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“Globalization” not in a geographical sense but in a
political and ideological sense, is a plan formulated
by the rich and powerful countries of the world, and
it means the continuation of economic, political and
military dominance over other countries in the
world. One form of domination in the present age is
by way of cultural aggression, through which it seeks
to undermine the cultural and religious foundations
of the Muslim people, and especially the Islamic way
of life. In the field of architecture and housing, today, compared to the past, forms and living spaces,
with a tendency to be similar to imported patterns
and alien to their foreign identities, have also alienated the society and have completely changed it. In
the words of the Supreme Leader: “One of the dimensions of progress with the ‘Islamic concept’ is
lifestyle, social behavior and way of life.” Therefore,
the conceptualization of the mission of “Islamic lifestyle” as a container and component shaping “Iranian-Islamic housing” should be considered. In
today’s social life, the concept of “lifestyle” has a
special meaning. As the influence of tradition is reduced, and daily life is reconstructed in terms of the
interaction of local and global factors more and
more people are forced to choose their lifestyle
from a variety of options. “Islamic lifestyle” is a way
of life that is based on Islamic and Quranic teachings
and values. The Qur’an, which is the plan of human
life, has shown the best way of life to man, which ultimately leads him to the happiness of this world
and the hereafter. “Islamicness of etiquette” and
“monotheism of being a way of life” mean that “lifestyle” is the bedrock of “divine worship” in human
life. In Islamic lifestyle, “faith” and “righteous deeds”
have a special place and in various verses of the

Qur’an and narrations from the Infallibles (AS) as a
way to achieve “good life” is introduced as the highest position of this type of lifestyle. In the present
study, the purpose of using the word “Islamic” is anything that belongs to and is committed to the principles, ideals, values and norms of Islam and in a
broader sense, invented or expressed by Muslims,
and the meaning of the word “Iranian-Islamic” is anyone who is in the common denominator of being
Iranian and being Islamic and does not have principles and identities that do not oppose either of
these two can be called “Iranian-Islamic.” In other
words, anything that is based on the beliefs, ideals,
values and norms of the Islamic Republic of Iran or
the discourse of the Islamic Revolution is called “Islamic Iran.” The present study is of qualitative type
and in two parts: the first part, the necessary information in the field of relationship between “globalization” and “Islamic lifestyle” is presented and in the
next stage, the relationship between “lifestyle” and
“housing” in historical periods is analyzed. In the second part, using the descriptive-analytical method,
the key words of the research have been researched
and explored, and using the components and effects
that are related in this regard, the “basic principles
and criteria of Iranian-Islamic housing” were explained. The results show that the current “Islamic
spirit” in the Iranian Muslim living space can be seen
in the manifestation of the truth, the concept of
“good life” as the highest degree of Islamic lifestyle,
in the “Iranian courtyard” as its beating heart.

Keywords: Globalization, Islamic Lifestyle, Pure Life,
Iranian Islamic Housing.
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مفهومسازی و حقیقتیابی رسالت «سبک زندگی اسالمی» در
جهانیشدن»
2

عرفان خصمافکن نظام ،*1ویدا تقوایی
 .1دانشجوی دکتری معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.
 .2دانشیار گروه معماری ،دانشکده دکتر شریعتی ،دانشگاه فنیوحرفهای ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1398/6/8 :تاریخ پذیرش مقاله)1398/10/30 :

چکیده
«جهانیشدن» ،نه به مفهوم جغرافیایی بلکه به مفهوم سیاسیی و اییدوووویی

طرحیی اسی

کیه توسی کشیوهاا
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تبیین معیارهای بُنیادین «مسکن ایرانی اسالمی» در «عصر

ثروتمند و قدهتمند دنیا ،تدوینشده و منظوه از آن ،ادامۀ سلطۀ اقتصاد  ،سیاسی و نظامی بر دیگر کشیوهاا عیاو
اس  .یکی از اشکال نفوذ سلطه ده عصر حاضر ،از طریق تهاج فرانگی اس
بنیاناا فرانگی و اعتقاد مردم مسلمان بهویژه کمرنگ کردن سب
و بیگانه با اوی

زنیدیی اسی می تی

مییکنید .ده حیوز

به یذشته ،فرماا و فضااا زیستی ،با یرایش به ا شکلی با اوگواا واهداتیی

خویش ،جامیه ها نیز به ازخودبیگانگی دچاه کردهاند و کام ً دیریونشدهاند .به تیبیر مقام میظی

هابر « :یکی از ابیاد پیشرف
ازاینهو ،مفهومساز هساو

با «مفهوم اس می» ،سب
«سب

زنیدیی کیردن ،هفتیاه اجتمیاعی و شییو زیسیتن اسی »؛

زندیی اس می» بهعنوان ظرف و مقوم شکلدانده به «مسکن ایرانیی اسی می»

باید موهدتوجه قراه ییرد .پژواش حاضر از نوع کیفی و ده قاوب دو بخش اهاوه شد :ده بخش اول ،اط عیا
ده حوز اهتباط «جهانیشدن» و «سب

زندیی اس می» و ده مرحلۀ بید ،برهسی اهتباط «سب

ده ادواه تاهیخی موهد تحلیل قراه یرف  .ده بخش دوم ،با بهرهییر از هو

الزم

زندیی» با «مسیکن»

توصییفی -تحلیلیی وایییان کلیید

پژواش ،موهدتحقیق و کندوکاو قراهیرفتند و با استفاده از مؤوفهاا و آثاه که دهایناهتباط اس  ،به تبیین «اصیول
و مییاهاا بنیادین مسکن ایرانی اس می» پرداخته شد .نتایج پژواش نشان میداد «هوح اس می» جاه ده فضا
سکون

ایرانی مسلمان ،ده تجلی حقیق

مفهوم «حیا

طیبه» بهعنوان عاویترین دهجۀ سب
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میماه و مسکن نیز ،امروزه نسب

کیه بیهواسیطۀ آن ،بیرا تضییی

زنیدیی اسی می ،ده

«حیاط خانه ایرانی» ،بهعنوان قلب تپند آن مینی میشود.

طیبه ،مسکن ایرانی اس می.

عصر جهانیشدن ،سب

زندیی اس می ،حیا

* نویسند مسئول مکاتبا :

st_e_khasmafkan@azad.ac.ir
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واژگان کلیدی

مقدمه
بر اساس اصل  110قانون اساسی جمهیوه اسی می اییران،

مرووس ،با پلیب ،با مأموه دووی  ... ،هفتیاه میا بیا بیگانیه ده

هابر  ،وظیفۀ تییین سیاس یذاه اا کلی نظام ها بر عهده

نکیردی .

داهد .بیانییۀ یییام دوم انقی

 ،دهواقی طرحییی کی ن بییرا

هاابرداا و سیاس ایا پیشیرو جمهیوه اسی می بیرا
آیند انق

توصیهاا اساسی هابر فرزانه و حکیی انقی
بیانیییه یییام دوم ،افی

اسی می،

محییوه اصییلی داهد کییه یکییی از اییین

محوهاا «جهاد اوشمندانه و امیهجانبیه بیرا تحقیق سیب
زندیی اس می» اس

از اامیی

که حکایی

حیوز «سیب

زندیی» ده اسناد باالدستی کشوه داهد .بهعباه دیگر ،یکی از
ابیاد پیشرف

با مفهوم اس می ،سیب

اجتماعی و شیو زیستن اسی

زنیدیی کیردن ،هفتیاه

( .)Khamenei 2011از سیو

دیگر ،اسناد باالدستی و دیدیاه اا هابیران و تصیمی یییران
جمهوه اس می نشان میداد که آناا بهصیوه

صیری و

ضمنی ،تمدنساز و ایجاد «تمدن نوین اس می» ها بهعنیوان
ایدف انقی

اسی می و نظیام جمهییوه اسی می میرفییی

کردهاند (« .)Ghasemi 2018تمدن نیوین اسی می دو بخیش
داهد :ی

اهز اایی که میا امیروز بیهعنیوان پیشیرف

آوهد.

آوهد و بخش اول ها ،بخشاا سخ افزاه بهحسا

باید بتوانی متن زندیی یینی بخش اصیلی تمیدن ها اصی ح
کنی  .ایر ما ده این بخشی که «متن زندیی» اسی  ،پیشیرف
نکنی ؛ امۀ پیشرف اایی که ده بخش اول کردی  ،نمییتوانید
ما ها هستگاه کند ،نمیتوانید بیه میا امنیی

و آهامیش هوانیی

ببخشد مانند دنیا غر  ،ده آنجا باوجوداینکه ثیرو  ،بمیب
ات  ،پیشرف اا یونیایون علمیی و قیده

نظیامی اسی

دچاه افسردیی ،ناامید  ،از دهون به ا هیختن ،عیدم امنیی
انساناا ده اجتماع و ده خانواده ،بیادفی و پیوچی اسیتند.
آسیبشناسیی و علی ییابی دهزمینیۀ عیدم پیشیرف
بخش «سب

الزم ده

و فرانگ زندیی» ضروه اس ؛ ده این زمینیه

باید امه به خود نهیب بیزنی و ضیمن تی

جید بیرا

آسیبشناسی ،بیه چیاههجیویی و جسیتجو هاهایا عی ج
بپردازی ( .»)Khamenei 2012مفهومپیرداز «سیب
اس میایرانی» بیانگر عملیا

زنیدیی

تحلیل محتوا کیفی اسی

کیه

کشیوه مطیرح

طی آن ،مبیانی نظیر کیه جمی آوه شیده ،تجزییهوتحلییل

میکنی و شیامل«:علی  ،اختیراع ،صینی  ،سیاسی  ،اقتصیاد،

مییشیوند.

اقتداه سیاسی و نظامی ،اعتباه بییناومللیی ،تبلییو و ابزاهایا

میشود و مفاای  ،جدایانیه ،تفکیی

و هویۀ کلی ده مفهومپرداز  ،سؤال کردن اس

و از

تبلیو» اس ؛ این بخش ،ابزاه اسی

کیه کشیوه میا ده ایین

طریییق فرآینیید مفهییومپییرداز و تحلیییل مفهییومی اسی

کییه

خیوبی داشیته اسی

و بخیش دیگیر ،بخیش

«مقووهاا (تیداد از مفاای ا سین))» سیاخته و نیامییذاه

که شامل چیزاایی اس

که میتن زنیدیی میا ها

بخش پیشرف
حقیقی اس

تشکیل می داد که امان «سب

زندیی» اسی  .ایین ،بخیش

حقیقی و اصلی تمدن اسی ؛ ملیل« :مسیئلۀ خیانواده ،سیب

«تکنی

و پیرداز

میشوند و ویژییاا خاصی به آناا منتسب میشود (

Kafi

 .»)2015ازاینهو ،ده پژواش حاضیر ،ایدف از بیهکیاهییر
وای «اس می» ،ار آنچه متیلق و متیهد بیه مبیانی ،آهمیانایا،

نوع آشیپز  ،تفریحیا  ،مسیئلۀ خی  ،مسیئلۀ زبیان ،مسیئلۀ

بهوسیلۀ مسلمانان ابداع یا بیانشده اس  ،محسو میشیود و

کسبوکاه؛ هفتاه ما ده محل کاه ،دانشیگاه ،مدهسیه ،فیاویی

منظوه از وای «ایرانی اس می» ،ایر آنچیه ده داییر اشیترا،

سیاسی ده وهز  ،و هفتاه ما ده هسیانها کیه ده اختییاه میا

ایرانی بودن و اس می بیودن ،قیراه یییرد و مبیانی و ایویتی

اس  ،هفتاه با پده و ماده ،با امسر ،با فرزنید ،بیا هوییب ،بیا

از این دو نداشته باشد ،مییتوانید «ایرانیی

146

میاهض با ایچی
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و ده مینیایی یسیتردهتیر،
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ازدواج ،نوع مسکن ،نوع وباس ،اوگو مصرف ،نوع خیوها،،

اهز اا و انجاهاا اس م اسی

│
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بخش ،بخش ابزاه اس

که عباه

اس

از امین

میتوان این بخش ها بهمنزوۀ بخش نرمافزاه تمدن بهحسا
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اسی

( .)Naderi and Perani 2020بیر اسیاس

انق

» ،ده این زمینه ،ما ملل بخیش اول پیشیرف

مفهومسازی و حقیقتیابی رسالت «سبک زندگی اسالمی» در تبیین معیارهای بُنیادین «مسکن ایرانی اسالمی» در «عصر جهانیشدن»

اس می» نامیده شود .بهعباه دیگر ،ایر آنچیه کیه مبتنیی بیر

اس

باوهاییا ،آهمییاناییا ،اهز اییا و انجاهاییا نظییام جمهییوه

اینترنتی و مقاال

اسی می ایییران یییا یفتمییان انقی

که ده ابتدا اط عا

الزم از طریق منیاب کتابخانیها و

علمی ده حیوز اهتبیاط «جهیانیشیدن» و

اسی می» میینیامی ( .)Haghighi et al. 2017, 134ده ایین

«سب

زندیی» با «مسکن» ده ادواه تاهیخی موهد تحلیل قراه

هاستا ،اساس پژواش حاضر ها میتیوان ده قاویب دو بخیش

یرف ی  .پییبازآن ،ده «بخییش دوم» بییا بهییرهییییر از هو

بیان کیرد :ده «بخیش اول» ،شییو موهداسیتفاده ده پیژواش،

توصیفی -تحلیلی ،وایییان کلیید پیژواش ،موهدتحقییق و

و ابزاه موهداستفاده ،کلیۀ اسیناد ییا

کندوکاو قراهیرفتنید و بیا اسیتفاده از مؤوفیهایا و آثیاه کیه

آثاه مربوط به موضوع ،شامل« :نوشتاه (کتیا ایا ،مقیاال ،

دهایناهتباط اسی  ،بیه تبییین «اصیول و مییاهایا بنییادین

 )...و غیر نوشتاه (سای اا ،نرمافزاهایا کتابخانیها و )...

مسکن ایرانی اس می» پرداخته شد.

 .1مبانی نظری پژوهش

ازخودبیگانگی دچاه کردهاند .ع وه بر دیریونیاا اویتی

 .1-1ضرورتهای پژوهش در حوزۀ «سبک زندگی

و فرانگی ناشی از تکراه اوگوایا و فضیااا بیگانیه ،حتیی

«تحلیل محتوا کیفی» اس

اسالمی» در «عصر جهانیشدن»

نییاماییا و فضییااایی از قبیییل آپاهتمییان ،وییی  ،سییووی ،

«جهانیشدن» یا «جهانیساز » یا امان «غربیسیاز جهیان»
کیه غیر

پرویه یا فرآیند مدیری شدها اسی

بیا هابیر

پنی ایاوس ،اییال ،پنتیر و املییال ایینایا کییه بیه امییراه
مدیرایی اا و اضمح ل فضااا بومی هشد کرده اند ،نوعِ

آمریکییا ده حییال پیگیییر آن اس ی  .غییر  ،نییه بییه مفهییوم

خاصی از هفتاه و فرانگ ها طلب میکنند .بییمان ،سیامان

جغرافیایی ،بلکه به مفهوم سیاسی و ایدوووویی  ،دنیا ها به دو

یافتن مسکن با تغییرا

دیریون میشیود؛ امیا

بخش برتر و بربر تقسی میکند .این توسیهطلبی اسیتیماه ،

بسیاه از موضوعا

اژمونی (هابر ) ویبرال سرمایهداه ده غر  ،برا تسل بر

بهتر ده شکلییر سرپناهاا آدمیان دوهان میاصر دخاوی

کل جهان اس  .جهانیساز بیه ایین مفهیوم ،سیلطۀ غیر

داهند ( )Naghizadeh 2013که برخیی از آنایا ده جیدول

برجهان و به ویژه جهان اسی م ،ده ایر سیه حیوز اقتصیاد،

شماه  ،2بیان میشوند.

