ه دس ت ک   پ نج  یشک  شهر در فرهنگ اسالم یساخت تئور یمورد را برا 15
خ ود،  یه ان نوش تهیاز آخر یکیدر  یعت( است. وی)شر یمورد آن مستلز  مطالعه در فقه اسالم

و  یدهنده هس تند، در پ نج اص   اساس ژه در مسکن، شک یعت را که به ویشراز قواعد  یاخالصه
ت وان ب ه ین م وارد م ی ا ه(. از جمل 2010دهد )حک ی ، ی، مورد اشاره قرار میلیتفص هپنج قاعد
4ابن صال،»مقاالت  و مدرن عربستان اشاره ک رد ک ه در  یسنت یهاگاه( در مورد سکونت1998« )

عت و ع رف را در یو نق ش ش ر یریگیط پیدهنده، در محنوان عام  شک نقش اسال  را به ع یآن و
 یه ایها در محدود ک ردن بررس ینظر، تنگیده ویگاه مطالعه کرده است. به عقفر  چند سکونت

خ، ب دل یمربوط ب ه ت ار ی، آن را به موضوعیمیو اقل یکیزیعربستان به موضوعات ف یبوم یمعمار
در جن و  عربس تان « الخل ف»در  یك شهر سنتی یتار که به بررسن نوشیدر ا یکرده، حال آنکه و

د را ی جد یق شهرس ازیت شهروندان و عد  توفیدر جلب رضا یت شهر سنتیاختصاص دارد، موفق
دان د )اب ن یاب ان، م رتبط م یها در ارتباط با خت خانهیژه در مورد محرمیعت، به ویبا الزامات شر

ا (. »1999صال،،  دوران م درن در  ی یالیو یه اخان ه هرگذار بر اندازیم  تأث( عوا1998« )باهم 
ت یهامدرن نسبت به خانه یهاش ابعاد خانهیرا در افزا یاض و نقش عوام  فرهنگیر  یبررس  یس ن 

ون یزاس یاو آن است که در مدرن یجالب توجه در بررس هن نوشتار، نکتیکرده است. از منظر بحث ا
ران ک ه فق ر عام   ی ون ایزاسیت دوران مدرنی)برخالف وضع یکاف یاض و با وجود امکانات مالیر

زن و  ییت و ج دای بوده است(، مالحظات مربوط ب ه محرم یزندگ یبه فضا یدر شک  ده یمهم

                                              
 Germeraad, 1993به  نگاه كنيد - 1

2 - Hakim 

3 - Mortada 

4 - Eben Saleh 
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ت ش ده اس ت  از جمل ه یشتر کردن محرمیب ید برایجد یعملکرد یش فضاهایمرد، منجر به افزا
زن خ انواده(  ی)راننده معموال برا« شوفر»تاق ا هیموجب روا  تعب یت زنان در رانندگیمثال محدود

 یاله ایمخص وص مهمان ان زن در و ییرایپ ذ یه ا ش ده و فض او اتاق خدمتکاران زن، در خانه
، تع داد آن فرات ر رفت ه یس نت یه ااز مسکن آن کشور است و از خانه یاعمده ه)که گون یعربستان

 یگذش ته را راهک ار هی ت  قواعد فقهسیس یای( اح2001« ) یحک»که  یاست( شده است. در حال
ت یشهرها یسازباز زنده یبرا اب ن »دان د،  یر( م ی )م راکش، ت ونس و الجزا یدر مغر  عرب یسن 

ژه پس از س ال یود، بهیجد یهاگاهعربستان را در ساخت سکونت یش اصولی( گرا2004« )صال،
 یک یزین ملزوم ات فیآن، تأم از پنج اص  حاک  بر یکیداند که یم« دیجد ییگرابو »ك ی، 1992

گ ر ب ه ید یدر نوش تار یاس ت. و یاجتم اع یه ازنان به منظور کاهش تنش یت براین محرمیتأم
ن ی ا یدولت یهاسازمان یهااستیساخته شده در عربستان و س یگیهمسا یواحدها ی، برخیتشر

-(. ب ه2001پرداخته است )اب ن ص ال،،  یاسالم یشهرساز یلحاظ کردن اصول بوم یکشور برا

