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 چکیده
بینی و نگرش انسان در طول جهان .کندتواند رابطه انسان با خود، خدا، دیگران و طبیعت را تنظیم گیري معماري و شهرسازي است که میمقوله اخالق از مهمترین ارکان شکل

تواند شاهدي بر این هاي اخالقی در معماري سنتی و معاصر میامل کلیدي تأثیرگذار در کم و کیف این رابطه بوده است. تفاوت در نحوه ظهور و بروز هنجارها و ارزشتاریخ، از عو
له حاضر در پی آن است که به بررسی معماري و شهرسازي بر این اساس مقا توجه به اخالق از عوامل تفاوت فاحش در بین این دو معماري است.رسد به نظر میکه  چرا ادعا باشد،

 و یروش توصیفروش تحقیق بر اساس ایران از دیدگاه اخالقی بپردازد. در این راستا براي نیل به هدف، به بررسی تطبیقی اخالق در معماري سنتی و معاصر پرداخته شده است. 
ها و در رأس اینها و پندپذیري، توجه به محیط زیست، حفظ حریمجویی، عبرت ، عدالت، تعاون، صرفههروندي، زیباییگرایش به حق، حقوق ش است.اي مبتنی بر منابع کتابخانه

ر هاي جدي معماري و شهرسازي معاصدهد که یکی از تهدیدهاي پژوهش نشان مییافته اند.امنیت و کرامت انسان از جمله مواردي است که در این پژوهش اهمیت یافته آرامش،
کمرنگ شدن اصول اخالقی در معماري معاصر منجر به تهدیدهایی در ها و اصول اخالقی است که معماري و شهرسازي سنتی بر پایه آن بنا شده بود. ایران عدم توجه به ارزش

  با مشکل مواجه شده است.ها، زندگی و آرامش انسان نیز محیطی، انرژي و ... شده و پیرو این بحرانبحران زیست :نظیر ،هاي مختلفزمینه
 انواژگ دکلی

      ایران هاي اخالق اسالمی، اخالق و معماري، معماري سنتی ایران، معماري معاصرخالق، مؤلفها
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Abstract 
The category of ethics is one of the most important pillars of the formation of architecture and urban planning that can regulate man's relationship 
with himself, God, others and nature. Human worldview and attitude throughout history has been one of the key factors influencing the quality of this 
relationship. Differences in the emergence of moral norms and values in traditional and contemporary architecture can be evidence of this claim, 
because it seems that paying attention to ethics is one of the factors that make a huge difference between these two types of architecture. Accordingly, 
the present article seeks to examine the architecture and urban planning of Iran from a moral point of view. In this regard, in order to achieve the goal, 
a comparative study of ethics in traditional and contemporary architecture has been done. The research method is according to descriptive method and 
based on library resources. Tendency to trueness, citizenship rights, beauty, justice, cooperation, thrift, lessons and advice, attention to the 
environment, privacy and above all, peace, security and human dignity are among the items that have been taken into account in this study. Findings 
show that one of the serious threats to contemporary Iranian architecture and urban planning is the lack of attention to the ethical values and principles 
on which traditional architecture and urban planning had been based. The weakening of moral principles in contemporary architecture has led to 
threats in various fields such as crises in environment, energy, etc., and following these crises, human life and peace have been also faced problems.  
Keywords 
Ethics, Components of Islamic Ethics, Ethics and Architecture, Traditional Iranian Architecture, Contemporary Iranian Architecture 
 

  قدمهم -1
را با  یاجتماع یاتفرهنگ و ح هاياز جنبه یاريتحوالت دوران مدرن، بس

از  نیز اخالق و هاتحوالت در ارزش ،یانم ینکرده است. در ا رو هچالش روب
از  ،يهنر هاياز علوم و شاخه یارينشده است. اخالق در بس یامر مستثن ینا

 گسترشو ...  محیطییستاخالق ز ی،اخالق سازمان ی،اخالق مهندس :جمله

باورند که اخالق و  ینبر ا بسیاري نظرانکه صاحب ي]. به نحو1[ است یافته
نشاط و سالمت  ی،موجب شاداب تواندیبه اصول آن م یبنديپا ،یبه عبارت یا