ده سامان دادن «مسیکن» بیه عبیاه

( .)Rahimpourazqadi 2008بییر

اساس نظر اگل ،جهیان بیر اسیاس نیازایا تمیدن جدیید،
سامان مییابد ،نه بر اساس تمدن اسی می ،هومیی ،یونیانی ،و

 .2-1پیشینۀ ارتباط «مسکن» و «سبک زندگی» در
دورههای تاریخی

چینی .نیازاا این تمدن برتر یینی مدهنیته ،تییینکنند مسیر

انساناا ده طیول تیاهی) و ده دوههایا یونیایون ،امیواهه

تاهی) و ادای کنند آن اس  .نظریۀ اگل دهباه مدهنیته ،بیه

سب اا زندیی مخصوص بیه خیود ها داشیتهانید .جوامی

بهترین شکل ،موقیی
که مبنا آن سلطه اس

غر

ده تمدن جدید و جهیانیشیدن،

انسانی ده هویاهویی با پدیدهاا ،مساول و هویداداا فرد و

Eltiaminia and

زندیی یکسانی نداشتهاند

ها نشان مییداید (

اجتماعی وها خود ،شیوه و سب

 .)Hosseini, 2014ده جدول شماه  ،1آثیاه جبیرانناپیذیر و

و ده دوههاییا مختلیی

منفی جهانیساز  ،برهسی خوااد شد.

پسامدهن) ،هو اا یونایونی ها ده زیس

(از دوه سیینتی تییا دوه مییدهن و
فرد و جمیی

خود دنبال کردهاند .ده جوام سنتی ،میردم فرصی گ ییزینشِ

یذشته ،فرماا و فضااا زیستی ،کیام ً دیرییونشیدهانید؛

هو اا بدیل زندیی ها داشتهاند ،بااینوجود ،برا بسیاه

یذشته از دیریونیاا نایزیر و با یرایش به ا شیکلی بیا

از مردم ،بدیلاا زیاد نبودنید و تفیاو چنیدانی ای ده ایین

اوگواا واهداتی و بیگانه با اوی

خویش ،جامیه ها نیز به

بدیل اا وجود نداش  .آنان تغیییرا

بنییادینی ده هو ایا

فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال پنجم ،شماره دوم -پاییز و زمستان │ 99

147

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.145

ده حییوز میمییاه و مسییکن نیییز ،امییروزه نسییب

بییه

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

سیاسی  ،و فرانییگ اسی

شیو زیس

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

اسی می باشیید« ،ایرانییی

«سب

زنیدیی اسی می» و ده مرحلیۀ بیید ،برهسیی اهتبیاط

جدول  :1ضرورت پرداختن به حوزۀ «سبک زندگی» با توجه به آثار جبرانناپذیر جهانیشدن برجهان اسالم (اقتباس از )Eltiaminia and Hosseini, 2014
Table 1: The Need to Address The Field of “Islamic Lifestyle” in View of the Irreparable Effects of Globalization on the Islamic
)World (Eltiaminia and Hosseini, 2014

آثار
از این زاویه ،فرانگاا محلی و منطقها ده مقابل امکانا
اخت لاا اویتی میانجامد .تح
عصر شدن یا دهیاف
جهانی غر

شرای و تحوال

تأثیر جهانیشدن و یستر

و شبکهاا هواب عمومی آناا تبلیو میشود ،فرانگی اس

فرانهاد دیین و

فرانگی اس  .فرانگی که از سو هسانهاا

که به مردم دیکته میکند چه بپوشند ،چیه بخوهنید ،چگونیه زنیدیی کننید و
با قده اا سلطهیر و تهاج فرانگی ،مناب فرانگی ایشان اس
از دس

اما

ایشان خاهج میشود و زمینه بیرا تحکیی

سلطۀ بیگانگان بیشازپیش مهیا میشود.
«ملتی که فرانگ بیگانه ده آن هواج داشته باشد ،نمیتواند ادعا استق ل کند ( .»)Khamenei 1989, 1- 2تأثیرا

تضیی

کشوهاا اس می عباه
تجربه غر
ی

استند از«)1 :وابسته شدن به غر » :ده جوام اس می تح

تأثیر بر اوی

استیماه ،نهاداا سیاسی ،اجتماعی و اقتصاد جدید بر اسیاس

خلق شد که با نهاداا سنتی ده تضاد بودند«)2 .قطببند آموزشی» :بر اساس نفوذ استیماه ،دو نوع آموز

نوع آموز

مله از غر

ده برابر آموز

تقسی شد«)3 .بحران هابر » :به عل

شد و از بین هف

امام علی (ع) میفرماید« :کسی که با اعمال یروای از مردم موافق
اس می بیانشده ده قرآن کری و سُن ؛ دوم ،اطاع

میکند ،صرفاً ی

از طریق فرایند هضای

و تبیی

از امام

ی

دنباوههو و مقلد نابینا اس ؛ زیرا او دو یناه مرتکب مییشیود :اول

جامیه اس می منوط به دو اصیل زییر اسی  :اول ،تبییی

و والی  ،امام

و اقناع و فریب سیی کرده اس

اسی می

با کنترل پلیسی بر کل دنیا و اعمال نظ نیوین جهیانی ،اهز ایا
که دشمن از طریق آن برا تضیی

بنیاناا فرانگی و

میکند .عام ن تهاج فرانگی ،ده پیِ آن استند که با استفاده از سازوکاهاا و هو اا فرانگیی ،بیر اهز ایا بنییاد

جامیه (خدامحوه  ،دشمنستیز  ،عداو خواای ،خودباوه  ،ظل ستیز و )...؛ نگر اا پایها میردم بیه حکومی
اساسی مردم (ترجیحا

از آهمیانایا

و هابر ده اس م ،حد کمال و تجلیی واقییی اویی

سیاسی ،اخ قی و فرانگی خود ها برجهان تحمیل کند .تهاج فرانگی یکی از شیوهاایی اس
اعتقاد مردم مسلمان ت

و نوعی هابر سیاسی خاهجی به جامیه

و از مردم خود ،بیگانه بود.

اینکه کاه اشتباه انجام میداد و دوم اینکه با آن کاه موافق اس » .اوی
اس  .برتر فرانگی غر

ده جوام اس می ایجاد شد.

سنتی و مذابی به وجود آمد؛ جامیه به دو یروه نخبگان مدهن تحصیلکرده جدید و هابر سنتی قیدی

نفوذ استیماه ،هابر سنتی به نحو نظاممند ضیی

اس می تحمیل شد .این هابر  ،طرفداه غر

و فرانگ جوام اس می

جهانیشدن بر اسیتق ل و حاکمیی

و هوابی اجتمیاعی ،ترجیحیا

اخ قی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرانگی) و آدا وهسوم ،منش و هفتاه اجتماعی آناا تأثیر بگذاهند و آناا ها تغییر داند.

ادفگ هسانه ،تغییر هفتاه اس  .با وهود هوزنامهاا ،مردم ایران سب

زندیی دیگر ها انتخا

کردند؛ انق

اا ،تحوال

سیاسی ،انق

اس می ،ادبیا و

سریالاا قو سیی کردند حجا

و حیا ها برداهند .آناا به نحو مستمر کاه میکنند و اووین حاصل کاه آناا این بود که «کتا » ها

از زندیی مردم حذف کردند .سپب نشس اا خانوادیی که ده آن تبادل اط عا
جایگزین آناا شدند .اانتینگتون جنگ تمدناا ها مطرح کرد و یف
کشوهاا جهان یستر

بداد .ده میان کشوهاا جهان ،ی

هفتاهاا اجتماعی

و شخصی

نابهانگام ده کشوهاا غربی ناشی از سب

آمریکا نمیتواند ده جهان ،قده

برتیر باشید مگیر ایینکیه فرانیگ خیود ها بیه

دسته فرانگ آمریکایی ها میپذیرند (مانند کشوهاا تیونب ،مصیر و یمین کیه اصیاو

فرانگیشان از بین هف ) و دستها دیگر نیز ،ده برابر آن مقاوم
بر اساس یافتهاا بسیاه از پژواشاا ،کسانی که سب

انجام میشد ،ده زندیی مردم کمرنگ شد و هسیانهایا تی بُیید

میکنند .با این مقاوم  ،جنگ و تهاج هسانها شروع میشود.

زندیی ساو ها انتخا

میکنند ،هفتاهاا پُرخطر کمتیر داهنید و پنجیاه دهصید میر ایا

زندیی ناساو اس  .فیاوی اایی مانند مصرف اوکل ،سییگاه ،نبسیتن کمربنید ایمنیی ،هفتاهایا پرخطیر و

نامشروع جنسی ،سبب تزوزل جامیه و خانواده شده اس ؛ دهحاویکه نیکوکاه  ،قناع  ،صرفهجویی ،ایمان و انجام مناس
موقیی

و سیاد

فرد یا جامیه ها تقوی

مذابی و املال آن مییتوانید

کند.

زندیی نسلاا پیش از خود ایجاد نکردند.

خیود و از طرییق

ایجاد تنوع ،فرد ها با انتخا اا یونایون و پیچییده هوبیههو

باقی مییماندنید و جوانیان نییز چنیدان از هو ایا و سیب

میسازد .به اعتقاد یییدنز ،ویژییی مدهنیتیه «پوییایی»« ،تیأثیر

زندیی واودین خود فاصیله نمیییرفتنید .ده «مدهنیتیه» ،ایین

جهانیستر» و «تغییر داومی هُسوم سُنتی» اس  .مدهنیته سیبب

فرایند هو بیه تغیییر نهیاد و ده دوه «پسیامدهن» آانیگ ایین

ده

148

│

میشود که افراد ارچه بیشتر از قید انتخا اایی که سُین
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بیشتر مردم ده محیطی کیه ده آن پیروه یافتیه بودنید،

تغییرا  ،شتا

یرف  .مدهنیته با امکانیا

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

تهاج هسانها

شخصی اایی که به وجود آمدند ،میلول هسانهاا بودند .ده اجوم جدید مااواهه به جامیه ایرانی ،ابتدا از طریق ترانه و آواز اقداماتی انجام شد و سیپب
از طریق ساخ

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

با توفیق دشمنان اس م ده استحاوۀ فرانگی جوام اس می ،بههاحتی این منب و تکیهیاه استراتژی

تضیی
حاکمی

تحوال  ،فرص

آن ده جهان اس می ،شااد کااش تدهیجی موقیی

دنیو از دین استی  .ده خصوص مقووۀ جهانیشدن ،مسئلۀ نگرانکننده ،هُشد ت

چگونه فکر کنند .بدون ش  ،مه ترین تکیهیاه مسلمانان ده هویاهویی استراتژی

کشوهاا اس می

و استق ل

وسی فرانگ غربی امکان خودنمایی نداهند و سرع

تأمل و اندیشییدن

ها از این فرانگاا یرفته اس  .وهود بیهویه فرانگ و اهز اا غربی ده جوام توسیهنیافته ،به تشدید دویانگی اهزشی و تشیدید ازخودبیگیانگی و

عرفییر

فرانگاا محلی و ترویج

تعریف

مفهومسازی و حقیقتیابی رسالت «سبک زندگی اسالمی» در تبیین معیارهای بُنیادین «مسکن ایرانی اسالمی» در «عصر جهانیشدن»

جدول  :2عوامل شکلدانده به وضیی

نامطلو

مسکن میاصر (اقتباس از )Naghizadeh 2013

)Table 2: Factors shaping the Unfavorable Situtation of Contemporary Housing (Naghizadeh 2013

تعریف

عوامل
استقالل گرایی افراد
و زوجها

این

بهتب جوانان غربی تا جوانان به سنّ بلوغ و دانشگاه و حداکلر به سنّ ازدواج میهسند ،خوااان و مدعی استق ل استند کیه ده خانیه

پده جایی نیس

و ایر ا باشد ،امکان مفاامه با نسل یذشته نیس

و بسیاه مساول دیگر که ایچکدام مسیاول جامییۀ ایرانیی نبیوده و

بهزوه تبلیو و تلقین بهعنوان مسئله و مشکل به جامیه اوقاشدهاند.
مد اا مدید اس

سوداگری

بیه زمیین بیهعنیوان چییز کیه مییتوانید زمینیۀ

که موضوعی به نام «زمینباز » یا «بوهسباز زمین» یا «نگر

سرمایهیذاه و احتکاه و افزایش دهآمد باشد» ،ذان کلیر از مردمان ها به خویش مشغول کرده اس  .ده ایین فضیا سیودایرانه کیه بیه
چیز جز افزایش سرمایه نمیاندیشد ،سیی عمومی بر منطقیساز موضوع و ترویج این نوع نگر

رفتاری و فرهنگی
شیوۀ معیشت
وسایل زندگی

تغییرا

به زندیی جوام دیگیر ،هواج مُیداا و

شیو زیس  ،زمینهسازِ شیوه زیس  ،خانه (مسکن) ،بهعنوان مکان آهامش و سکینه و محل قراه و نزول ها بهصوه

احتماوی اعضا خانواده دهآوهده اس .
بسیاه از موضوعا

مربوط به شیو مییش

مکاناا اگشتغال و فیاوی
تغییرا

و فیاوی

ازجمله ساعا

کاه ،فاصله و هابطه مکان کاه و مسکن ،ویژییاا زیس محیطیی

و وزوم شاغل بودن امۀ اعضا خانواده برا یذهان زندیی بر ویژییاا مسکن مطلو

وسایل زندیی که حاصل توسیۀ فناوه  ،تحوال

عوامل تأثیریذاه بر فضااا داخلی مسکن و تناسبا
تغییرا

سری مداا و تبلیغاتی که بهصوه

اقتصاد  ،تغییرا

و تبیی

شیو زیس

تأثیر خوااد داش .

از مداا جهانی استند ،از اصلیترین

آناا استند.

مستقی و غیرمستقی شیو خاصی از زندیی ها ده مقابل مردم به نمیایش میییذاهنید ،طبییتیاً

ارکدام ،فضااا خاص خود ها طلب میکنند .امروزه شرک اا چندملیتی استند که دهباه بسیاه از موضوعا

مدها و تبلیغات

محل م قیا

ویژه ،جهان سوم تصمی میییرند .آناا به مردم این باوه ها اوقا میکنند که مه نیس

زنیدیی مردمیان و بیه

«کجا» زندیی میکنند ،مه این اس

که محصیوال

آناا ها مصرف کنند .با اوقا به این موضوع ،بهمروه قیداایی امچون «چگونه»« ،با چه کسی»« ،چطوه» و املال ایناا ها بهجا «کجیا» قیراه
میداند .امین هوند بهمروه ،ویژییاا و اهز اا فرانگی جوام ها دیریون خوااد کرد.