 یدر عربستان در برخ  یمعاصر مسکون یهادر طرح ییگران نوع اسال یگر از اید ییهاعالوه نمونه
ع ال  »ک ه در عربس تان )ج ده( در  یك مجموع ه مس کونی شده است: از جمله  یمقاالت بررس

 هر نح ود بی، با تأک«نب ی»و « اضیر»( و دو نمونه که در 1998 ، یشده است )ابراه ی، معرف«البناء
1  ق رار گرفت ه ان د )الهس لول و مق الی م ورد تحل یاسالم یت دهیهو  یدکت ر ه(. رس ال1999، 

2دیالع»  یفرهنگ یهایژگیان ویرا م یخوب یقیتطب یکا، بررسیآمر« ویاوها»( در دانشگاه 1994« )
کی ن تحقی معاصر آن انج ا  داده اس ت. در ا یالهایعربستان و و یمسکن سنت ی  اجتماع د ی ق تأ

 ینکه چگونه مس کن عربس تانیها و نقش فرهنگ جوانان شده است و ار ارزشییبر روند تغ یاصخ
ر، در ی ا خی ن ام ر امک ان بق ا دارد ی ا ای خود را همچنان حفق ک رده و آ یاساس یهایژگیو یبرخ

 است. یریگیقاب  پ یمباحث و
 شیگ را ،یونمس ک یفض ا یری گش ک  در شرع نقش به اعرا  نگرمثبت شیگرا نیا مقاب  در
 ب ه متص   دوران در البت ه امر نیا شود  یم دهید هاپژوهش یبرخ در ،یبوم فرهنگ از ییزدااسال 
3کورآ» مثالا  ست ین یامنتظره ریغ موضوع س ،یمدرن 1نیالدسرا » و( 1983) «  كی  هر( 1983) «

                                              
1 - Al-Hathloul & Mughal 

2 - Aleid 
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 یه ایژگ یو تم ا  ،یستیمدرن یدگاهید در کورآ که یحال در  اندکرده مطرح را دگاهید نیا ینوع به
 از نیال دس را  و م رتبط ط،یمح  یکیزیف و یمیاقل یهایژگیو به را یسنت ای یبوم یمعمار یتیهو

 شیگرا و است کرده ادی انه،یخاورم دیجد ینیشهرنش در یاسالم یخواهتیهو یجیتدر شدن محو
 گذش ته یمعم ار از دی تقل به پنجره در هامشبك از استفاده چون یلئمسا ای یاسالم یهافیموت به
 مل   در یاجتم اع موج ود وض   ب ا آش نا ن ا( یغرب عمدتاا ) طراحان به منتسب را، تیمحرم یبرا

ن یدر ع  یهستند، دانسته است  اگرچه و یاسالم هدور شدن از ظواهر جامع حال در که انهیخاورم
 اذعان دارد. د،یجد یهاخانه در طرح یدرون یمرد  ساکن، در مورد فضا ینگاه سنت یحال بر بقا

ش ین موضوع ب یامروز، ا یعلم هحاک  بر جامع ییقات متأخرتر، اما با توجه به تکثرگرایدر تحق
2زادهی عل»ك دارد  م ثالا یدئولوژیش ایش، گرایاز پ گ اه را در م ورد س کونت یاهی( فرض 2007« )

، در یالماس  یتیك جنس ی آن، عد  روا  کام   اص ول تفک یگرفته است که مبنایران پیا یکردها
را  یو خصوص ین عمومی، مرز بیشواهد هیده تا با ارایکوش یکرد است و و همنطق یبوم یشهرساز
ن راه، متمس ك ب ه ی در ا یخود، سست نش ان ده د و حت  یمورد بررس همنطق یسنت یهادر بافت

ده است. اد کریگذشته،  یهارون از منزل زنان کرد در قرنیك جهانگرد شده که از کار بیاز  یانوشته
در  یون باف ت ش هریزاس یاند مدرندهید که کوشیتوان در کار دو محقق ترك دیرا م یکرد مشابهیرو
نشان دهند که در آن   به عن وان  یفرهنگ یسیدگرد یرا مقارن با نوع یسازد خانهیه و شک  جدیترک

ت هزنانه در خان یخصوص یمثال   فضا  همردان یو فضا «ریپذتیهو»نقاط  ق( بهیه )حرملیترک یسن 
زنان ه  ی  شده، و فضایمن و ... تبدیآپارتمان، نش یق( به راهرویمهمان )سالمل ییرایمخصوص پذ

 یك هنج ار فرهنگ ی ر یین تغیکه اافته است، چنانیر ییتغ یقاب  بازشناس یشخص هو مردانه به حوز
3اوقلو)اوزدمیر و گنسوسمن یك ضعف طراحیشده است نه  یز تلقین  ،2007.) 