عناصر  ینارکان شهر و از مهمتر ترینیاز اصل یکید. اخالق شو یجامعه انسان
و  یعت، با طبیکدیگررا با  هارابطه انسان تواندیاست که م يمعمار گیريشکل

 یاتح يو ماد يمختلف معنو يدر قلمروها یانسان و با هست يها با ساخته
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نمادي از اخالق شهري  اندتویفیزیک شهر م ،دیگر ]. به عبارت2[ کند یمتنظ
 ،حال عین در و هاشدن توده یمحل اجتماع ینشهر مهمتر«چرا که  ،باشد

به ساختار شهرها و  ینگاه ا]. ب3[ »رفتارهاست نتریيفرد محل بروز
 یازن يکه هر مداخله در آن بر مبنا یافتدر توانیم یسنت هاييمعمار

 یبیقبل از دوره قاجار ترک یرانا یسنت يشهروندان شکل گرفته است. معمار
عدالت،  :یلاز قب یاصول اخالق یترعا ،ینبود و بنابرا یاسالم یرانیاز فرهنگ ا

مورد توجه  يمعمار ییساختار فضا صوصدر خ یرهتعهد، عفت و غقناعت، 
 یبنديپا یران،ا یسنت يمهم معمار هاياز مشخصه یکیو  گرفت قرار می

. اما از دوره قاجار با شروع رفت شمار می به اشیمعمار به اعتقادات اخالق
و  یاجتماع یزندگ یانجر یاسی،ر اثر تحوالت سب یراندر ا یننو يمعمار
]. دوره قاجار، 4[ شد حولمت یرانا يشهر یمايکرد و س ییرتغ یرانا ياداقتص
استقالل  یرشد که هزار سال در مس یفرهنگ و تمدن یبیمراحل سراش ینآخر

]. این روند 5[ کرده بود يسپر یبه جهان اسالم يمعنو یو ارتباط و وابستگ
دچار  دماي زیاد شد که معماري سنتی بر اساس رفتار اجتماعی مر به گونه

 ییراتتغ یتهتغییر کرد. مدرن یزسازها نو تحول شد و شیوه و سبک ساخت
وجود  هاقتصاد، اجتماع و فرهنگ ب مانند: ،مختلف هايدر حوزه ياگسترده

نو مدفون  هايو طرح هایدهآوار ا یرز یانسان یهرا با درونما يآورد و معمار
در  یاهس یرا به دوران یینوگرا از پژوهشگران، دوران یرو، برخ ین]. از ا6[ دنمو

دوران مدرن را دوران خأل  ی] و برخ7[ اندکرده یرتعب یرانمعاصر ا يمعمار
 یايو بازگشت و اح ی]. بروز انقالب اسالم8[ دانندیو اخالق م یتهو

به  یرانا يتفکر در آثار فرهنگ غرب بر معمار يرا برا ینهگذشته، زم يارزشها
اتخاذ شده جهت مقابله با تسلط  هايیوهکه ش دنبال داشت، اما از آنجا

]. با وجود تالش 4[ نداشتند یقیعم هاينبودند، اثر یغرب اساس گفرهن
 هايجدا شده و انسان و ارزش یلاص يمعاصر از زبان معمار يمعماران، معمار

و  يمعمار یدتول یو فقط در پ گیردیرا در نظر نم یو اخالق یانسان
 یاست، بررس یافته یتپژوهش اهم ینا آنچه در ااست. لذ سازيساختمان

 یقبر روش تحق یهو با تک است یاخالق یدگاهاز د یرانا يو شهرساز يمعمار
 يو شهرساز يمعمار پذیريبه انطباق اي،و منابع کتابخانه یريتفس -یفیتوص

 پرداخته شده است. یاخالق اسالم هايبا مؤلفه یرانا

  پیشینه تحقیق -2
هاي مطرح ابعاد و شاخص در خصوصماران متعددي به مطالعه ن و معامحقق

در پژوهش خود،  ]9[ بگلو و همکاراناند. قرهدر حوزه اخالق معماري پرداخته
اند. نجفی و هاي محیط با سبک زندگی اخالقی را تبیین کردهارتباط قابلیت