تربیت

نظام تربیتی و هفتاه (امچون یذشته اما با سرع  ،تغییرا

هااشدیی به وحاظ فرانگی ،پدیدها دووبه اسی ؛ از جنبیۀ

هو تنوع پیچیدها از انتخا اا ممکن قراه میداید .ده

ملب

دوه «پسامدهنیس »« ،صنیتی شدن ،هشد اقتصاد و تمکین

تجربه و تکامل آنقده زیاد شده که تصوه آن برا نسلاا

ماوی» فراا آمده برا فرد و فردی
امکان انتخا

به مینیا آزاد فیو اوییاده اسی

و فرصی  ،بیرا

افراطی انجیاه یرییز،

پیشین غیرممکن بود .از جنبۀ منفی ،هااشدیی فرانگیی بیه

اوگو مصرف آزادانهتیر ها فیراا سیاخته

که به فرد ،فرص گ تصمی ییر شخصیی داده

این مینا اس

که نسلایا پیشیین مجبیوه بیه

اس  .ده این دوهان ،کنشگر فیال و عامل ده فرایند تغییر،

میشود و این چیز اس

متکلر و مرکززداییشده ،بروز میکند« .شدن داو » مشخصیۀ

انجییام آن نبودنیید ( .)Ellini 2014از ویژییییاییا زنییدیی

( .)Razavizadeh 2007ده زندیی اجتماعی امروز  ،مفهوم

با انتخا اا و اعمال فرانگی نسبتاً سیاخ یافتیه از شیرای

شیو زندیی مینا ویژها یافته اس  .ارچه نفوذ و کشش

ماد و محیطی ،شیغل ،دهآمید و زمینیهایا اجتمیاعی ده

کمتر میشود و ارچه زندیی هوزمره ،بیشتر برحسیب

آن مداخله داهند ( .)Razavizadeh 2007بیرا ده،

سُن
تأثیرا

متقابل عوامل محلی و جهیانی بازسیاز مییشیود،

افراد ناچیاه مییشیوند کیه شییو زنیدیی خیود ها از مییان
یزینهایا مختلی

انتخیا

کننید ( .)Giddens 2002ایین

بهتر از هابطیۀ «سیب

زنیدیی» و «مسیکن» ،بیا اسیتفاده از

مؤوفهاا مرتب ده این دو حوزه ،ویژیییایا مسیکن ده
ادواه مختل

ها ده قاوب جدول شماه  ،3برهسی میکنی .
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انسییان منییدهج ده نظریییهاییا پسیی مدهنیسییتی اسیی

اجتماعی میاصر ،ظهوه سب اا یونهیون زندیی اس

ساخ

که

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

اختیاه آنان قراه میداد ،هاا شوند .بدین ترتیب ،فیرد ها هو ده

و تنوعی متفاو ) ،خانهاا و سازمان فضایی آناا ها تح

تأثیر قراه میداند.

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

دگرگونیهای

امروزه به دالیل عدیدها ازجمله آناا :توسیه فناوه  ،تقلید شیوهاا کاه و فیاوی  ،شیدایی نسب

بوده اس .

جدول  :3ویژگیهای «مسکن» در ادوار مختلف )(Pourdeihimi 2012
)Table 3: Properties of "Housing" in Different Periods (Pourdeihimi 2012
دورهها/
مؤلفهها
گونه
مسکونی
شیوه زندگی
خانواده

دوره سنتی
خانه ت واحد جمیی

تعامالت

 -قومی و طایفها

مسکن

خانه ت واحد مستقل
خانواده استها
خویشاوند

 مکانی برا زندییخانواده خویشاوندان
 -مکانی برا کاه

اجزاء سازنده

خانواده استها

خانواده استها
مجاز

 -زندیی خانوادیی

 -جدایی مسکن از کاه ده دهون

 -کاه نیمهصنیتی ده واحد مسکونی

واحد مسکونی
 -فضااا ت

 -استفاده از فضا باز بهعنوان فضا

 فضااا باز بهعنوان فضازندیی

مسکن اشتراکی

مسکن اشتراکی

جامیه

 فضااا چندمنظوهه -فضااا چندمنظوهه

پس از مدرن

زندیی و کاه
 -ظهوه فضایی مستقل برا کاه ده

منظوهه
 -فضا زندیی خانواده و کاه با

 -ادغام فضااا باز خصوصی ده

تأمین نیازاا فیزیوووییکی

کاه

(هدف)
تسهیالت
بهداشتی و
رفاهی
شیوه

از فضا زندیی

 -کاه با ابزاه اوکترونیکی

 -سرویب و آشپزخانه ده دهون

 -سرویب و آشپزخانه ده دهون

فضا زندیی

فضا زندیی

زندیی

 -یگانگی محی طبییی با

 -باوه به تکنوووی و صنی

 -وابستگی به صنی

زندیی

 -بیاعتنایی به طبیی

 -بیاعتنایی به طبیی

محیط

 -زندیی انفراد

 -بازیش

به طبیی

الگوی
فضایی

 .3-1پیشینۀ مطالعات انجامگرفته در حوزه مسکن
و سبک زندگی
دهزمینۀ پیشینۀ مطاوییا
«سب

«اهز اا ،میانی ذانی انسان و قابلیی ایا محیی » ،محیی
ساختهشده ها متأثر میسازد و بهطوه پیوسته تغییر میداید .از

انجیامیرفتیه ده حیوز «مسیکن» و

زندیی» می توان به پژواشاایی که بیشترین اهتباط ها

دیدیاه آنایا ،سیازیاه انسیان و محیی  ،مسیئلها خی
محسو

میشود و هکن مه آن انطبیا پیوسیتۀ «قابلیی » و

( )Afshari et al. 2016ده پژواش «سازیاه محی بیا هو

اهزیابی و انطبا پیوسته «قابلی  -مینی» استند .اوهیی زاده و

زندیی» ،هو

زندیی انسیان ها بیهعنیوان یی

فرانگی میدانند که وجوه آشکاه و پنهانی داهد و تح

150

│

تیأثیر

محیی سیاختهشیده ،انیکاسیی از

سیروسیی ( )Elahizadeh and Sirusi 2014نییز ده پیژواش
دیگر با عنوان «اوگوساز مسیکن بیر پاییۀ سیب
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زنیدیی

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.145

با واییان کلید تحقیق داهند ،اشاهه کرد :افشاه و امکاهان

«مینی» اس  .زیرا تغییرا

مؤوفیۀ مهی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

همسازی با

 -سرویب و آشپزخانۀ جدا

 -سرویب و آشپزخانۀ جدا از فضا

ابزاه اوکترونیکی

فضااا شهر

عوامل
تصمیمگیری

 کاه با ابزاه اوکترونیکی -تووید اط عا

 -تأمین نیازاا فرد

دهون
بقا

 -زندیی خانوادیی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

شبکۀ

دوره صنعتی مدرن

سنتی -صنعتی

خانواده یسترده
 -خویشاوند

رسالت

دوره

دوره

مفهومسازی و حقیقتیابی رسالت «سبک زندگی اسالمی» در تبیین معیارهای بُنیادین «مسکن ایرانی اسالمی» در «عصر جهانیشدن»

اس می» بیان کردند که برا تحقق این امر ،فرانیگسیازان و
علما مذابی نقش مهمی بیر عهیدهداهنید ،آنیان بیا نظیاه
جد برساخ
تنها ده جه

مسکن ،از تووید انبوه خانهاا بیاویی

کیه

هف نیازاا ماد اس  ،باید جلیوییر کننید.

پییوهدیهیمی( )Pourdeihimi 2011نیییز ده پژواشییی تحیی
عنوان «فرانگ و مسکن» به نقش فرانگ ده سه موهد «هو
محی ایا مختلی » ده فراینید شیکلیییر مسیکن اشیاهه
میکند و «هو

زندیی» ها به بسیاه از جنبیهایا هفتیاه

وابسته میداند که ده طراحی محیی ایا مختلی
تأثیرا

متقابیل محیی و هفتیاه ،هو

تییین میکند .دهواق « ،هو

از طرییق

اسیتفاده از فضیااا ها

زندیی» کیه منیتج از هفتاهایا و

سیست اا هفتاه اس « ،اهز ایا فرانگیی» ها ده دهون
خود به امراه داهد.
ده پژواش حاضر ،آثاه و پیامداا جهانیشدن بر سب
زندیی و دهنهای  ،اثریذاه آن بر شکل مسکن موهدبرهسی
بهعنوان ظرف و مقوم شکلدانده به «مسکن ایرانی اسی می»
موهدتوجه قراه میییرد که تاکنون پژواشی با این هویکیرد و
ابیاد ،موهد کندوکاو قراه نگرفته اس .

اصط ح مترادف به نظر آیند ،اما این دو ترجمیه بیه وحیاظ بیاه
مینایی و واقیی

کاهبرد و ابزاه که منیکب میکننید بیاا

تفاو زیاد داهند :او ) ده ترجمۀ اول یینی «جهیانیشیدن»،
اوقا نوعی عدم اهاده و اختیاه ،موهدنظر اس

و میخوااد این

پیام ها به خواننده منتقل کند کیه جهیانیشیدن ،واقییتیی اسی
ملموس و ضروهتی اس

یریزناپذیر که ار جامیه ایر خوااان

هفاه شهروندانش باشد ،چاهها نداهد جز اینکیه خیود ها ایین
جریان نیرومند ،ضروه و مفید بیه حیال کشیوهاا و بیه حیال
جامیه بشر  ،سازیاه کند و با طییب خیاطر ،بیه مقتضییا آن
یردن نهد ) .ده ترجمۀ دوم یینی «جهانیسیاز » ،سییی بیر
کیه بیه واقییی

دیگیر اشیاهه شیود و آن ایینکیه

این اس

جهانیساز طرحی اسی

کیه توسی کشیوهاا ثروتمنید و

قدهتمند دنیا و ده هأس آناا آمریکا ،تیدوینشیده و منظیوه از
آن ،ادامۀ سلطۀ اقتصاد  ،سیاسی و نظامی بر دیگیر کشیوهاا
عاو اس

( .)Kavusi and Hosseinzadegan 2011با هجوع بیه

ادبییییا میاصیییر ،ده جیییدول شیییماه  4بیییه تحلییییل وای
«جهانیشدن» ،پرداخته شده اس .
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قراه میییرد و مفهومساز هساو

«سب

زنیدیی اسی می»

ترجمه میی کننید؛ بیا نگرشیی سیطحی ممکین اسی

ایین دو

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

زنییدیی ،جنبییهاییا ذانییی انسییان و عییادا و امسییاز بییا

 .2تعریف واژگان کلیدی پژوهش
 .1-2جهانیشدن ()Globalization
وای « »Globalizationها بیه «جهییانیشیدن» و «جهییانیسییاز »

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

تصویر  :1تجزیۀ «روش زندگی» و تأثیر آن در ماهیت محیطهای ساختهشده ()Pourdeihimi 2011
)Fig. 1: Analysis of Lifestyle and its Impact on the Nature of Hardened Environments (Pourdeihimi 2011

جدول  :4تحلیل وای «جهانیشدن» (اقتباس از

;Harvy 1989; Rajaei 2001; Shahidi 2006; Shahidi 2007; Pourhassan Darzi 2009

)Rastegar and Rezaei 2013
Table 4: Analysis of the Word “Globalization”(Harvy 1989; Rajaei 2001; Shahidi 2006; Shahidi 2007; Pourhassan
)Darzi 2009; Rastegar and Rezaei 2013
تعاریف
ااهو پیشینۀجهانیشدن ها به دوه هنسانب میکشاند اما میتقد اس
بیست شتا

پیشینه

یرف

فرایند فشردیی فضا و زمان ده نیمۀ دوم سد نیوزدا و اواییل سید

که مسئلۀ تجدد و پدیداه یرایش و اهز ایا عیام ،مهی تیرین علی

آن محسیو

مییشیود .ده برهسیی تاهیخچیه

«جهانیشدن» میتوان به دو عامل ،بهعنوان عوامل تقوی کننده و تشدیدکننده نظریۀ «جهانیشدن» اشاهه کرد )1 :هشد هوزافزون فنّاوه ایا

«نظریه
جهانیشدن»

پیشرفته بهخصوص فنّاوه اا «اهتباطی -اط عاتی» به ویژه به وجود آمدن شبکهاا اینترنتی و مااواهها ؛ )2به وجیود آمیدن پیمیانایا
که منجر به تأسیب سازماناایی چون :کمیسیون اهوپا ،پیمان شینگن ،پاهومان اهوپا ،سازمان کنفرانب اس می و  ...شد.

واژهشناسی
«»Globalization

«جهانیشدن» میادل وای التین « »Globalizationاز وای « »Globalبه مینا «ار چیز عام ،کلی و تمام ( »)Totalاشتقا یافته و اس مصده
« »Globاس

که خود به مینی «یستر و فراییر » اس ؛ «جهانیشدن» ها باید به مینا «جهانیستر  ،جهانشمووی و عام» به کاهبرد.

تعریف اول:
«جهانیشدن» به معنای «بینالمللی

ده این تیری  ،هشد تبادل بیناومللی و وابستگی بین کشوهاا ها توصی

میکند و تیریفی جدید

از هواب بین کشوهاا و جایگزینی اقتصاد بیناومللی بهجا اقتصاد ملی اهاوه میداد.

شدن»

تعریف دوم:

میزان تیری

«جهانیشدن» به معنای «آزادسازی»

طرف دوو

پنج تعریف جامع

تعریف سوم:

از

«جهانیشدن» به معنای «همگانی

«»Globalization

شدن» و «یکی شدن»

در ادبیات معاصر

تعریف چهارم:
«جهانیشدن» به معنای «غربی شدن»

«جهانیشدن» ده اهتباط با فرایند حذف موان تجاه و کنترل سرمایه اس
بر تحرکا

که از

بین کشوهاا تحمیل میشود؛ ده این مینی ،ادف ،ایجاد دنیا اقتصاد

بدون مرز اس .
بر اساس این تیری  ،جهانیشدن فرایند اشاعۀ کاالاا و ایدهاا و تجربیا
اس

به مردم سراسر دنیا

که میتوان به اشاعۀ کامپیوتر ،مااواهه و وسایل اهتباطی مانند تلفن امراه اشاهه کرد.

این تیری  ،جهانیشدن ها به مینا

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

منطقها و فرا منطقها بین کشوهاا بهمنظوه یستر

هواب اقتصاد و بازهیانی کشوهاا و یشوده شدن مرزاا کشوهاا بر هو یکیدیگر

نیرو پویایی میبیند که ده آن ساختاهاا مدهنیته مانند

کاپیتاویس  ،صنیتی شدن و بروکراسی ،بر دنیا چیره شده و فرانگاا محلی ها نابود میکند.

یا «مدرنیزه شدن»
«جهانیشدن» به معنای «قلمرو

جغرافیایی اس .

زدایی» یا «ادغام قمروها در هم و
تبدیل آن به قلمروی واحد»

تاملینسون

عقیده داهد که جهانیشدن باید ده قلمرو ِ «فرانگ» موهدتوجه قراه ییرد که به منطقهیرایی فرانگی میانجامد؛ یینی
وابستگی فرانگ ،به محل ،منطقه و سرزمین خاص ها از میان بر میداهد.
جهانیشدن ها پدیدها میداند که بیشتر مردم ها ده وضییتی قراه میداد که نهاداا و فیاوی اا آناا ،از طریق هواب
اجتماعی ،جهانی میشوند و این امر ،جنبهاا اصلی زندیی آناا ها سازماندای میکند .جهانیشدن با تجدد مینا مییابد .با

گیدنز

دیدگاه

اجتماعی میداند که محلاا جغرافیایی دوه از ا ها چنان به ا هب میداد که ار واقیۀ محلی تح

اندیشمندان در
ارتباط با واژۀ
«جهانیشدن»

هابرماس

جهانی شدن ،ترکیبی از تجاه

آزاد کاال و خدماتی اس

که با تحر ،آزاد سرمایه امراه باشد.

جهانیشدن دهواق امکاه آیااانه و یا اوزامی مل اا و فرانگاا جه

کاستلز

ییرد.

زیستن ده ی

جامیۀ واحد جهانی اس .

سرمایهداه  ،اقتصاد بهینه ،جامیه و فرانگ ها ده برمی

جهانیشدن ها نیرو غاوبی میداند که محی اا متیدد ها که ده آن زندیی میکنی  ،بهطوه ملب
داهد که این نیرواا اقتصاد و ادای

تکنوووی اا اهتباطا

شکل میداد و عقیده

دیجیتاوی بین افراد یا سازماناایی که ده جهان حضوه داهند،
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مانوئل

جهانیشدن ها نوعی ظهوه جامیۀ شبکها میداند که ده ادامۀ حرک

اسپرلینگ

152

تأثیر هویداد که با

آن فرسنگاا فاصله داهد ،شکل میییرد.