م درن، حف ق  یدر الگوه ا یابی خود را ب ا جا یذهن، بقا یشناخت ین نمونه، ساختارهایر اد
ش البت ه در ین گ رایاند. ارفته، دانسته شدهر از دستیین تغیدر ا یاسالم یها«ارزش»اند  اما کرده
ک رده  یتحص  یرانیا زنان ایست ینیپژوهشگران فم یقات در مورد زنان جوام  مسلمان از سویتحق

                                                                                                                                                                        
1 - Serageldin 

2 - Alizadeh 

3 - Ozdemir & Gencosmanoglu 
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1یمیر ابراهیام»شود، مثالا یده میشتر دیر خار ، بد  یه احوزه یاز حذف اراد ی(، روند2006« )
 یبرا یر، به عنوان تالشیان اخیران سالیا هد را در جامعیزنان و کشف حجا  جد یت از سویمحرم

کنن د ت ا تح والت یم  یس ع یگ ریکن د و گ روه دی  میکسب قدرت توسط زنان در جامعه، ترس
 ی  را ب ه نح و ینیعلو  د یری  آنان به فراگیمسلمان   مثالا تما یهادختران خانواده یناختشجامعه

 یو ب را ین یر دیغ هزیت با انگیك فعالیک  ا دستین ید هبخش از سلطییرها یر کنند که تالشیتفس
2شود )هرمانسن و خان یخود، تلق یفرهنگ ها جامعیش قدرت به خانواده ینما  ،2009  .) 

ج یتواند کامالا نت ایا سکوالر می یستینیش فمیو مورد بحث، گرایکرد دو  و نگاه سوبژکتیدر رو
ن یچن د ید گفته شود که بررس یتر شدن موضوع باروشن یرا متفاوت از آنچه هست نشان دهد. برا

ان آنه ا( از ی گراان و چه سنتیگرا)چه مدرن یاسالم هزنان عضو جامع یابیارز یق منتشره رویتحق
 یه ادهی ، پدیفرهنگ  یازهایزنان بر حسب ن« یسازمکان» همدرن و نحو یهاخانه یط خانگیمح

و زنان مه اجر مس لمان  یان زنان ساکن در کشور اسالمیدهد که در آن، میرا نشان م یادیمشابه ز
 یه اآش سزخانه یچون پرده زدن جلو ییهادهیوجود ندارد. پد یادی، اختالف زیغرب یدر کشورها

ف راه  ک ردن  یمن برایا نشی ییرایا چند خوابه به پذیدو  یهاك اتاق خوا  در آپارتمانی  یتبدباز، 
اشراف از  یدارا یهاشهیا مات کردن شیبه در خانه، پرده زدن یاز مردان غر ییرایمکان مخصوص پذ

فاده از اس ت یا حت ی و...  ی  آنه ا ب ه انب اریاش راف، تب د یدارا یهارون، عد  استفاده از بالکنیب
ا ی رود یخان ه م  یکه به بخش خصوص  یاد به پلهیمثالا ممانعت از د یموقت برا یهابندیبخش

هس تند از  ییه ازن ان در ط ول روز،  نمون ه یخانه به مح  ک ار در خان ه ب را ییرای  پذیتبد یحت
رون   دیح ر یك ش ده و دارای تفک یه افراه  ک ردن عرص ه یکار رفته توسط زنان برادات بهیتمه

3خانه  . 
ت نش دن ی ت از رعایدر م ورد ع د  رض ا ینس ب یدر واق  ممکن است گفته ش ود ک ه ت وافق