 در پی پاسخ به آن است که روش مناسب  ،مقاله خوددر  ]10[ همکاران
اسالمی براي تدوین متون شهرسازي چگونه  -گیري از متون اخالق ایرانیهرهب

هاي دو بررسی دیدگاهبه  ،در پژوهشی دیگر ]11[ مرادپور و همکاران است.
گرا و اخالق کانتی) درباره امر  نظریه مهم اخالق هنجاري (اخالق فضیلت

به  ،وهش خوددر پژ ]12[ شهامت و همکاراناند. پرداخته ساختن در معماري
هاي برنامه تأثیر نظام اخالقی اسالم در اصالح و ارتقاي سطح اخالقی مؤلفه

هاي مختلف با بررسی حیطه ]13[ دیزجی و همکاراناند. نازيدرسی پرداخته
نظیر همکاري فیلسوفان اخالق و معماري،  هاییدر معماري، پیشنهاداخالق 

ی مطالعات و ند. عالوه بر این، بررسادهکره اداي سوگندنامه معماري و ... ارای
 16، 15، 14، 8[ ن و معماران در حوزه اخالق معماريبرخی از محققا پژوهش

ها و اصول اخالقی و نحوه این است که بحران در ارزش دهنده ، نشان]17و 
اتفاق افتاده  یچه در حوزه عملو  يرفتار و عمل معماران چه در حوزه نظر

 .)1(جدول است 

 جایگاه اخالق در معماري معاصر ایران 1جدول 
 دیدگاه محقق

محمود 
 گالبچی

علم امروز به اثبات رسانده که شرط رسیدن به موفقیت، رعایت 
وظایف دادن تعهد افراد نسبت به انجام / مبانی و اصول اخالقی است

ما که   کشوردر ها  پایبندي به ارزش و داري صداقت و امانت  خود،
رعایت نشدن / حوزه شهره است، جایگاه ندارد هاست در این قرن

 ]14[ ولتیهاي دولتی و غیرد بخشدر برخی معیارهاي اخالقی، 

عیسی 
 حجت

هاي اعتقادي و اخالقی/ ویژگی اي باعدم ارتباط عمل حرفه
زش/ در آمو شاگردعنایتی استاد به خصوصیات فردي و اعتقادي  بی

اي بدون توجه به جامعه حرفهالتحصیل در پذیرش معمار فارغ
 ]8[ هاي اخالقیشایستگی

مهرداد 
قیومی 
 بیدهندي

توجهی به تربیت اخالقی طالبان معماري در نظام آموزش  بی
اي او)/ (عدم ارتباط اخالق شخص با آموزش و کار حرفه معماري

 ارتباطی سپردن کار به معمار با اخالقیات ایشان در عالم حرفهبی
ار با تشکیالت صنفی)/ وجود خالء میان ارتباطی مناسبات معم(بی

 ]15[ نتیجه و محصول کار معمار و اخالق و میزان تزکیه نفس او

سیدرضا 
 هاشمی

 (تبدیل معماري به کار تفننی)/  تنزل معماري به سطح مد
ا تلقی مد و فلسفه/ سست شدن دور شدن از ذات معماري ب

ود را از دست اقت با خ(حرفه معماري صد هاي اخالقی معماري پایه
(اخالق حراست از  ايسقوط اخالق حرفههاي داده است)/ نشانه

 توجهی در حفظ حریم و حرمت استادي و آموزشحقیقت)/ بی
]17[ 

کامران 
 افشارنادري

 ايحرفه انحراف حیات/ معالی تمامی از امروز معماري شدن جدا
 اولیۀ و اصلی هايکردن هدف(مخدوش  افکار رسوب از ناشی
با  ایران، امروز معماري تحوالت و ارتباطی تغییراتاري)/ بیمعم

 ]16[ زندگی
 

 روش تحقیق  -3
تحلیلی  - روش تحقیق بر اساس سرشت محتوایی پژوهش، از نوع توصیفی

اي بهره گرفته شده است. از منابع کتابخانه ،و در گردآوري اطالعات است
با بررسی مبانی نظري،  ايبدین منظور، ابتدا در بخش مطالعات کتابخانه