هاالک

│

مدهنیته ،نظ سنتی فضا و زمان ،از بین هف

و جدایی میان این دو ،شتا

یرف  .او جهانی شدن ها سبب تقوی

مناسبا

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

تعریف پنجم:

ده این تیری  ،جهانیشدن برا زدن و برداشتن فضااا ،محدودهاا و فاصلهاا و مرزاا

مفهومسازی و حقیقتیابی رسالت «سبک زندگی اسالمی» در تبیین معیارهای بُنیادین «مسکن ایرانی اسالمی» در «عصر جهانیشدن»

بر این پدیده مؤثر اس

و اشکال جدید واکنشاا محلی و ابراز اوی

جهانیشدن متضمن دو عنصر «فشردیی ده زمان و مکان» و «کاستن از فاصلهاا» اس .

هاروی

شکلی نابهنجاه و بدو از مدهنیته که به سراسر جهان فرافکنده شده اس .

جانگری

جهانیشدن عباه

مکگرو

اس

هواب متنوع و متقابل بین دوو اا و جوام که به ایجاد نظام جهانی کنونی انجامیده

از یستر

اس  .جهانیشدن ،تشدید صرف پیوند متقابل جهانی اس  ،پیونداا و هواب اجتماعی و ساختاه مانند افزایش عبوه کاال و
اط عا

مردم و سرمایهاا ،کوتاه شدن مبادوۀ پیاماا از طریق پیامهسانی اوکترونیکی.

 .2-2سبک زندگی اسالمی ()Islamic Lifestyle
«سب

به مینی «هو

دقیقتر ،سیب

مساول از قبییل اعتقیادا

زندیی کیردن»

زنیدیی ،طیی

وسیییی از

عبودی

کیه تحی

قیراه داهد .کسیی کیه عبودیی
خود میبیند ،نمیتوانید نسیب

حیا

خود بیتفاو

آهمیان عیاوی

و بنیدیی ها مقصید
بیه چگیونگی زنیدیی

باشد .بلکه امۀ شئون زندیی خود ها از نمیاز

و افکیاه و فیاویی ایا انسیان ده

و عباد

تا کسیبوکیاه و تحصییل و تفیری و میاشیر

اهتبییاط بییا خداونیید و خویشییتن و جامیییه ها ده برمیییییییرد

بهداش

و خوها ،و میماه و انر و سخن یفتن و تووید و

(« .)Kowsarinia 2013سب

و

زنیدیی اسی می» یینیی نیوعی

مصرف و آهاستگی ظاار و ...ده مسیر بندیی قراه میداید

شیو زندیی که بر اساس آمیوزهایا و اهز ایا اسی می و

(« .)Alemzadeh Nouri 2016مفییاای اس ی می» سییاختاه و

قرآنی بناشده باشد .قرآن که برنامۀ زندیی بشر اسی
شیوه ها برا زندیی به انسان نشان داده اس
ها بییه سیییاد
بهصراح

دنیییا و آخییر

تمام هساو

بهتیرین

که دهنهایی

او

هانمییون شییود .قییرآن کییری

خیود ها اهاویۀ برنامیه بیرا ایدای

انساناا «اُنزِلَ فیهگ اوقُرآن اد ولگنّاس(سوهه بقره ،آیه  »)185و
هساو

کاهکرد نظاممند داهد و ازنظر ساختاه  ،داها «مرز» اسی
و خود ها از غییر خیود متمیایز مییسیازد .سیسیت مفهیومی
و بیرونشیداا اط عیا

دهونشُداا اط عا

و انیری

داهد« .توویدکنند » اووییۀ اط عیا « ،قیرآن و عتیر » اسی ؛
«توزی کنندهاا » آن عباه

استند از :اهکان تیلیی و تربیی

انساناا «وَقَد منَّ اهللُ علیاومؤمنینَ اذ بَیَیََ فییهِ هسیوال مین

...؛ «تبدیلکنندهاا » آن عباه

استند از :صاحبنظران علوم

أنفُسگهِ یتلُو عَلَیه آیاتگه وَ یزکّیهِ و ییَلگّمُهُ اوکگتا َ و اوحکمیه

انسانی که آن مواد خام ها تبدیل به مواد قابلجذ

مییکننید؛

و إن کانُوا مگن قَبلُ وَفی ضی ل مُبیین (سیوهه آلعمیران ،آییه

مصرفکنندهایا آن عبیاه

 »)164بیان میکند ( .)Heydarpour et al. 2018پییامبر اکیرم

مسئوالن اجرایی آناا؛ «دف کنندهاا» ده این سیسیت مفهیومی

زندیی انسان ها ده قاویب

اسییتند از :متکلمییان و محققییان اسیی می؛ «موتییوه

(ص) و اومه میصومین (ع) ،هو

سخنان و اندهزاا اخ قی و حکیمانه به ما اهاویه کیردهانید،
امچنین صحی ترین سب

زندیی ها بایید از سُین

حرک ی » عبییاه اس ی

اسیتند از :جوامی مسیلمان و

از :انگیییزهاییا متیییاوی انسییانی و

و سییر

پادا ایا اُخیرو و عاومیان دینیی کیه مرتیب ییادآوه آن

این بزهیواهان که نمونهاا واقیی انسان کامیل اسیتند ،فیرا

انگیزهاا میشوند ...ارکدام ازآنچه ذکر شید ،یکیی از عناصیر

بگییری و ده زنیدیی بیه کیاه بیری (.)Kowsarinia 2013, 6
«اس می بودن آدا » و «توحید بودن شیو زندیی» به ایین
مینا اس

انسانی باشد؛ به قول ع مه طباطبایی «اد

عمل بر ایئ
عمدتاً «آدا

توحید اس » .بیهایینترتییب« ،آدا
بندیی» اس

اوهی ،انجام
اسی می»

یینی «جلوهاا ظاار عبودی »

و «تصویر توحید ده ظواار انسیان»« .آدا

اسی می» ،سیب

از ی
اس

میرف

و تیبّد بسیاه متییاوی کیه سیبب قیر

و آن حدّ از میرف

اوییاهلل

و تیبّد ،ده پنیاه تمیام سیسیت ایا

فرعی اس م حاصل میشود .این سیست ده مقام باوه و عمیل
(آمدیی برا عمل) نییز ،یی

سیسیت بیهای پیوسیته اسی

(« .)Kaviani 2012, 108-109نمازخوانیدن و شیکیبایی کیردن
(سوهه بقره ،آیه  ،)153اعتقاد به زندهبودن شهدا (سوهه بقیره،
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حیا

که «سب

زنیدیی» ،بسترسیاز «عبودیی

اوهیی» ده

این سیست محسو

میشوند .هوح این سیست  ،عباه

اس

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

پییامبر(ص) ها تی و قیرآن ،تیلیی کتیا و تزکییه

ملل محدثان و مبلغان اس می ،کتا اا تفسیر و هواییی و

عبییاه

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

انگلیسی آن « »Life Styleاس
اس

زندیی و انضباط هفتیاه ا اسی

زندیی» کیه مییادل عربیی آن «نهیجاوحییاه» و مییادل
و به عباه

ها به وجود میآوهد.

آیه  ،)154هوزه یرفتن (سوهه بقره ،آیه  ،)183صیل و آشیتی

زیاد اموال و اوالد (سوهه که  ،آیه  ،)46نومید از هحمی

با یکدیگر (سوهه بقره ،آیه  ،)208حفظ شییاور دینیی (سیوهه

خدا (سوهه زمر ،آیه  ،)53هشوهخیواه و هبیاخواه (سیوهه

و پذیر

ماوده ،آیه  ،)2اعتقاد به مبدأ ،میاد ،شفاع

بقره ،آیا

والیی

خدا (سوهه نساء ،آیه  ،)45وفا به عهید (سیوهه اسیراء ،آییه
 ،)34استقام

ده برابر مشک

 ،اوساا و مراقب

 )279 -278و بیهطیوهکلی ایر آنچیه دهآییا

هوایا موهد من و نهی قراهیرفتیه اسی

از مرزاا

اس م و سب
بلکه ی

زندیی اسی می ،بیهصیوه

ماوییده ،آیییه  »)100و  ...بخییشاییا کییوچکی از انجاهاییا

نیس

سیست مفهومی اس م اس  .بیضی از اُمیوه ناانجیاه ده ایین

مراتب بسیاه باال داهد .آیا

پیوستاه بزه اس
و هوایا

امیهییاایچ

که مراتب بسیاه پیایین و
متیدد وجیود داهنید

ییرفتن از کیافران (سیوهه

که دهآناا آمده اس « :خداوند به ایمان آوهدهاا ،دوبیاهه امیر

نساء ،آیه  ،)139تصرف باطل ده اموال دیگران (سیوهه بقیره،

به ایمان آوهدن میکند (سیوهه نسیاء ،آییه  ،»)136ایین نکتیه

آیه  ،)188توجه بیش از نیاز به دنیا و مظاار دنیو و مسیخره

اشاهه به مراتب ایمان داهد .ازنظر قرآن ،این حاو

پیوسیتاه ،

کردن االِ ایمان (سوهه بقیره ،آییه  ،)212تیر ،نمیاز (سیوهه

ده بُیید مقابیل ایمیان نییز وجیود داهد ( Heydarpour et al.

بقره ،آیه  ،)238اسراف و تبذیر (سوهه اسراء ،آیه  ،)27توجیه

.)2018

جدول  :5تحلیل «سب

زندیی اس می» به اجزا سازند آن (اقتباس از )Ebrahimipour and Rahimi 2017

)Table 5: Analysis of “Islamic Lifestyle” to its Components(Ebrahimipour and Rahimi 2017

مؤلفههای

اعتقادات
اخالقیات
وظایف عملی
و عبادات
اجتماعی

اصول اعتقاد اس م یینی «ایمان و عقیده به توحید ،نبو

و میاد» .این سه اصل ،شاووده دیان

یینی مسلمان ،ویژییاا دهونی و هوانی خود ها بهیونها بسازد که با کلی

اس م ها تشکیل میداند.

این سیست مفهیومی ،اماانیگ و منطبیق باشید .شیاید

محک ترین تیبیر قرآن ده این زمینه امان «تقوا» باشد که میتوان آن ها «ترس آمیخته با احترام از خداوند» مینا کرد.
ازآنجاییکه پیام اصلی اس م« ،توحید» اس

و یکی از مراحل آن ،توحید ده عبادا

باید عمل به اهکان ها مکمل موجود بودن شمرد« .عبادا

یا وظای

اس ؛ پب از قبووی و اقراه زبانی به اصیول فیو ،

عملیی» ،بخیش مهمیی از مجموعیه اعمیال و هفتاهایا ها تشیکیل

میداند که ده فرانگ اس می بهعنوان فروع دین شناختهشدهاند و ده کناه اصول دین قراه داهند.
مؤوفه «اجتماعی» به وظایفی اشاهه داهد که فرد ده اهتباط با دیگران ،فراتر از خود و خانواده استها خود انجام میداد.
مؤوفه «عباد » به وظایفی اشاهه داهد که هابطۀ بین فرد و خداوند ها بهعنوان عبد و موال نشان میداد و اع اس

عبادی

ملل« :نماز ،هوزه ،ت و

قرآن ،ذکراا مستحبی ،حج و  »...و هفتاهاایی که هسماً نام عباد

نداهند اما فرد به نی

از عبادا

مشیخ،،

اطاع

از خداونید

آناا ها انجام میداد.
باورها
اخالق
مالی
خانواده
سالمت

دفاعی-
امنیتی

154

│

عاطفی و شناختی او حضوه داهند و بهصوه
مؤوفۀ «اخ

» به صفا

خودآیاه یا ناخودآیاه ،نقش تییینکنندها ده هفتاهاا داهند.

و هفتاهاا دهونیشدها از فرد یفته میشود که وظیفه هسمی و قانونی او شمرده نمیشود و با تر ،یا انجام

آن ،کسی او ها مؤاخذه یا تشویق نمیکند .ده اینجا به بُید فرد و اجتماعی اخ

 ،نظر میشود.

مؤوفۀ «ماوی» به هفتاهاایی از فرد اشاهه داهد که مستقی یا غیرمستقی  ،به اموه اقتصاد و ماد زندیی مربوط مییشیود و امیوه ملیل
شغل ،ام  ،،کیفی

دخلوخرج و  ...ها شامل میشود.

مؤوفۀ «خانواده» به هفتاهاا و هواب فرد از این حیَ که عضو از ی
مؤوفۀ «س م » به اموه نظر داهد که ده س م
باز  ،وذ اا زندیی ،سیاح
مؤوفۀ «تفکر و عل » به وظای

و زیاه  ،خوا

خانواده استها اس  ،اشاهه داهد؛ یینی زن ،شوار و فرزندان.

جسمانی و هوانی فرد ایفا نقش می کنند و تغذیه ،بهداش  ،فیاوی
و استراح  ،دیدوبازدید ،ظاار زش

بیدنی ،تفیری ،

یا زیبا فرد و  ...ها شامل میشود.

شناختی فرد اشاهه داهد؛ اع از شناخ اا موجود ده فرد ،ت

برا افزایش شیناخ ایا خیود و

جایگاای که فرد برا عل و تفکر قاول اس .
مؤوفۀ «دفاعی -امنیتی» به وظایفی اشاهه داهد که بهصوه
انتظاما

داخلی شهراا و هوستااا ،شناسایی و مجازا

فرد یا اجتماعی به امنی

افراد و جامیه مربوط میشود؛ ملل حفظ مرزایا،

مجرمان ده دعوااا خصوصی افراد و . ...
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تفکر و علم

مؤوفۀ «باوهاا» به مفاای استی شناختی ،انسانشناختی ،خدا شناختی و  ...اشاهه داهد به اینکه ده فرد دهونی شده و ده الیهاا زیرین

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

محورهای

سبک زندگی اسالمی

عوامل

سبک زندگی اسالمی

تعریف

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

سیست عباه

Heydarpour et

.)al. 2018, 41

(سوهه آلعمران ،آیه  ،)200به دنبال اُموه پاکیزه یشتن (سوهه

اسیتند از :دوسی

(

و

مفهومسازی و حقیقتیابی رسالت «سبک زندگی اسالمی» در تبیین معیارهای بُنیادین «مسکن ایرانی اسالمی» در «عصر جهانیشدن»

زمانشناسی مؤوفۀ «زمانشناسی» به وظای
تقوا گرایی و
خدامحوری

فرد ده خصوص استفاد بهینه از «زمان» مربوط میشود.

تقوا اوهی یینی اینکه انسان خود ها از آنچه ازنظر دین و اصووی که دین ده زندیی مییین کیرده ،خطیا و ینیاه و
پلید و زشتی شناختهشده ،حفظ و صیان

اخ قی و مینو به انسان ،آزاد میداد و او از قید هقی
یکی از شاخصهاا مه سب

تفکر

انسانیا
صداق

راستگویی و

زندیی ،باید ابتدا خود ها بشناسید؛ بایید ویژیییایا و ظرفیی

ها بشناسد .ده نگاه امام حسین (ع) ،مؤمن برا تقر

صیوه

خیود ماننید فطیر

به خداوند ،از تفکیر بیرا شیناخ

خیود شیروع

خود ،م  ،داهد نه احساس.

یا هاس یویی یکی از بهترین ویژیی اایی اس

که ایر انسیان سیاومی میی توانید از آن برخیوهداه باشید.