ت شده در جوام   یان زنان تربیدر م یغرب یبر الگوها یمبتن یهایسازدر خانه یاسالم یها یحر
  ی ر( وج ود دارد  ام ا تف اوت در تحلی ا خی ش وند  یگرا تلقنکه اکنون مذهبی)اع  از ا یاسالم

                                              
1 - Amir-Ebrahimi 

2 - Hermansen, and Khan 
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1یالرافع»موضوع از جانب پژوهشگران است:  د زن ان ی ت مسکن از دیفیک یها( شاخص1992« )
کیا یساکن در آنها را بررسی کرده است. در بخش نظر یمصر  یری گید نگارنده بر پین پژوهش، تأ

ق ی در بخ ش اول تحق یابراز ش ده اس ت  ام ا و یست، به روشنید متفکران فمینیمسائ  زنان از د
 یزن متأه  را در م ورد فض اها 120، نظر یشیمایدارد، با اتخاذ روش پ یاکتشاف یحالتکه  یدانیم

ده ک ه آن را در یدر م ورد مس کن رس  ییهاتیا شده و به واقعیکه در آن ساکنند جو یاخانه یداخل
 هن یزمها که از چهار پ سن مجموعهیزن ساکن در ا 8نظرات  یرو یفیق کیبخش دو  با کمك تحق

ه ا تی ن واقعین علت بروز اییاند، به تبانتخا  شده یمختلف به صورت آمار یاجتماع   یفرهنگ
و  یك عم ومی ت و تفکیمحرم یازهایق آن است که در نین تحقیا یجه اساسیك نتیپرداخته است. 

شوند( و زن ان یگرا )که بدون حجا  در انظار ظاهر مان زنان مدرنیم ی، تفاوت معناداریخصوص
ن ع د  تف اوت، البت ه ب ا ی از ا ی  ویهستند( وجود ندارد. تحل ید به آدا  اسالمیقگرا )که مسنت

ر را )با توجه به به ین عد  تفاوت اخیا یب که وین ترتیبخش اول تناسب دارد: به ا یستیدگاه فمینید
ش مرد، ام ا در ی( می)فرا مذهب یت انسانیك کلیغر (  یت شناخته شدن آن در علو  رفتاریرسم

ها مشترك اس ت و منج ر ب ه آن ن گروهیاز کار زنان در خانه را )که آن ه  در ا ی  وی، تحلن حالیع
 یک ار انتف اع یخان ه ب را یداخل یفضا یسازمناسب یبرا یدار به اقداماتشده است که زنان خانه

2داندی، دست بزنند( به ضعف فرهنگ مردساالر منتسب میدیتول . 
« ویس وبژکت» یدگاهی ف، قلمرو مسلمانان را از دین دو طیا هانیگر از مطالعات در مید یادسته

 یقلمروه ا یط کالبدیمح هشناسانا فرهنگیشناسانه جامعه یدهند و به بررسیمورد کنکاش قرار م
 یدهند که داشتن باوره ایخود قرار م یرا در کانون بررس یپردازند و آن کاربرانیمسلمانان م یسنت

تی) یاسالم ه ا در رفت ار اف راد موج ود و سنت یا به بقایآن  ین محرز باشد  لذا اتکا( در آنایا سن 
بر م تن برکن ار بمان د( ب ه  یلیتحم یها یا )اگر بخواهد از تأویط است و یمح یر آن در طراحیتأث

بس ردازد.  یخیدر آث ار ت ار یآنه ا ب ا معم ار هو رابط یخیها در اسناد تارسنت ید به بررسیناچار با
-یم  یاس الم یش در ش هرهایپ  یهاآثار دوران ین حوزه که به بررسیت متقد  در اقایاغلب تحق

س ت، یکنندگان روزگار ساخت بنا ام روز ک امالا در دس ترس ن  آنکه فرهنگ استفادهیپردازند، به دل
ان د، مانن د مسکن به متون کهن )جهانگردان مسلمان و...( رجوع کرده یفرهنگ یافتن محتوای یبرا

                                              
1 - El-Rafey 

 .ها پرداخته استكه به ضوابط پيشنهادي براي آپارتمانگيري و فصل بعد از آن نگاه كنيد به فصل نتيجه - 2
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1حقیق ابراهی دو نمونه ت 2( و بهرنز ابوسیف1984)   قاهره انجا   ی( که در مورد مسکن سنت1989) 
م رد   یعاد یزندگ یبر جستجو یشترید بین دو نمونه پژوهش، تحقیق بهرنز، تأکیشده است. در ا