هاي اخالقی از کتب اخالق اندیشمندان برخی از مهمترین اصول و ارزش
پذیري معماري ایران با انطباق اسالمی استخراج شده، و سپس به بررسی

در این راستا براي نیل به هدف از  هاي اخالقی پرداخته شده است.مؤلفه
 بهره گرفته شده است.  بررسی تطبیقی اخالق در معماري سنتی و معاصر

توان و معنوي حاکم بر معماري سنتی را می که مطالعه ارزشهاي اخالقی چرا
 معماري معاصر دانست. الگویی شایسته در سنجش اخالقی به عنوان

  هاي آناخالق، اخالق اسالمی و مؤلفه -4
هاي انسانی و اخالق ریشه در اندیشه ].11[ اخالق دانش چگونه زیستن است

ها و سجایا اخالق عبارت است از یک سلسله خصلتها دارد. بینی انسانانجه
. واژه ]18[ پذیرد و ملکات اکتسابی که بشر آنها را به عنوان اصول اخالقی می

اخالق در زبان فارسی از ریشه خلق به معناي رویه و عادت است. در فرهنگ 
ه میان مردم یک ها و رفتارهاي فرهنگی پذیرفته شدي عاداتمجموعهلغت 

 مطالب تمام از است ايمجموعه اسالمی اخالق .]19[ شودجامعه تعریف می
اند و منتسب اسالمی فرهنگ به که اخالق علمخصوص،  به و اخالق مرتبط با

 در اخالق با اینکه از نظر صرف ند.هستبر پایه اخالق و قرآن و حدیث و عقل 
اندیشمندان اسالمی در . ]20[ شدبا مشترکاتی داراي کمابیش دیگر هايحوزه

اند و کتب اخالق خود در مورد اخالق اسالمی تعاریف گوناگونی ذکر کرده
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فراوانی  اند که در این میان اشتراکاتدههاي فراوانی براي اخالق برشمرمؤلفه
ها از کتب اخالق مهمترین این مؤلفه 2 نیز دارند. در جدول شماره
              به بررسی برخی از مهمترین ،شده و در ادامهاندیشمندان اسالمی استخراج 

 .در معماري و شهرسازي ایران پرداخته خواهد شد هاآن

 
  اخالق و معماري ایران  -5

معماري به واسطه پیامدها و آثاري که در انسان، طبیعت و محیط مصنوع 
شرایط به  عنایتبا  ،. از طرفی]11[ تواند موضوع داوري اخالقی باشددارد، می

اي معماري، توجه به اخالق نیازي اساسی است که دلیل آن، اول وجود حرفه
 اي توسط افراد با درجات عالی تحصیلیهاي حرفهالفشماري ختعداد بی

 .استهاي آن در اعتالي حرفه معماري مهم اخالق و مؤلفه و دوم نقش ]13[
ها و دستاوردهاي تکنولوژي هر چند رشد و گسترش زیادي به همراه پیشرفت

ناپذیري نیز بر کیفیت زندگی وارد ساخته و هاي جبرانداشته، ولی آسیب
را به شدت مورد تهدید قرار داده  هنگ و محیط اجتماعی انساناخالق، فر

جنبش مدرنیسم متعاقب انقالب صنعتی و بر پایه خرد و قدرت است. 
از این تحوالت دچار  اما شهر حاصل ،تکنولوژي در پی سعادت انسانی بود

مشکالت اجتماعی، اقتصادي و کالبدي گردید. به طوري که به دلیل کمرنگ 
سابقه طبیعت و پیامدهاي دیگر آن، بسیاري زندگی، تخریب بیشدن معناي 

از اندیشمندان را در طول سده گذشته بر آن داشت که تمدن جدید غرب را 
تی زندگی را هاي سن]. صنعتی شدن شیوه25[ سخت به باد انتقاد بگیرند

هاي اخالقی در باب شایست و ها، مفاهیم و ارزشویران کرد و همراه آن
]. مدرنیته به عنوان یک روش زندگی و مدرنیسم 26[ نیز فروپاشیدناشایست 

به عنوان یک انقالب معماري، زندگی و نمودهاي فرهنگی جهانی را تغییر داد 
و کشورهاي اسالمی نیز ناخودآگاه از این تغییرات تأثیر پذیرفتند. طی این 