«صداق » ابزاه قدهتمند برا ساختن اعتباه و اطمینان اس  .خداوند ده آیۀ  119سیوه ماویده مییفرمایید« :هوز
قیام

تنها کسانی هستگاه میشوند و از آتش دوزخ هاایی مییابند که هاس یو باشند .امروز هوز اس

کیه تنهیا

صد و هاستیِ هاس یویان به فریاد ایشان میهسد و سربلند و پیروز از آزمون دنیا بیرون میآیند».
اهمیت دادن
بهسالمتی

سبک زندگی اسالمی

شاخصهای

صبر و
خویشتنداری
تالش و کوشش

مواظب

بر طیام ،یکی از عوامل س متی بدن اس  .ده غذا مییوید ایر کسی غیذایش کی باشید ،بیدنش سیاو تیر

میماند و قلبش ا باصفا میشود.
بردباه و خویشتنداه  ،از مهاه اایی اس

که بدون آن ،تحمل شکس اا و ناکامیاا نیاممکن میینمایید .امیام

حسین (ع) میفرمایند« :بردباه  ،زیوه مؤمن اس ».
اس م اامی
«کساو
افکار

زیاد به کاه و ت

داده اس

و انسان ها از کسلی و تنبلی بر حذه داشته اس ؛ ده هوایتیی داهیی :

به دین و دنیا انسان ضره میهساند».
منشأ امۀ تصمیما

آدمی ،فکر و اندیشۀ اوس ؛ ایر فکر میتدل و مستقی باشید ،هفتیاه فیرد ،هاه اعتیدال

میپوید و ایر اندیشه به بیماه عدم اعتدال یرفتاه شود ،اعمال انسان نیز بیه آفی

افیراطوتفیری دچیاه

میشود.
اعتدال و میانهروی

کردار

هفتاه عادالنه ،نتیجۀ اندیشۀ میتدل اس

و مؤمنان با تصحی افکاه و عقاید خویش ،به تیدیل کیرداه خیود

میپردازند.
گفتار

زبان یکی از فیال ترین اعضا بدن آدمی اس

و به نمایندیی از امیۀ اعضیا ،بیا دیگیران اهتبیاط برقیراه

میکند ،پیمان میبندد و ...؛ به امین دویل باید بهدق
عاد

اجتماعی

کنترل شود؛ تربی

شود تیا بیه میانیههو و اعتیدال

کند.

اس م به نهاد خانواده ااتمام ویژه ا داهد؛ خانواده ،شااراه اصلی هسیدن به پیشرف

و کمال اس  .ده آیه  74سیوهه

خانواده اشاهه داهد و پیونداا ساو و دهخشان خانوادیی ها ایدوال پرایزکاهان میرفی میکند.

ده خانواده ،واودین با آیاای دادن فرزندان خویش با آدا
صلۀ رحم

یاه کنند .هسول اکرم (ص) میفرمایند« :انگامیکه عل پدیداه ،ووی از عمل به آن خودداه شود و زباناا مردم
(ده ظاار) موافق و دلاا آنان ( ده باطن) مخاو
خداوند بر آن مردم وین

یکدیگر باشید و قطی هحی هواج پییدا کنید ،ده چنیین هوز

میکند و آناا ها ینگ و نابینا میسازد تا از دیدن و شنیدن حقایق محروم یردند».

دوری از اسراف و اسراف به مینا افراط و تجاوز از حد ده ار کاه اس
ضای کردن ثرو

و تبذیر به مینا پراکندن و بذهافشانی اس  ،به کنایه برا

بهکاه میهود .ازنظر عرف و عقل و از دیدیاه شرع ،نکوایده و محکوم استند.
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مدلسازی مرکزی -شعاعی سبک زندگی اسالمی

تبذیر

مهمانی ،آناا ها ده طی مراحل کمال ده زندیی خیویش

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

پایبندی به خانواده فرقان« :و کسانی که مییویند ما ها از امسرانمان نوه چشمان ببخش و ما ها هابر پرایزکاهان یردان»؛ ایین آییه بیر
اامی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

صداقت

و بندیی اواواوس آزاد میکند.

زندیی فرد « ،تفکر و میرف » اس  ،زیرا بید از تفکر و میرف  ،حرکی

میییرد .انسان برا فه سب
میکند و برا شناخ

فردی

کند و مرتکب آناا نشود .تقوا ده دهجۀ اول و بهطوه مستقی از ناحییۀ

 .1-2-2مفهومپردازی واژۀ «ایرانی بودن» در

آن می دانید و اییچ قیدوشیرط دیگیر ها دخییل نمییدانید

«سبک زندگی اسالمی ایرانی»
که سب

مراد از «ایرانی بودن» این اس

( .)Heydarpour et al. 2018ده کتا
زنیدیی اسی می بیا

امۀ ااداف و اصول اس می خود باید «ایرانی» ا باشد ،زیرا
زندیی اس می» اس

«ایران» ظرف این «سب

و میان ظیرف

و مظروف باید تناسبی برقراه باشد .اییران کشیوه اسی

بیا

مکاهم شیراز  ،وجوای ده موهد حیا
«هوز ح ل ،قناع
عباد

«تفسیر نمونیه» جنیا
طیبه نقیلشیده ملیل:

و هضیا دادن بیه نصییب ،هز هوزانیه،

توأم با هوز ح ل و توفیق بر اطاع

ووی به نظر ایشان حیا

فرمیان خیدا»؛

طیبیه ،مفهیومش آن چنیان وسیی و

تاهی) کهن و فرانیگ غنیی و متنیوع ،بیا میوقییتی سیاسیی-

یسترده اس

جغرافیایی حساس ده جهان ،جمییتیی جیوان و بااسیتیداد و

زندیی پاکیزه از ایر نظیر ،پیاکیزه از آویودییایا ،ظلی ایا و

و فییداکاه ،بییا اقییوام و

خیان اا ،عداو اا و دشمنیاا ،اساه اا و ذو اا و انیواع

خردهفرانگاا یونایون داهد که با یفتمانی انق بی ،پُر امید

زالل زنیدیی ها ده کیام

سیال دفیاع مقیدس از

انسان نایواه میسازد ،ووی با توجیه بیه ایینکیه ده دنبیال آن

و بانشاط توانسته اس

خا ،و وطن خود دفاع و توطئهاا و تحری ایا دشیمنان ها

سخن از «جزا اوهی» به نحو احسین بیه مییان آمیده اسی ،

سرکو

ده طول اش

نگرانیاا و اریونیه چییز کیه آ

کند .امۀ این ویژییاا و بسیاه دیگر از اُموه که

استفاده میشود که «حیا

کیه بایید ده

احسن» مربوط بیه آخیر

به ایران تیلق داهد ،امه و امه از اُمیوه اسی
سب

زندیی ده کناه وص

«اس می بودن» که به امیۀ ملیل

مسلمان تیلیق داهد ،موهدتوجیه قیراه یییرد« .سیب

طیبه» مربوط بیه «دنییا» و «جیزا
اسی

( Makarem Shirazi 1995

.)Quoted by Kowsarinia 2013

زنیدیی

مؤمن ده پرتو ایمان و عملصاو به حیاتی طییب دسی

اس میایرانی» بر مبنا مناب اس می :قاعده ،منطیق و اوگیو

می یابید کیه دسیتاوهداا آن حییا

منظمی از نگر اا ،اهز اا و هفتاهاا مختلفی متناسب بیا

نوهانیتی علمی و عقلی پیدا میکند که بهوسییلۀ آن ده صیراط

خصوصیا

فرانگی ،اجتماعی و بومی کشوه اس

کیه فیرد

مسلمان ایرانی ،آن ها بر اساس آیاای و دانایی کامیل نسیب
.)Pour et al. 2018

مستقی اوهی ،هُشد و تیاوی مییابید )2 .بیه زنیدیی پیاکیزها
دس

مییابد کیه از امیۀ آویودییایا ،ظلی ایا ،خیانی ایا،

عداو اا ،دشمنیاا ،اساه اا ،ذو اا ،شقاو اا ،بیماه اا
و فقراا ،مبرّا اس  )3 .بیه مقیام «هضیا و خشینود » ازآنچیه
خداداده اس

 .2-2-2حیات طیبه
«سب

مختل ی

کیه چنیین

و بیه میرفیی آن

میپردازد (.)Kowsarinia 2013

قییرآن و هوایییا واهده از

میصومین (ع) به آن توصیهشده اس  ،امیان هاه دسیتیابی بیه

 .3-2مسکن ایرانی اسالمی

که خداوند ده قرآن ،انسانایا ها بیه آن

دهزمینۀ طراحی میماه  ،نیه قیرآن و نیه احادییَ ،بیه طیوه

( .)Kowsarinia 2013قییرآن کییری ده آییۀ

کاملی ده موهد طراحی و ساختاه خانیه اهاویه

طیبها » اس

وعیده داده اسی

ناول مییشیود؛ و ایین قیرآن اسی

زندیی ها پیش هو مؤمنان یذاشیته اسی

زندیی اس می» که ده آن ،ایمان و عمل صاو جایگاه

ویییژها داهد و دهآیییا
«حیا

عبیاه

صری  ،جزویا

حیاه طَیّبه وَ وَنجزِیَنَّهُ أجرَاُ بِأحسن ما کانوا یَیلمون (سیوهه

مکان اا مختلی

اسیتند ،ده نتیجیه اسی م کلییۀ

نحل ،آیه »)79؛ نتیجۀ اعمال صاو توأم باایمان ها بیان کرده و

طرح اا ها تیا زمیانی کیه بیا شیریی

آن ها «حیا

طیبه» دانسته اس  ،بیدین مینیا کیه تنهیا عامیل

دستیابی به «حیا

156

│

طیبه» ها «ایمان» و «عمل صیاو » زایییده از

متفیاو

اسی م متضیاد نباشیند،

میپذیرد .از طرفی دیگر بامطاویه و برهسی دقیق آیا

قرآن و

احادیَ ،میتیوان اوگوایا و اصیووی ها بیهعنیوان طیرحایا
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شریفۀ «مَن عَمگلَ صاوحاً مگن ذَکَر أو اُنلی وَ اُوَ مَؤمگنٌ فَلَنُحیِیَنَّیهُ

نکردهاند و ازآنجا که امواهه س یق سینتی ده طیول زمیان و

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

به جهانبینی «خدامحوه» دین اس م انتخا میکند (

Heydar

اسیتند از)1 :

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

مردمییی نییوعدوس ی  ،وطییندوس ی

که امه ایناا و غیر ایینایا ها ده برمیییییرد،

مفهومسازی و حقیقتیابی رسالت «سبک زندگی اسالمی» در تبیین معیارهای بُنیادین «مسکن ایرانی اسالمی» در «عصر جهانیشدن»

جدول  :6مفهومپرداز «حیا

طیبه» و مؤوفهاا سازند آن (اقتباس از

Tabatabaei 1995; Tayyeb 1999; Mohammadi Rey Shahri 2005; Ragheb

)Isfahani 2006; Bistuni 2012; Kowsarinia 2013
Table 6: Conceptualization of “Pure Life” and Its Constituent Components(Tabatabaei 1995; Tayyeb 1999; Mohammadi Rey
)Shahri 2005; Ragheb Isfahani 2006; Bistuni 2012; Kowsarinia 2013

تعریف

مؤلفهها
این کلمه ده قرآن کری وجوه و استیماال

موجود اس « :أعلَمُوا أنَّ اهللَ

یونایونی داهد ازجمله این میانی« )1 :قو نامیه» که ده ییااان و حیوانا

یُحیِی األهضَ بَیدَ مَوتگهَا قَد بَیَّنَا وَکُ ُ اآلیا گ وَیَلَّکُ تَیقگلون :بدانید که خدا زمین ها پب از مریش زنده مییرداند ،بههاستی آیا
هوشن یرانیدهای  ،باشد که بیندیشید (سوهه حدید ،آیه « )2 .»)17قو حساسه یا حاسه» که حیوان به جه

(خود) ها برا شما

داها بودن این قوه« ،حیوان» نامیده شده

اس « :وَ مَا یَستَوِ األحیَاء وَ وَا األموا ُ :...و زندیان و مردیان یکسان نیستند (سوهه فاطر ،آیه « )3 .»)22قو عامله عاقله»« :أوَمَن کَانَ مَیتا فَأحیَینَاهُ وَ
(سوهه انیام ،آیه « )4 .»)122برطرف شدن غ و اندوه»« :وَ ألتَحسَبَنَّ اوَّذیِنَ قُتگلُوا فگی سَبیلِ اهللِ أمواتًا بَل أحیاء :...اریز کسانی ها که دههاه خدا
کشتهشدهاند مرده مپنداه بلکه زندهاند که نزد پروهدیاهشان هوز داده میشوند (سوهه آلعمران ،آیه « )5 .»)169حیا

اُخرو و ابد » که با عقل و

عل میتوان به آن هسید ...« :استَجِیبُوا وگلهگ وَ وگلرَّسُولِ إذَا دَعَاکُ وگمَا یُحیِیکُ  :...چون خدا و پیامبر شماها به چیز فراخواندند که به شما حیا
کنید (سوهه انفال ،آیه « )6 .»)24حیا

میبخشد ،آنان ها اجاب

با وذا

اوهی» که به مینا عل و قده

اس

و زوالوفنا ده آن نیس « :وَ تَوَکَّل

عَلَی اوحَیِّ اوَّذگ وَا یَمُو ُ وَ سَبِّ بِحَمدگهگ وَ کَفَی بِهگ بِذُنُو ِ عگبَادگهگ خَبیرًا :و بر آن زنده که نمیمیرد توکل کن و به ستایش او تسبی یو و امین بب که
او به ینااان بندیانش آیاه اس

به اعتباه دنیا و آخر

(سوهه فرقان ،آیه »)58؛ حیا

«وَ وَکُ فگی اوقگصَاصِ حَیَاهً(...سوهه بقره ،آیه  »)179یینی «حیا
 ،»)32مقصود «نجا

دادن از ا ک

طیب

از ی سو جه

اجتماعی» و ده آیۀ ...« :وَ مَن أحیَااَا فَکَأنَّمَا أحیَا اونَّاسَ جَمییًا(...سوهه ماوده ،آیه

و یمراای» اس .

کلمۀ «طیّب» ده اصل به مینا چیز اس
ح ل» .ده «اوتحقیق» آمده که :حیا

دو یونه اس  :حیا

دنیو و حیا

اُخرو ؛ و حیا

ده آیۀ:

که حواسّ و نفب انسان از آن وذ

ضد مو

جسمی و دیگر جه

اس

ببرد و ضدّ آن ،خبیَ اس « .طیّب» یینی «طاار ،پا ،،پاکیزه و

و آن ادامه زندیی انسان بر آنچه حق او محسو

میشود ،اس

و ازآنجا که انسان دو جنبه داهد،
بدن و قوا ِ آن ده مسیر

هوحی؛ پب باید ار دو وحاظ شود و ار دو طرف باا تأمین شود؛ و حرک

میتدل و بدون انحراف و سلو ،هوح و سیر آن ده مسیر هوحانی و عقلی بهسو کمال و وقا پروهدیاه  ،امان پاکی از ار آوودیی و ناپاکی اس
ده ظاار و باطن و مطلو

بودن نزد عقل و دههاه خداوند ،امان «حیا

شاخ،ترین آیها ده قرآن که از حیا

طیّبه» اس

طیبه بحَ میکند آیۀ  97سوه نحل اس

و فق این زندیی با «ایمان» و «عملِ صاو » محقق میشود.