از  یادارد و در ه ر ح ال در ه ردو بخ ش عم ده« یزیمقر»ه بر نوشتجات یدر دوران گذشته، با تک
ه ا ن پ ژوهشیز در این یخاص یفضاهاست و البته نکات اجتماع یتیك جنسیمورد تفکق، در یتحق

فرهن گ  یت آش سزخانه و وج ود ن وعی ف، ب ه ع د  محوریمشخص شده که از جمله بهرنز ابوس 
  و عد  روا  حما  درون خان ه اش اره دارد  یقد ه  کمبود سوخت( در قاهریدل)به« آماده یغذاها»

ن و ییقش ر متوس ط و پ ا یهامخصوص زنان را ه  در خانه« حر » یه فضا  کیکه، ابراه یدر حال
 یبناه ا و چگ ونگ یس ازروا  مرتف  ه  کرده است، به مسئلیشاهان مملوك، تحل یه  در قصرها

 خانه، توجه کرده است. ی  درونیت و حفق حریرف  اشراف
3نولدزیر»ق یتحق  معاصر،  یمصر یاك روستی( در مورد آدا  خاص ماه رمضان در 1994« )

 یط و فرهن گ س نتیمح  هت مقارن ی ک ه از مز یهاس ت. در آنج ا ون نمون هیاز ا یدتریمورد جد
 یریگت بر شک یژه موضوع محرمیر مذهب و به وی، برخوردار است، پس از نشان دادن تأثیاسالم

ژه آس تانه ی ه ا و ب ه وخانه یر طراحییرا در تغ یت بافت   رسومین سط، تا کلیتریفضاها   از جزئ
کن د و در یش ود( خاطرنش ان م ین م ییکه ب ا پ ر پرن دگان ت ز ییآنها )به خصوص سکو یورود

ماه رمض ان ب ر  یآن با آدا  اسالم هآن و رابط یدر ورا یاجتماع هات نهفتیو تداع یمعان یجستجو
Mi»ه یدر نش ر یان گزارش جالب توجهین مید  در ایآیم ddl e East  Report»ین دی، فرا 
ك ی  یر شک  کالب دییدر تغ یاسالم ییادگراید بنیگفته را در مورد نقش تشدشیش پین دو گرایبنایب

4کند )برنالیه مین در سودان ارایط مسلمان نشیمح ر خ ود ی د اخی(. گزارشگر به شرح بازد1999، 
 یص وف« هی فق»ك ی، نخست توسط یان ویکه به ب یی  پرداخته، جایدر امتداد ن« العباس یواد»از 

 ، یدر ان حاک  بوده است  اما پس از گذشت پنج سال و ن  یخاص هانیاد نهاده شده و آدا  صوفینب
گاهانه از آن مراس  اعراض کردهیمواجه م یانییبا روستا یو اند  ام ا در می ان خ ود شود که کامالا آ

گاه شدن به ابعاد مخت ف ح ریین تغیتران مه ییروستا ن در جامع ه   زن ایر در فه  آنان از اسال ، آ

                                              
1 - Ibrahim 

2 - Behrens-Abouseif 

3 - Reynolds 

4 - Bernal 
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دار ش ده اس ت  ب ه ی آنها پد یجاد شده در نوع پوشش و معماریا یر شک  اساسیین در تغیبوده و ا
دور  یوارکشید یها دارااز خانه ی، تنها تعداد اندک1980 ه  دهی، تا اوایعنوان مثال در مورد معمار

، یاا بوت هی  یاه گل کوت  یواره ایفه، ح داکثر ب ا دیك طای یهااند و مجموعه ساختماناط بودهیح
و  یآجر یوارهایها با داطیح ید به محصور سازیشد یشیر، گراید اخیشد  اما در بازدیمحصور م

-اطی د به داخ   حیمحدود کردن د یبرا ییهاو در صورت نبود امکانات، استفاده از شبکه یمانیس

ر یی در تغ ین حت ی افته و ایش یبه شدت افزا یو عموم یخصوص هعرص ییشود و جدایده میها، د
 داشته است.  یر اساسیازدوا ، تأث یمراس  سنت