مدرن تبدیل  به انسان عاصی ،اهللا بودفرآیند انسان سنتی که به عنوان خلیفه
] و شهر نیز طی فرآیندي از شهر معبد به شهر قدرت، سپس شهر 27[ شد

 سراب و در نهایت، امروزه نیز به شهر فریب و نیرنگ تغییر ماهیت داده است

  ها،ارزش از بسیاري نیز، معماري در دنبال این تحوالت، به]. 28[
 .شد هنجاريبی یا و ناهنجاري به تبدیل مناسب هنجارهاي و ]،29[ ارزشبی

هاي کالبدي، تاریخ، فرهنگ و سنت زندگی شهرهاي با وجود آنکه ویژگی
سنتی بر برخی مبانی استوار بود اما با تأثیرپذیري از فرهنگ غربی دگرگون 
گردید و شهرهایی شکل گرفتند که اصل زندگی اسالمی را به فراموشی 

د، دگرگونی اساسی در توان گفت تحوالت جدیبه عبارتی می ].30[ سپردند
با گسستی که  ،در نهایت .وجود آورد هبینش و منش و سبک زندگی انسان ب

میان زندگی و طرز تفکر جدید و به تبع آن در معماري اتفاق افتاد، بسیاري از 
هاي اخالقی که در معماري گذشته حضور داشتند در معماري معاصر ارزش

یت اصول سنتی در بناهاي تاریخی رعا و پذیري ولیتؤمسدچار بحران شدند. 
هاي نامه. وجود آیینکردند اخالق را رعایت می ما گواه این است که گذشتگان

بین اصناف مختلف، شاهد این ها در نامهاخالقی، رساله معماریه، انواع فتوت
 متون اخالقی هرچند به طور مستقیم از شهرسازي و معماري درست. ادعا

اخالقیات  اما گویاي چگونه زیستن، نحوه ارتباطات و به میان نیامده،سخنی 
و اخالقیات مطروحه در آن  در میان افراد جامعه است. هدف متون اخالقی

 توان فضایل اخالقیبه سعادت فردي و جمعی است. پس می رساندن انسانها
شمار  هنیز ب هاي مورد نیاز شهر سعادتمند در این متون را به عنوان ویژگی

 هاي امروز و از جمله در حیطه معماري نیز برخی البته در حرفه .]10[ آورد
دهد که کارایی می اند، ولی شواهد نشانهاي اخالقی تدوین یافتهنامهآیین

 اند.  نداشتهچندانی 
چرا که ماجراي تأثیر و تأثر معماري و اخالق امري چند بعدي است. 

ند، گاهی به شکل شوهر میهاي مختلفی ظا هاي اخالقی به شکل ارزش
هاي ها و گاهی نیز به شکل سیاستآل ایده گاهی به شکل ،هاولیتمسؤ

دهند. بررسی مطالعات انجام یافته در حیطه اخالق اجتماعی خود را بروز می
(اخالق  معماري . اخالق در حرفه1 حوزه کلی است: معماري بیانگر سه

(صفات ساختمانی) و  يمعمار . اخالق در2معمار)،  اي یا اخالق شخصحرفه
 .)3 (جدول شماره ]31[ معماري . اخالق و رفتار متأثر از محصول عمل3

 
 ]31[ هاي کلی اخالق بر اساس پیشینه پژوهشحوزه 3جدول

 اخالق
  اياخالق حرفه

 (اخالق شخص معمار)

اخالق در بناي 
  معماري

 (صفات ساختمانی)

اخالق متأثر از 
محصول عمل 

 معماري

مفاهیم مر
تبط

 

 پذیري ولیتمسؤ
 تعهد

اخالق 
 محیطی زیست

 صداقت
 ... عدالت

 

 وحدت
اعتدال و 

 عدالت
 زینت

احترام به 
 طبیعت

 ... محرمیت
 

 کرامت
امنیت و 

 آرامش
 سالمت روحی

تأثیرات 
 محیطیزیست

تأثیرات 
 ... فرهنگی

 

توضیحات
 

یک معمار باید داراي 
باشد  تعهدات اخالقی

تا بتواند با تمرکز بر 
اي در حرفه تولیؤمس

خدمت منافع عمومی 
 .انسانی باشد و

 و تعهد اخالقی منش
معمار، متولی اصلی 

 ریزي صفات پایه
 اخالقی در بناي

 است. معماري

معماري به سبب 
فرهنگی،  هاياثر

اجتماعی، 
محیطی و ...  زیست

نقش اساسی در 
کرامت و اخالق و 

 رفتار انسانی دارد.