که میفرماید« :مَن عَمگلَ صاوحا مگن ذَکَر أو اُنلَی وَ اُوَ مُؤمگنٌ فَلَنُحیِیَنَّهُ حَیَاهً

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

واژهشناسی «حیات طیبه»

حیات

جَیَلنَاوَهُ نُوهاً یَمشگی بِهگ فگیاونّاسِ :...آیا کسی که مرده (دل) بود و زنده ا

یردانیدی و برا او نوه پدید آوهدی تا ده پرتو آن ده میان مردم هاه برود

طَیِّبَهً وَ وَنَجزِیَنَّهُ أجرَاُ بِأحسَنِ مَا کَانُوا یَیمَلُونَ :ار کب کاه شایستها انجام داد ،خواه مرد باشد یا زن ،دهحاویکه مؤمن اس  ،او ها به حیاتی پا ،،زنده
آن ،اینکه خداوند آن ها مخت ،به مردم باایمان و داها «عملِ صاو » دانسته اس  ،حیاتی حقیقی میداند و میفرماید« :فَلَنُحیِیَنَّهُ حَیَاهً طَیِّبَهً»« ،حیا » به
مینا «جانانداختن ده چیز» و افاضۀ حیا
حیا

به آن اس  .پب ،این جمله با صراح

جدید غیرازآن حیاتی که به دیگران داده ،زنده میکند و مقصود

طیبی» می کند که اصلِ حیا

امان حیا

این نیس

وفظش دالو

داهد بر اینکه خدا تیاوی مؤمنی ها که عمل صاو کند به

که حیاتش ها تغییر میداد ،مل ً «حیا

خبیَ» او ها مبدل به «حیا

عمومی باشد و صفتش ها تغییر داد زیرا ایر مقصود این بود ،کافی بود که بفرماید« :ما حیا

او ها طیب میکنی »

ووی اینطوه نفرموده بلکه فرموده اس « :ما او ها به حیاتی طیب زنده میسازی »؛ پب آیۀ شریفه نظیر آیه« :أوَمَن کَانَ مَیتًا فَأحیَینَاهُ وَ جَیلنَا وَهُ نُوهًا یَمشگی بِهگ
فگی اونَّاسِ(...سوهه انیام ،آیه  »)122اس
نیس

که حیا

که افاده میکند خدا تیاوی حیاتی ابتداوی و جدایانه و جدید به او افاضه میفرماید .از با

قبلی او ها به خاطر این که صف

طیب به خود یرفته مجازاً حیاتی تازه نامیده باشد ،زیرا آیاتی که متیرض این حیا

تسمیه مجاز ا
استند آثاه حقیقی

برا آن نشان میداند ،مانند آیۀ« ...اُووُئگ َ کَتَبَ فگی قُلُوبِهِ ُ اإلیمَانَ وَ أیَّدَاُ بِرُوح مگنهُ(...سوهه مجادوه ،آیه  »)22و امچنین ده آیۀ  122سوه انیام ،منظوه از
«ایمان» از ماده امن ده اصل به مینی «طمأنینه و آهامش نفب» اس

ایمان

و ده مواهد مختلفی به کاه میهود .ایمان با تحقق سه چیز حاصل میشود:

«اذعان با قلب و اندیشه ،اقراه به زبان و عمل با اعضاء»؛ ملل« :وَاوَّذگینَ آمَنُوا بِاهللِ وَ هُسُلگهگ اُؤوَئگ َ اُ ُ اوصگّدگّیقُونَ(...سوهه حدید ،آیه  .»)19پیامبر اکرم
(ص) فرمودند« :ایمان» ،شناخ

با دل اس

و یفتن با زبان و عمل با اهکان بدن.

خداوند ده سوهه انفال میفرماید« :مؤمنان ،کسانی استند که چون نام خدا برده شود ،دلاایشان ترسان شود و چون آیا

خدا بر آناا خوانده

شود ،ایمانشان افزون میشود و بر پروهدیاهشان توکل میکنند .امان کسانی که نماز مییزاهند و ازآنچه هوز شان دادهای  ،انفا میکنند (سوهه
انفال ،آیا

 .»)3 -2پیامبر اکرم (ص) فرمودند :مؤمن حرکا

میجوید و از خو اا ،پراهجترین ها ...ک خرج اس
میبیند ،چشمانش فرواشته اس  ،دس

و هفتاه  ،م ی و مهربان اس

و دیداه  ،شیرین ...از ار چیز عاویترین آن ها

و یاه میهساند ...کاه

ها بهخوبی انجام میداد بهطوه که یووی آن ها

و بسیاه کم

بخشنده داهد و دس

هد به سینه ساول نمیزند ...سخنش ها میسنجد و زبان ده کام میکشد ...باطل ها

حتی از دوستش نیز نمیپذیرد و حق ها حتی از دشمنش انکاه نمیکند ،دانش نمیآموزد مگر برا دانستن و داناوی؛ فرانمیییرد مگر برا عمل
کردن ...ایر با دنیاخوااان هفتاه کند ،زیر،ترین آناا اس

و اریاه با آخر

جویان سلو ،کند ،پاهساترین آناا اس .

فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال پنجم ،شماره دوم -پاییز و زمستان │ 99

157

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.145

مؤمن

تجزیه «حیات طیبه» به مؤلفههای سازنده آن

نوه علمی اس

که آدمی بهوسیلۀ آن بهسو حق هاه مییابد و به اعتقاد حق و عمل صاو ناول میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

«حیات طیبه» در قرآن کریم

میداهی و پادا

آن ها به بهترین اعماوی که انجام میدادند ،خواای داد» .مرحوم ع مه طباطباوی« ،حیا

طیبه» ها با توجه به آثاه که بر آن مترتب اس

و

«عمل» که جم آن «اعمال» اس

عمل صالح

به کاه یفته میشود که انسان با قصد و اهاده انجام میداد و عمل ،اخ ،از فیل اس « .صاو » از ماده «صل »

و ص ح ضد فساد اس  .صل و فساد اکلراً ده موهد افیال استیمال میشود؛ « ...وَ اویَمَلُ اوصَّاوگ ُ یَرفَیَیُهُ (سوهه فاطر ،آیه  »)10ده این آیه ،صاو به
مینا «شایسته» اس  .آن چیز یا کسی که شایسته و خو
«عمل صاو مراتب زیاد داهد؛ دهجۀ اووش این اس
باالتر و مراعا
به ی

آدا

و سنن و اسبا

اس

«تفسیر اطیباوبیان» ده مینی «عمل صاو » آمده:

و ده آن فساد نیس  .ده کتا

که صحی باشد ،مستجم جمی اجزا و شرای و فاقد جمی موان باشد و ارچه بهتر و

قبول بیشتر باشد ،دهجاتش باالتر میهود .پیامبر اکرم (ص) فرمودند« :ایمان» و «عملصاو » دو براده بسته

هیسمان استند ،خداوند یکی ها بدون دیگر نمیپذیرد.

ساخ وساز و طراحی میماه استخراج کرد که ایین اوگوایا

میشود .ایین اصیول ،چگیونگی زنیدیی مسیلمانان و نحیو

امواهه ده طیول تیاهی) اسی م بیهعنیوان هاانمیا میمیاهان

اهتبییاط آناییا ها بییا جامیییه و محییی اطییراف اهاوییه میییکنیید

شیوه زندیی اس می مطیرح

جدول  :7استخراج نکات «مسکن مطلوب اسالمی» از آیات قرآن کریم (اقتباس از )Pourmand and Tabatabaei 2016; Daeipour, 2014
;Table 7: Extracting the Points of desirable Islamic Housing from the Verses of the Holy Quran(Pourmand and Tabatabaei 2016
)Daeipour, 2014

مقوله

ویژگی نظام استقرار فضایی مطلوب

و راهکارها

اهمیت مسکن اسالمی

تأثیرا
تأثیرا

هوانی
اجتماعی

اهمیت مسکن مطلوب

تیابیر مسکن

اهمیت امنیت

-

نوع خانه اسالمی

فصل خانه اس می

بخشی ،مایه آسایش ،اُنب و اوف

آهامشبخشی ،امنی

پا،دامنی ،محل اجتماع مسلمانان

تربی

و آموز

نیم

اوهی ،اهز  ،شایسته ،بی اومقدس ،نیم

نیم

اوهی زمینهساز عباد

-

-

مفهوم عرضی خاص

و امنیت زیستاقلیمی)

ساختمان

ویژه

 -آیه  15سوهه سبا...« :ده محل سکونتشان ،نشانه

عرصهها

ده شب

نظارت و کنترل

فردی -اجتماعی)

 آیه  93سوهه یونب« :بنیاسراویل ها ده جایگاهخوبی منزل دادی ؛ و از هوز اا پاکیزه به آناا

طبییی (تابش ،نسی ) ،من

مصرف
امنی

از سرق  ،یادآوه نظاه

امنی

سرّ - ،آیه  6سوهه ط

امنی

خدا
خدا

ساکنان

زیس محیطی ،جه ییر مناسب بنا ،جابهجایی

هوانی

انب و امنی

از سرق

تمرکز ،امنی

و نظاه  ،امنی

هدف غایی مسکن اسالمی

ادف ساخ

میتراشید...به فساد نکوشید».
 آیه  129 -128سوهه شیرا« :شما بر ار مکانمرتفیی نشانها از هو اواواوس میسازید؟! و
قصراا محک (و قلیهاا زیبا) بنا میکنید».

از غاه

و دزد

جلوییر از ایجاد مفسده
زمینهساز عباد

و تیاوی انسان

اواواوس ،اسراف ،سب شمردن آسایش مسکن
بدون ادف خاص ،فخرفروشی

خود واهد نشوید...واهد آن نشوید تا به

شما اجازه داده شود...خداوند به آنچه انجام
میداید ،دانا اس ».
 آیه  58سوهه نوه...« :کسانی از شما که به حدّبلوغ نرسیدهاند؛ ده سه وق
بگیرند».
 آیه  53سوهه احزا ...« :ده خانۀ پیامبر داخلنشوید مگر ...اجازه داده ...انگامیکه چیز
وسایل ها میخوااید از پش
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مسکن مذموم در اسالم

برا خود بنا کنید و ده کوهاا ،برا خود ،خانهاا

خانه

ویژیی سلبی خانه خروج از حد اعتدال ،ساختن ساختمان از هو
اس می

داید.»...

 -آیه  28 -27سوهه نوه« :ده خانهاایی غیر از

هوانی

پیشگیر از یناه

چپ.»...

« :آناا ها ده جا که ...و ده

توانایی شماس  ،سکون

فصلی
امنی

هاس

غاهشان متمایل

 -آیه  74سوهه اعراف...« :ده دش اایش ،قصراا

خانوادیی

امنی زیس محیطی مطلوبی

عوامل زمینهای

از فا

کنترل نفوذ به فضااا استقراه فضااا مقابل ا برا امنی  ،یادآوه نظاه
فرد و

 -آیه  17سوهه که  ...« :خوهشید ها میدید که

خدا ،استیناس مییردد و به انگام غرو  ،به سم

تقوا ،استیذان

احترام به حری اعضا خانواده ،امنی

عطا کردی .»...
به انگام طلوع ،به سم

کنترلپذیر فضااا خانهاا مقابل ا برا نظاه  ،یادآوه نظاه

(مفهوم عرضی عام)

بازدارنده

حداکلر استفاده از شرای

وحی

متمرکز) قراه داید.»...

ثاب  ،سیاه ،قصر ،تراشیده ده کوه ،غاه ،مرفه یا محقر

استیناس ،اهتباط مرد و زن با هعای
(امنیت

اوهی) بود؛  ...شهر اس

پا.»...،

کردی  ...و خانهاایتان ها مقابل یکدیگر (و

اهتباط بصر فضااا نایستادن مقابل ده منزل دیگر  ،جلوییر

اجتماعی)

چهاهپایان خیمهاا ها .»...

مایه آهامش ،هوبهقبله ،توجه به نیاز انسان ،پا( ،طهاه )  -آیه  87سوهه یونب« :به موسی و براده

قلمرو گرایی و تفکیک سلسلهمراتب فضایی ضروه
(امنیت فردی-

شما ،منزلاایتان ها و برا سکون

موق

از پوس

توجه به اقلیم (آسایش جه مناسب ساختمان جه ییر با توجه به اقلی و قبله
استقراه مناسب

 -آیه  80سوهه نحل« :خدا برا

سکون

داو
سفر،

ا (از قده

جنب مسکن اس می سرپناه ،مستحک بودن ،استراح

هدف مسکن اسالمی

عوامل

مشخصهها

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

مفهوم مسکن

مطلوب اسالمی

عوامل علی

مفاهیم

آیات مورد استناد

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

مسلمان بهکاههفته و بهعنوان ی

(.)Zarghami and Sadat 2016

دیاگرام مسکن مطلوب اسالمی

مفهومسازی و حقیقتیابی رسالت «سبک زندگی اسالمی» در تبیین معیارهای بُنیادین «مسکن ایرانی اسالمی» در «عصر جهانیشدن»

اسالمی

چاای ییا چشیمها اسی  ،بایید مشیابه ایین جهیان باشید

«مفهوم خانه» بهعنوان ی شکل کاوبید  ،بیر اسیاس سیازمان

( .)Burckhardt 2013جیدّی

فضااا داخلی قراه نمییییرد بلکیه «مینیی» ده طراحیی آن
اامی

پیدا می کند .ده زندیی هوزمره« ،مینی» ده اسیتفاده از

از چهاه جانیب و ییا بیاغ محصیوه

ایران ،به جه
صف

موضییوع «تفکییر اس ی می» ده
«اسی می» اسی

اتصافش به صف

کیه ایین

بیانگر باه فرانگی غنی و سنگین و شناختهشد اسی م

فضااا نهفته اس  .مکاناا مینی داهند و خانیه مکیان اصیلی

ده جهان اس ؛ جهانیان انتظیاه داهنید کیه تجلّیی فرانیگ و

( Zukin 1995 Quoted by

عقاییید اس ی می ها ده فییراوهدهاییا فکییر و کاوبیید اییین

فیاوی اا هوزانیۀ انسیان اسی

 .)Pourdeihimi 2011خانه ،حرم ( )Sacratumخانواده اسی

مرزوبوم ،مشااده کنند .طبییی اس

و قلمرو حکمروایی زن که مرد ده آن قلمیرو ،میهمیانی بییش
نیس  .وانگهی شکل مرب ا

با قانون نکاح ده اس م کیه بیه

بهشرط هعای

داهد.

عدل و انصاف ده مییان آنیان ،مطابقی

بدین یونه زندیانی خانوادیی از حییا

و دستاوهداا ،میماه و شهر (محی زندیی انسیان)

و ازجملییه مهیی تییرین جییزء آن یینییی «مسییکن» اسیی
( .)Naghizadeh 2012ده جدول شماه  ،8به تبیین اصیول و
ویژییاا بنیادین مسکن مطلو

«خانۀ اس می» ،به هو دنیا خاهج ،کیام ً بسیته اسی  -و
مشیتر ،اجتمیاعی،

که یکی از مه ترین ایین

اس می پرداخته میشود.