 
 هرابط ن نوشتار( در موردیشده در ا یر )موارد بررسیاخ یهاقینمونه تحق یشناختروش یهایژگی. و 3جدول

 مسكن یو معمار  یفرهنگ اسالم
 

 
 
 یریگجهینت و یبندجدع

عد  تعیین موض  موضوع در تحقیق در مورد معماری اسالمی، منجر ب ه آش فتگی روش و نی ز 
بیرون ی و اث ر اجتم اعی آن خواه د ش د.  هپژوهش و ه  در جنبمورد  هنتایج مغشوش ه  در زمین

ده ی ب ه وجوه مربوط به زندگی دارد، از لحاظ نقش در ش ک  هحضوری که در هم هاسال  به واسط
ت ویژه  هرابط  هطلبد. انتخا  مبدأ نظری برای ش روع پ ژوهش در ح وزای را میروش پژوهش، دق 

د بحث در این نوشتار   انسان، اسال  و کالب د )مس کن(   مور هکالبد و اسال  از هر یک از سه نقط
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توان گفت ک ه تحقیق ات ب ا نتایج نظری و عملی کامالا متفاوتی را به بار خواهد آورد. به اجمال می
ت انسان، کارآیی تحلیلی بیشتری برای شناخت کالبدهای پدید آمده در تاریخ در ذی  پ رچ   مبدئی 

ت ر قاب   اس تفاده در طراح ی های مبتنی بر کالبد، واجد نت ایج عین یاسال  دارد  در مقاب  تحلی 
تواند و نبای د هستند و کمتر در تحلی  عمیق، نمود خواهند داشت. در عین حال هر دوی اینها، نمی

کالبد، تلق ی ش ود. از ای ن لح اظ تنه ا  هبه عنوان روشی برای تبیین اسال  یا موض  اصی  آن دربار
اس المی خواه د  هتکی به خود مناب  اسالمی، دارای اعتبار درونی در ح وزرویکردهای پژوهشی م

 هدهد که استفاده از ادبیات موضوع در توسی  دامنموردی بررسی شده در اینجا، نشان می هبود. نمون
گاهی به مواض  نظری مناب  باشد ت ا جه ت -یک پژوهش مرتبط با مسائ  اسالمی، باید کامالا با آ

علم ی  هه ا دارای اعتب ار درون ی در جامع جویانه با اسال ، )اگرچه ای ن پ ژوهشهای ستیزهگیری
 پژوهشی تزریق نشود.  هپوزیتیویستی باشد(، به جای نظریات اسالمی یا علمی به جامع
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 مآخذ

ه الشرق وتیب»(، 1998محمد ) ی ، عبدالباکیابراه هره، الق ا ،203 رق   ،البنوا  عالم ی، ف«الجد 
 .21-18صص 

ك جل د، ق  : دارالکت ب ی ، المحاسو ق رن س و (،  -ق1371ی، احمد بن محمد ب ن خال د)برق
 ه.یاإلسالم

 اتعطالم) النیگو یائتولسو هعامج دو یماوعم ل  کسم(، 1370ان )یستیر، کرژه ]برونبرژه[رومبب
 روه، گیگنرهف اتقیقحو ت اتعطالم هسوسر، تهران: میگهوشگ نیدالءاله عمرج، ت(یاسنشردمم
 .النیگ یدارانتسابا مشارکت  یاعمتاج و لع

 مفهورم ل خیتواو) اسالم جهان یمعماو دو جامعه، ل خانه: یبرم یمعماو(، 1379) یج، گایتربریپ
 .یش ، ترجمه یعقو  آژند تهران: انتشارات مولیراستار جر  می، و(آن یاجتماع

 بالمملک ه یالح ال الق رن اتیبدا یف سائده کانت یالت المساکن انماط»(، 1999) یالقرمعه ا جا
الق اهره،  ،212 رق   محمد(،  ی ، عبدالباکی)المحرر: ابراه البنا  عالم ی، ف«هیالسعود هیالعرب

 . 10-15صص 
جم ه ، تریسواختمان ل یشهرسوا  اصور  ؛یاسالم و یعرب یشهرها(، 1381  )ی  سلیبس  ،یحک

ن ملک احمدی و عارف اقوامی مقد ، ته ران: س ازمان چ اپ و انتش ارات وزارت یمحمدحس
 فرهنگ و ارشاد اسالمی.