آباد خانۀ ایرانی نه به ساختمان آنایا کیه بیه مینویی گ
دهونی آناا بسته اس  .خانهاا ایرانی که بهترین نمونهایا

جدا و سوا شده اس  -و تنها باال آن بیهسیو آسیمان بیاز

آناا انوز ده یوشه و کناه بسیاه از شهراا یاف

میشیوند،

حییاط،

آباد استند زیرا هو بهسو عاومی دیگیر داهنید (

Farzanyar

اس

که آسمان از آن طریق ،ده پایین ،ده چشمۀ آ

انیکاس مییابد .حیاط با چشمۀ آ
محصوه که چهاه جو از مرکیز
بهش

اس

ده مییانش بیهماننید بیاغ

 .)1992مسکن ایرانی نه به مینا جایی برا بودن و مانیدن،

جیاه اسی  ،تملییل

بلکه جایی بیرا شیدن ،اسی  .انسیان سینتی ازنظیر اسی م

زییرا قیرآن از بیاغایا نییی ابید و سییاد

سرمد (جنا

نیی ) که ده آن چشمهاا میجوشند ،یی

دوسویه اس  ،ی سیو او بیه سیم
ییا

مطهره ،حوه عین) اس  ،سخن میییویید .اقتضیا طبییی
جنّ  ،این اس

که مستوه و سرّ باشد ،چون با دنیا باطنی

و قیر هوان مطابق

داهد .خانیۀ مسیلمانان بیا حییاط داخلیی

خیدا و هوح اوهیی و

زمیین و نیازایا نفسیانی حرکی

میکند .مسکن ا وقتیی پاسیخگو ایین دو زمینیۀ انسیانی
میشود .بیه تیبییر دیگیر،

باشد ،به آن« ،مسکن سُنتی» اط
مسکن سُنتی امانند انسان سُنتی یی
سیر

باطنی داهد که بهصوه

صیوه

ظیاار و یی

همز و تملییل بییان مییشیود.
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دو چشمه ده ار بیاغی کیه اقامتگیاه حوهییان بهشیتی (ازواج

سو دیگر او بیه سیم

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

مرد اجازه میداد تا چهاه زن بیه عقید ازدواج خیود دهآوهد،

توویدا

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

 .3تبیین اصول و معیارهای بنیادین مسکن ایرانی

محصوه

کیه ده آن

جدول  :8اُصول و معیارهای بنیادین مسکن ایرانی اسالمی (اقتباس از )Naghizadeh, 2012
)Table 8: Basic Principles and Criteria of Iranian-Islamic Housing(Naghizadeh 2012; Keramati 2011; Zarghami and Sadat 2016
ویژگی

تعریف

اصول و معیارها
که ار ی

باید توجه داش

از مکاتب میماه و شهرساز بر پایهاا اعتقاد و فکر (مبانی نظر ) خاص خود استواه استند امیا

چون بسیاه افراد یا به این مبانی توجه نداهند یا این که خود میخوااند مروّج اصول و اهز اا خاصی باشند ،دسی
توجه به فرهنگ
جامعه

بیه تقلیید ییا

ترویج اوگواا بیگانه میزنند .تقلید و ترویجی که خود ،شکلی از تکراه و ده نتیجه ،بیاویتی و ازخودبیگیانگی اسی  .ایین تکیراه و
تقلید ،بهمروه اوی

ده مقابل صاحبان اصلی ،اوگواا ها هشد میداید ،بیه

جامیه ها دیریون میکند ،ازخودبیگانگی و احساس حقاه

اهز اا و اصول فرانگی جامیه وطمه واهد میکند و دهنهای  ،منجر به استحاوه و اضمح ل تمدن و فرانگی که دسی

بیه تقلیید زده

اس  ،میشود.

«زندگی
اسالمیایرانی»

برپا داهد (آدا وهسومی مانند صلههح  ،عمل به توصیه میاشر

زیس

با امسایگان ،توجه به طهاه

و ا جواه فضااا بهداشتی با فضا زندیی) ،شیوه اا پذیرایی خاص ایرانی ،حمای

و پاکی فضااا زیس

از ساومندان ،هعایی

(نفی اخیت ط

حیری بیزه سیاالن،

هازداه خانوادیی و .)...
«فرد» و «جامیه» به عنوان دو عنصر اساسی مطرح ده زمینهاا و دانشاا مختل
خاصی داهند؛ ده مقووۀ «مسکن مطلو » ،توجه به این نکته ضروه اس

جامعنگری و

جه

وحدتگرایی

وحد

خدشه به وحد

بشر  ،ارکیدام ده ایر مکتبیی ،تییاهی

که «مسکن» و به ویژه ظاار (سیما و کاوبد) آن به عیاملی ده

جامیه نیانجامد .ده این هاستا ،توجه به مفاای و اهز اایی امچون :زیبایی ،سادیی ،تأکید بر اویی

اجتماعی ،احتراز از تفاخر فرد  ،اجتنا

سبب ترویج فردیرایی و خدشه به وحد

از خودنمایی ،اجتنا

جامیه میشوند ،ضروه

و اامیی
ملیی و

از ا شکلی با بیگانه ،احتراز از عریانی و احتراز از امیوه کیه
داهد .توجه به این عوامل ،خوااد توانس

تقوی کنند وحید

و

امبستگی جامیه باشد.

ویژگی اثباتی

حفظ و تقویت
روابط همسایگی

یکی از هاهاا ایجاد ،حفظ و تقوی

اس  .مییاهاایی مانند «توجه به اهتباطا

هودههو» و «اهتباط امسایگان» بهعنوان مییاهاا مناسب ،میتوانند موجب تقویی

وحید

جامیه شوند.
آهامش اعضاء خانواده ،کیفی

مهمی اس

حفظ و ارتقاء توجه امچون :مکان یابی مسکن نسب
به «خانواده» و

هواب امسایگی« ،پایداه اسکان» اس ؛ توجه به جامیه ،دهواق  ،توعی تقوی

وحید

جامییه

که توجه به آن ضروه

بنیادین مسکن مطلو

اس  .ایجاد محی آهام ده مسکن به عواملی

به سایر عملکرداا ،مصاو مصرفی ،سلسله مراتب بین دهون و برون و وُسی

آن وابسته اس  .برخیی

موضوعاتی که به ویژه ده بُید مینو مُخلّ آهامش انسان استند عباه اند از :برخی فیاوی اا امسایگان که مووید انیواع آویودییایا

«روابط خانوادگی» محسو

میشوند ،احتمال ده دید بیگانگان بودن ،فقدان مراتب مختل

فیزیوووییکی ،هوانی و فرانگی ،ده اختیاه نبودن فضیا

امنی

ویژییاا میماه مسکن مطلو
مصادیق امنی

عباه

ده برابر یناه ،امنی
«اوی » ،اصلی اس
هویت

باید بهیونها باشد که دهجا

استند از :امنی

(مأخذ تصویر:
)Keramati 2011

که جهانبینی اس می به جدّ ،آن ها موهد تأکید قراه داده اس  .اوی
و ده صوه

تقلید از اوی

بیگانه ،اوی

و ازخودبیگانگی ها ده جامیه به وجود میآوهد .ده مقووۀ اوی  ،مییاهاایی امچیون :اویی

مینیو و جمییی ،اسیتق ل ،احتیراز از

ملی ها میتوان میرفی کرد.

و عناصر طبییی و ایجاد اهتباط مناسب انسان با آناا ،یکی از اصلیترین شرای و ویژییاا مسکن مطلو

این مقووه ،توجه به چند نکته اامی

داهد(1 :این که این تماس ،باید ده ی

محله و شهر و حتی خاهج شهر (طبیی

اس  .ده

سلسلهمراتب منطقی از واحد مسکونی تا کوچه و خیابان و

بکر) برقراه باشد )2 .عناصر طبییی بسته به اهزشی که ده بیرآوهده کیردن نیازایا مینیو و

هوانی انسان ،با توجه به میانی نمادینشان داهند ،شناسایی و دستهبند و به مردم یادآوه شوند و امکان تماس با آناا برقراه شیود)3 .
به نقش عناصر طبییی ده جه

پاسخگویی به نیازاا مینو انسان نیز توجه شده و با این نقش مه به مردم میرفی شیود .عی وه بیر

آن ،ملحوظ داشتن شرای اقلیمی و محیطی ده طراحی مسکن ،نقش مهمی ایفا میکنند .ابنیه باید بهیونها طراحیی شیوند تیا نییاز بیه
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باید نشان از استق ل و خودباوه و عیز

دیگران ترویج و تبلیو میشود و نوعی از احساس حقاه

تنظی کنندهاا مصنوعی برا تنظی شرای محیطی به حداقل ممکن کااش یابد.

│

فرانگی ،امنی

هوانی ،امنی

اخ قی ،امنی

فکر و سایر وجوه و مراتب مینو و هوانی امنی .

جامیه باشد .ده غیر این صوه

توجه به طبیی

همزیستی با آن

مختلی

ده مقابل ب یا و سوان طبییی و غیرطبییی ،امنی

خودنمایی ،فرم و شکل و کاهبر مناسب ،بوم آوه و اوی

ارتباط با طبیعت و

امنیی

ها بیرا سیاکنان خیویش فیراا آوهد .بیاهزترین

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

کافی برا افراد خانواده و اخت ط قلمرواا که فراا بودن امکان پذیرایی از مهمانان ها ناممکن میکند.
امنیت

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

فراهم آوردن امکان

ار جامیها بهتناسب فرانگ خویش تمایل داهد تا ده فضااا مختل

و فیاوی

خویش ،آدا وهسوم و فیاوی اا خاصی ها

مفهومسازی و حقیقتیابی رسالت «سبک زندگی اسالمی» در تبیین معیارهای بُنیادین «مسکن ایرانی اسالمی» در «عصر جهانیشدن»

متون اس می مشحون از تذکراتی ده موهد اامی

آن ده جملگی زمینهاا زندیی اس  .میتوان به جمی امیوه

عدل و وزوم هعای

رعایت عدل و توجه که به عدل مربوط یا از آن مشتق شده باشند ،بهعنوان میاویر برا اهزیابی فیاوی اا انسان توجیه کیرد ،عبیاه انید از :تییادل بیین
به عدالت اجتماعی جنبه اا مینو و ماد حیا  ،تیادل ده انتخا

زیبایی
ارجحیت معنویت بر
مادّیت

«زیبایی» نتیجه ِ تناسبا
ملحوظ داشتن تناسبا
کیفی

و جلوها اس

و تیادلاایی اس

و سایر مصادیق تیادل و میانههو .

که طرحاا و برنامهاا از پیش اندیشیده شده ،امکان فیراا آوهدن آن ها داهنید .نیازمنید

و اماانگیاایی ده مختصا

ابنیه و فضااا باز شهر اس .

که ده ظاار و کاوبد شهراا ،اجزا و عناصر شهر مسیلمانان و بیه وییژه ،ده مسیکن آنایا بیهوضیوح و هوشینی

قابلده ،اس ؛ این ظهوه چیز جز جلوه باوهاا مردم نیس
میکردند و دهواق  ،دنیا ها وسیلها برا وصول آخر
اصل «سلسلهمراتب» که اهتباط قلمرواا مختل
آن ها «حرم» نامیدهاند ،از اامی

که به مینوی

عنای

ویژه داهنید و دنییا ها ده پنیاه آخیر

جسیتجو

یا ساختن آن میدانستند.

محی زندیی ها از عمومی تا خصوصی تبیین میکند؛ به دویل ویژییاا مسکن کیه

خاصی برخوهداه اس  .ده هابطه با مسکن« ،سلسلهمراتب» ها میتوان ده دو دهجیۀ بیرونیی و دهونیی

موهد مداقه قراهداد« .سلسلهمراتب بیرونی» به اهتباط داخل مسکن با سیاه فضیااا و عملکردایا پیرامیون آن مییپیردازد ،دهحیاویکیه
«سلسلهمراتب» بر تبیین اهتباط عناصر داخل مسکن با یکدیگر متمرکز اس  .تأثیر اصل سلسلهمراتب بر میماه مسکن ،به تبیین مراتب
سلسلهمراتب

و نحوه اهتباط قلمرواا مختل

(عمومی ،نیمه عمومی ،نیمهخصوصی و خصوصی) میپردازد.

(Zarghami et al.
)2016

عمران زمین میشماهد (سوهه اود ،آیه .)61
ویژییاا اصل «کمالیرایی» :حداکلر امراای و امزیستی با طبیی ؛ عدم انقطاع هابطه انسان بیا طبییی ؛ حیداقل ییا فقیدان تخلییه
آالیندهاا ده طبیی

کمالگرایی

(به ویژه آالیندهاا کشنده و خطرنا)،؛ استفاده از مصاو بومی؛ تنظی شرای محیطیی بیا اسیتفاده از امکانیا

شرای اقلیمی؛ احتراز از اسراف ،فساد ،تباای ،بیهودیی و بطاو ؛ نگر
مناسب و بهینه از نیرو کاه انسان؛ مصرف مواد و مصاو ده جه
حیا ؛ احتراز از مصرف مواد و مصاو ده جه
یکی از ابزاهاا مه احرازِ «عزّ

عزّت

استق ل ،فراتر از تکنی

اهضاء مشتهیا

اوهیی»؛ اسیتفاده

بخشیدن به میاده بیهمنظیوه اهتقیاء کیفیی

ماد .

جامیه» ،احساس هوانی جامیه ده استق ل و عیدم وابسیتگی ده مقابیل بیگانیه اسی  .ایینیونیه از

و فنّاوه بوده و به «قاوب ،شکل و محتوا موضوعا » مرتب بوده اس

و تبیا

استفاده از اریونه اوگیو

استند از« :استق ل ،بوم آوه و اوی ».

عناوین «ادای یر  ،مینوی یرایی و آموز » قابلطرح و برهسی استند اما با عنای

که به مینا «یادآوه چیزاایی اس
تذکر دهی

بهعنیوان «منبی ِ شیناخ

کمال بخشی و شراف

بیگانه ها نیز مدنظر قراه میداد .مییاهاا منبیَ از این اصل عباه
«متذکر بودن شهر» تح

به طبیی

و آییا

و

به مینا واقیی «ذکر»

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

اصالح

این اصل بهعنوان اصلی اثباتی مطرح اس ؛ ده حقیق

متضاد فساد و اسراف ده زمین اس  .تیاوی اس می ،وظیفۀ انسیان ها اصی ح و

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

خدما

کاهبر  ،انتخا

شهر مناسب ،تیادل بین محی مصنوع و طبیی

محل اسیتقراه مناسیب ،تییادل ده فضیا بیاز و سیاختمان ،تیأمین

که انسان قب ً به آناا آیاه بوده یا به آناا آیاای دادهشده اس » ،تنها وجیه مینیو آن میدّ نظیر

اس  .شهر تاهیخی ،به دویل مخفی داشتن یا عدم تحری

و تهییج نیازاا و مشتهیا

ماد انسان (از قبیل مصرف ،غذا ،جنب مخیاو ،

تفری و  )...و از طریق متذکّر شدن انسان به اهز اا مینو  ،نقش تذکّر دای خویش ها به انجام میهساندند (شهر و شیهروندان آن،

تواضع
حیا

به تبیی

از تیاوی اس می که مشی ده زمین به تفاخر و غروه ها نفی و نهی کرده و بیرعکب ،تواضی و عیدم خودسیتایی و تفیاخر ها

توصیه میکند ،آثاه انسانی ازجمله شهراا و عماها شان نیز باید اوقاکنند این اهز

و اصل بنیادین باشد.

سیما مسکن اس می ،نهتنها از برانگی و عریانی و نمایش خویش برا بیگانه ،بر بود بلکه حتی زمینۀ تحریکا

ماد یا خودنمایی

و خودستایی و تحقیر انسان (دیگران) ها نیز به حداقل هساندهبود .حیا شهر و مسکن اسی می ده طیول تیاهی) ،اجیاز هییا و فرییب
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نسب

به هعای

این موضوع یینی متذکر نگهداشتن انسان کام ً جد بودند).

نمیداد و حتی کسانی که مقیّد به آدابی نبودند ،حرم

پاکی و طهارت

جم و جامیه ها به سهوو

نمیشکستند.

«پاکی» ها به شقو مختلفی ازجمله :پاکی اوا ،پاکی محی  ،پاکی نما عماها

و پاکی فضااا داخلی ساختماناا میتوان تقسی کرد

که ارکدام نیز به «پاکی مروی (به تمیز ظاار و محسوس توس حواس اط

میشود)» و «پاکی نامروی (شامل تمییز و سی م

محی و بر بودن آناا از موجودا

هیز یا یازاا و مواد غیرقابل هؤی

و فراتر از آن ،پاکی و طهاه

مینو اس )» قابلطبقیهبنید

استند.
هعای

تقوی

«تقو » ده سه مرتبه :او ) ساخ وساز و سیما عمومی؛

فراا کند (آناا ها از اهتکا

) ایجاد شرای و فضااایی که امکان متقی نگهداشتن اال شیهر ها

به یناه ،بازداهد)؛ پ) اداه شهر و تنظی هواب اجتماعی.