، ترجمه احم د آرا ، اهیالح ترجمه(، 1363)یمیو علی حک یمی، محمدرضا و محمد حکیمیحک
 .ی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمیمیراستار محمدرضا حکیو

اد، محمود طارق )   البنوا عوالم ی، ف «هی البحر الواحات یف للمسکن هیلیتحل هدراس»(، 1998حم 
 ،. 15-10القاهره، صص  ،206 رق  محمد(، الجزءاالول، ی ، عبدالباکی)المحرر: ابراه

 هلالرتص از ن یانآلم هب یارسو ف یارسه فب یانمآل همرج، ترانیا هانیامع هینابتا(، ید )بر، روالننیرا
 ترکش  یازرسهش ید طراح[، واحیارکما هار، ]ب. آر. باز ک یسیلگان هب یانمو از آل شیاکوف
 .رانیا نآه ذو  یلم

ن یرالم ومنی، ق : مهر ام کسم لکشم یاهلحواه ل اسالم دو  کسم(، 1385) یلدعمح، میائرض
 )ع(

 .ف رضیی، چاپ چهار ، ق : شراالخالق کاوممق(،  6قرن  -ش1370خ[ حسن )ی، ]شیسطبر
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ت ی  ، ق   : مسسس  ه آل الب5،  عهیالشوو سووائلل(، 12و  11ق  رن  -ق1409خ[ ح  ر )ی، ]ش  یع  امل
 السال .ه یعل

 رآنق هب هرجت اب  کسم ل هانخ رنرامیپ یقیقحت: الماس دو  کسم ل انهخ(، 1380ن )س، حیاضق
 یاراتش تان یگ نرهز فرک، تهران: میلاص واه هرعمجم ا  المالسمهیلع اطهاو همائ اتانیب ل میرک
 .ربش

، چ  اپ چه  ار ، ته  ران: دار الکت  ب  6،  یلکووا ا(، 4و  3ق  رن  -1365االس  ال [ ) ه]ثق   ین  یکل
 .هیاإلسالم

 دهکش ژوه، پیالماس  اتغیلبت انازم، ق : س کسم آداب ل امکاح(، 1383ا )رضالم، غزوارهیلگ
 اد.جسور الن اراتشت(، ان)عو لعرالاقب

 ه، ته ران: مسسس 2ش یرای، وینی، ترجمه سید حسین بحرشهر شکل یتئرو(، 1381ن )ینچ ، کویل
 چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

 ه، بی روت: مسسس 73،  حواواننراوب(، 12ق رن -ق1404[ )یث ان ی، محمدباقر ]مجلسیمجلس
 الوفاء. 

و  ینی، ترجم ه ابوالفض   مش کاسوالم دو سوا  ل سواخ  یسوّنت اصور (، 1387، هشا  )یمرتض
 .یو معمار یشهرساز یقاتیو تحق ی، تهران: مرکز مطالعاتیبیکیومرث حب

 تفکور ریتوا  لیوتحل یمعمواو دو ینوید یبالوهوا دسوتالود ان،پنه نقشه(، 1386قه )ی، صدیمسائل
س ی: پرد، تهرانیمعمار ینامه دکترانی، پاکرمان ینمرنه: رانیا یریکر یسنت مسک  بر یاسالم
 .یبا، دانشکده معماریز یهنرها

ته ران:  ،برلنگورا یشناسو گرنه ران،یا یمسکرن یمعماو با ییآشنا ،(1376) نیغالمحس ان،یمعمار
 .رانیا تعنص و  لع اهگشندا
، ته ران: دولنگورا یشناس گرنه ران،یا یمسکرن یمعماو با ییآشنا(، 1385ن )یان، غالمحسیمعمار

 سروش دانش.
، ته ران: وزارت مس کن و یمعمواو دو یاسوالم  یوهر بر یدوآمد(، 1387د )یکار، عبدالحمنقره

 .مایا  سی، پیشهر یو طراح ی، دفتر معماریشهرساز
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