جلوهاا چنین اصلی ها میتوان ده «سادیی فرماا و اشکال»« ،مصاو بومی و محدود»« ،دهونیرایی» و «حداقلِ استفاده از تزوینا
سطوح بیرونی»« ،اهتفاع مناسب و اماانگ ساختماناا»« ،تجانب غیرماد مح

»« ،ای جیواه متناسیب عملکردایا مختلی » و

کاوبد شهر و عماها » مشااده کرد .این موضوع به امراه احتراز از خودستایی و تحقیر دیگران ،یکی از موضوعاتی اس

که

باید بر شکلییر شهراا و مساکن مسلمانان ،اع از سیما و شکل ،سازمان فضایی ،هابطۀ اجزا آناا با یکدیگر و با میردم تیأثیر داشیته
باشد.
اجتناب از فساد و جهانبینی توحید با تکیهبر اصل عدل ،بهعنوان عامل بقا عاو وجود و باوطب  ،عامل ایجاد محی مناسبی برا حیا
اسراف

صوه

موضوعاتی ها که ده تقابل با «اصلِ عدل» استند (مانند فساد و اسراف) ،بهعنوان ظل میرفی و انسان ها از اهتکا

مسکن سنتی ده فضااا عملکرد و اندسۀ آشیکاه

خ صهشده اس
برتر اس

حقیق

بیاطنی آن نییز ناشیی از یی

ویکن سیر

انسانی وجود داهد .فطرییاتی

که ده فطر

دهزمینۀ خواس اا انسانی که ده مسکن سنتی پنهان شده و
به وجود دهونی انسان نزدی

شده اس  .این خانه ،با فطیر

وجود انسان ازجمله عوامل اساسی تکوین سییر

مسیکن

سنتی و شکلییر اصول و مبانی ساختاه و نهانی آن اس

سرمد (جنا

انسیان ،غاویب

به آناا ،نهی میکند.

نیی ) که ده آن چشمهاا میجوشند ،یی

ییا

دو چشمه ده ار بیاغی کیه اقامتگیاه حوهییان بهشیتی (ازواج
مطهره ،حوه عین) اس  ،سخن میییویید .اقتضیا طبییی
جنّ  ،این اس

که مستوه و سرّ باشد ،چون با دنیا باطنی

و قیر هوان مطابق
محصوه

داهد .خانیۀ مسیلمانان بیا حییاط داخلیی

از چهاه جانیب و ییا بیاغ محصیوه

کیه ده آن

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

ویژگی سلبی

احتراز از کِبر

«وحد

ده

چاای یا چشمها اس  ،باید مشابه این جهان باشد».

(.)Afhami and Soltani 2012
] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

 .4تحلیل و بحث
تجلی «حیات طیبه» در «حیاط مسکن ایرانی اسالمی» :خانه
بهعنیوان نمیاد از آمیال و آهوز انسیان و جلیوهییر سینن
اعتقاد و فرانگی ی
تصوه ی

جامیه بهحسا میآیید .اییر انسیان،

نظ متیاوی مبتنی بیر آهامیش ها از جهیان ده نظیر

داشته باشد ،محل زندیی او ،بازتیابی از ایین اندیشیه خوااید
بود .هوح اس می جاه ده فضا سکون

ایرانیی مسیلمان،

ده اتمسفر حیاط خانیۀ او متجلیی مییشیود؛ دهواقی  ،تجلیی
حقیق

«حیا

طیبه» بهعنوان عاویترین دهجۀ سب

زنیدیی

اس می ده حیاط خانه ایرانی بهعنیوان قلیب تپنیده آن مینیی
میییداهنیید« :حیییاط بییا چشییمۀ آ
محصوه که چهاه جو از مرکیز

ده میییانش بییهماننیید بییاغ
جیاه اسی  ،تملییل

بهش

استند ،زیرا قرآن از بیاغایا نییی ابید و سییاد

162

│

اس می»()Pourmand and Rikhtehgaran 2012
Fig. 2: Analysis of Lifestyle and its Impact on the Nature of
Hardened Environments(Pourmand and Rikhtehgaran
)2012
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میشود .بهترین تیبیر از این تجلی ها ،جنا

بوهکهاه

بییان

تصویر : 2تجلی حقیق

«حیا

طیبه» ده «حیاط مسکن ایرانی

مفهومسازی و حقیقتیابی رسالت «سبک زندگی اسالمی» در تبیین معیارهای بُنیادین «مسکن ایرانی اسالمی» در «عصر جهانیشدن»

نتیجهگیری
ها

األهض(...سوهه اعراف ،آیه »)185؛ حقیق یابی یینیی ده،

«فرانگ اس می ،هوح زیبا ها زایند زیبایی و هوح زش

زایند زشتی میداند؛ ار آنچه از سرانگشتان انسان به منصه

و بایید باشید .ایرانیی مسیلمان

ظهوه میهسد ،تجسیمی از شخصیی

پنهیانی و تبلیوه از
کیه

اما برا جامیۀ میاصر ،ده ،چگونگی تجلیی

و

و ایشیان ،بیر ایین

«اتصال» مواظبتی دهخوه داشتند :چرخ با این اختران ،نغیز و
خو

و زیباستی /صوهتی ده زیر داهد ،آنچه ده باالسیتی».

ده سرتاسر قرآن کری  ،اشاها

زیاد اسی

کیه از انسیان

میخوااد پرده اا ظاار ها کناه زند و حقیق
واق ها کش

کند« :اوو ینظیروا فیی ملکیو

باطن امیر
اوسیموا

خداوند اس

این مفهوم ده فرانگ ،سب
اس

و الزم اس

زندیی و میماه  ،کمی ناآشنا

تا ده این حوزه کندوکاو الزم انجام شود.

سیی ما ده این پژواش ،نزدی

شدن بیه شیناخ

ده ایین

حوزه بود .نتایج پژواش بهخوبی نشان داد که تجلی «حیا
طیبه» ده حیاط مسکن سنتی ایران ده دوه اس می بیه چیه
شکل محقق شده اس .

و

فهرست منابع
ابراای پوه ،جمشید و هحیمی ،سید داهیو  .1396 .مؤوفهاا و شاخ،اا سب

زندیی اس می .فصیلنامه تحقیقیا

جدیید ده علیوم

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

زیبایی و شیکوه انیر یذشیتگان ،نتیجیۀ حلیول مینویی
باوهاا دینی و اتصال با حقیق

واقیی

بهخوبی میی دانید کیه اول و آخیر و ظیاار و بیاطن عیاو ،

وجود هوحانی و اس  .به تیبیر دیگر ،میتوان یفی
اسی

آنیونه کیه اسی

انسانی.148 -117 :19 ،
افشاه  ،محسن و پوهدیهیمی ،شهرام و صاو صد پوه ،بهرام .1394 .سازیاه محی با هو

چیاهچو

زنیدیی (یی

نظیر  ،یی

مطاویه موهد ) .فصلنامه علمی مسکن و محی هوستا.16 -3 :152 ،
اوتیامینیا ،هضا و حسینی ،علی .1393 .اوی  ،فرانگ و سب

زندیی اس می ده عصر جهانیشدن .دو فصلنامه مطاویا

اوگو پیشرف

اس میایرانی.142 -109 :)5(3 ،
اوهی زاده ،محمدحسین و سیروسی ،هاضیه .1393 .اوگوساز مسکن بر پایۀ سب

زندیی اس می .فصلنامه سیب

زنیدیی دینیی:)1( 1 ،

.52 -35
بوهکهاه  ،تیتوس .1392 .انر مقدس (اصول و هو اا) .ترجمه ج ل ستاه  .تهران :انتشاها

صداوسیما جمهیوه اسی می اییران

(سرو ).
بیستونی ،محمد .1391 .وغ شناسی و مفاای قرآن کری  .ق  :نشر بیان جوان.
پوهحسندهز  ،قاس  .1388 .خاصیراییاا فرانگی و فرانگ جهانی .فصلنامه علمی خ اول -هایاف

انق

اسی می-45 :)9(3 ،

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

افهمی ،هضا و سلطانی ،سحرزمان .1391 .نگرشی به باوهاا دینی ده مسکن .نشریه کتا

ماه انر ،شماهه .23 -18 :174

.60
پوهدیهیمی ،شهرام .1390 .فرانگ و مسکن .فصلنامه علمی مسکن و محی هوستا.18 -3 :)134(30 ،
پوهمند ،حسنیلی و هیختهیران ،محمدهضا .1385 .حقیق

مکان و فضا میماه  .دو فصلنامه علمی مطاویا

انر اس می.60 -43 :4 ،

پوهمند ،حسنیلی و طباطبایی ،فاطمه .1394 .اوگو پنهان حاک بر نظام استقراه فضایی ده مسکن ایرانی -اس می (برهسی موهد  :خانیه
هسوویان یزد) .فصلنامه علمی پژواشاا میماه اس می.17 -1 :)9( 3 ،
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پوهدیهیمی ،شهرام .1391 .شهر ،مسکن و مجموعهاا .تهران :انتشاها

آهمانشهر.

حقیقی کفا  ،مهد و محمودیان ،محمود و تقوا ،محمدهضا و اسماعیلی ،محمدهضا .1396 .تییین شاخ،اا میرّف محصول فرانگی
انر ایرانی -اس می ده نظام جمهوه اس می .دو فصلنامه علمی مطاویا
هجایی ،فرانگ .1380 .پدیده جهانیشدن و وضیی

قده

نرم ،سال  .7شماهه .150 -132 :16

بشر و تمدن اط عاتی .ترجمه عبداوحسین آذهنگ .تهران :نشر آیاه.

حیده پوه ،حسن و صاد زاده قمصر  ،علیرضا و سجاد  ،سید مهد  .1397 .تحلیل تطبیقی هاانما برنامه دهسی دین وزنیدیی دوه
متوسطه دوم با مؤوفهاا سب

اس می.66 -35 :)4(3 ،

زندیی اس می -ایرانی .فصلنامه علمی مساول کاهبرد تیلی و تربی

خامنها  ،سید علی .1368 .امام خامنها  .هوزنامه هساو  16 ،آذهماه.2 -1 :
خامنها  ،سید علی .1391 .بیانا

ده دیداه جوانان استان خراسان شماوی .پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثاه حضر

آی ا ...خامنها ،

<.>http://farsi.khamenei.ir
هحی پوه ازغد  ،حسن .1387 .جهانیساز غربی ،جهانیساز اس می .تهران :مؤسسه انر ادبی طرحی برا فردا.
هستگاه ،علی و هضایی ،صاد  .1392 .آیندهپژوای چاوشاا سازمانی فراهو پلیب متأثر از جهانیشدن .فصلنامه علمی دانش انتظامی،
سال  .15شماهه .106 -79 :4
هضو زاده ،سید نوهاودین .1386 .برهسی تأثیر مصرف هسانهاا بر سیب

زنیدیی سیاکنان تهیران .تهیران :پژواشیگاه فرانیگ ،انیر و

اهتباطا .
داعی پوه ،زینب .1393 .هابطه حضوه طبیی

و افزایش حب تیلق ده خانهاا سنتی ایران .ماانامه علمی باغ نظر.58 -49 :)30( 11 ،

کافی ،مجید .1394 .مدل هو شناختی مطاویۀ سب

زندیی اس می .دو فصلنامه علمی پژواشنامه سب

کاوسی ،اسماعیل و حسینزادیان ،زاره .1390 .حفیظ اویی

زندیی.138 -121 :)1(1 ،

ایرانیی -اسی می ده فراینید جهیانیشیدن .فصیلنامه مطاوییا

هاابیرد

سیاس یذاه عمومی.62 -37 :)3(2 ،
کاویانی ،محمد .1391 .سب

زندیی اس می و ابزاه سنجش آن .ق  :پژواشگاه حوزه و دانشگاه.
 . ...امایش ملی مسکن ایرانیی ،مهرمیاه ،دانشیگاه آزاد اسی می واحید

کرامتی ،غزال .1390 .خانه ایرانی ،مکان یفتگو انسان و طبیی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

هاغب اصفهانی ،حسین بن محمد .1385 .مفردا

اوفاظ قرآن ،ترجمه مصطفی هحیمیان .تهران :نشر سبحان.

شیراز ،شیراز.
کوثر نیا ،نفیسه .1392 .اهتباط سب

زندیی اس می و حیا

طیبه ده قرآن کری  .فصلنامه قرآنی کوثر.18 -5 :48 ،

شهید  ،نیما .1385 .جهانیشدن آموز
شهید  ،نیما .1386 .آموز

عاوی .فصلنامه فرانگ آموز .29 -21 :)3( 2 ،

عاوی ده عصر جهانیشدن .تهران :نشر نوید.

ضرغامی ،اسماعیل و سادا  ،سیدهاشرف .1395 .برهسی تطبیقی شاخصهاا مسکن ایرانی -اس می با مسکن آپاهتمانی امروز .فصیلنامه
علمی نقشجهان.72 -60:)2(.6 ،
طباطباوی ،سید محمدحسین .1374 .تفسیر اومیزان .ترجمه موسو امدانی .ق  :نشر حوزه علمیه ق .
طیب ،سید محمدحسین .1378 .تفسیر اطیباوبیان .تهران :انتشاها
عاو زاده نوه  ،محمد .1395 .عاو زاده نوه  :باید به هوح سب
تیرماه ساع

اس م.
زندیی االبی

(ع) دس یاف  .خبریزاه ابنا ،کد خبر17 ،705794 :

.>https://fa.abna24.com/cultural/archive/2016/07/07/705794/story.html< ،17:50

علینی ،محمد .1393 .برهسی کاهکرداا خانواده ده شکلییر سب

زندیی اس می .فصلنامه علمی اس م و مطاویا

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9

ییدنز ،آنتونی .1381 .جامیهشناسی .ترجمه منوچهر صبوه  .تهران :نشر ه .

اجتمیاعی:)4(1 ،

.107 -77
قاسمی ،حاک  .1396 .آیندهنگاه تمدن نوین اس می .دو فصلنامه علمی آیندهپژوای ایران.2 -1 :)2(2 ،
مکاهمشیراز  ،ناصر .1374 .تفسیر نمونه .تهران :داهاوکتباالس میه.
محمد ه شهر  ،محمد .1384 .منتخب میزاناوحکمه ،تلخی ،حسینی .ق  :نشر داهاوحدیَ.
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فرزانیاه ،حمیدهضا .1371 .بر آستانه خانه .فصلنامه علمی صفه.18 -9 :)1(2 ،

»مفهومسازی و حقیقتیابی رسالت «سبک زندگی اسالمی» در تبیین معیارهای بُنیادین «مسکن ایرانی اسالمی» در «عصر جهانیشدن

 دو.)اسی می

اس می (تبیین بیانییه ییام دوم انقی

 هاابرداا پیشرو ده پسا چهلساوگی انق.1399 . شهره، مهد و پیرانی، ناده
.328 -305 :)1(16 ،فصلنامه علمی دانش سیاسی

.55 -38 :170  شماهه،ماه انر

 نشریه کتا.مبانی مسکن اس میایرانی

.85 -74 :185  شماهه،ماه انر

 تأملی ده شناخ.1391 . محمد،نقیزاده

 نشریه کتا. مبانی نظر تا جلوهاا عینی: مسکن.1392 . محمد،نقیزاده

[ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.145 ]

[ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.1.9 ]
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