 هاي اخالقی مستخرج از کتب اخالق لفهؤبرخی از م 2 جدول 

 ها انتخاب مهمترین مؤلفه منابع  اخالقی اصول

حفظ امانت، صله رحم، حفظ 
حق همسایه، شجاعت، عهد، 

مانداري، وقف، آسان گرفتن مه
به دیگران، انصاف و عدالت، 

قناعت، احترام به بزرگتر، ترحم 
به کوچکتر، خیرخواهی، عبادات 
و اخالق، اخالص، عبرت، عدالت، 

ي، توحید، تواضع،  روهمیان
طلبی، کمالسعادت، عبادت، 

دوستی، جویی، جمالحقیقت
مال، امنیت، گرایش به زینت و ج
له س، مسأکرامت و عزت نف

آلودگی محیط زیست، صلح، 
همزیستی، عفت، آرامش، 

پندپذیري، حسن معاشرت، 
تعاون و مشورت، بهداشت، 

جویی، اصالح محیط، عفت، صرفه
.... 

]
18 ،

21 ،
22 ،

و  23
24[ 

اخالص/ گرایش به حق/ 
 ]22و  21[ طلبی کمال

 .]22[ مشورت/ مشارکتتعاون/ 

روي/ میانهعدالت/ اعتدال/ 
 ]22و  21[ اتمساو

 جویی/ عدم اسراف/ قناعت صرفه
 ]24و  23[

له آلودگی محیط زیست/ مسأ
 ]18[ احترام به طبیعت

 /حق همسایه/ حقوق دیگران
حریم خصوصی/ حقوق 

 ]22و  21، 18[ شهروندي

 ]18[ زیباییزینت و جمال/ 

توجه به  پندپذیري/ عبرت/
 ]24و  21[ گذشته

 ]23[ منیتآرامش/ا کرامت/
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ر این پژوهش در حیطه هر سه حوزه هاي اخالقی انتخاب شده دلفهؤم
ها به طور بندي این مؤلفهذکر است دسته شایانند. هستاخالقی مذکور 
ها در هر سه حوزه اخالق پذیر نبوده و بسیاري از مؤلفهمشخص امکان

رعایت عدم اشرافیت و  ،هم همپوشانی داشته باشند. براي مثال توانند با می
معماري  با عفت، نمود حجاب در بناي همسایه توسط معمار دید به حریم

رفتار غیراخالقی دید به حریم دیگران  امکان ایجاد از است که به موجب آن
محیطی اي در حیطه اخالق زیست. تصمیمات معمار حرفهشودمیجلوگیري 

و احترام به طبیعت باعث بناي ساختمانی سزاوار و متناسب با زمینه و محیط 
محیطی بنا خواهد کاست. با رفتار تأثیرات منفی زیستاز  ،و در نهایت شود می

و  پذیري معمار در قبال خود، خدا، طبیعتولیتؤمسو  یاخالقو کردار 
گر اصولی و اخالقمند، جلوه دیگران، اثر معماري وي نیز با طراحی مناسب و

دهد که به ارتقا و اعتالي ه میچارچوبی را اراید و ش صفات اخالقی خواهد
 کند.ماري و آرامش انسان کمک میفضاي مع

ها در معماري، باعث ایجاد ولیتیمسؤهاي اخیر گسترش بیدر سال
ها و اصول محیطی و انسانی شده است و بسیاري از ارزشهاي زیستبحران

اخالقی مانند عدالت، قناعت، حق همجواري، حقوق شهروندي و غیره در 
ها پرداخته شده است. براي سی آنراند که در ادامه به برمعماري کمرنگ شده

بندي شده و نمود آن در مفهوم دستههاي همپرهیز از اطاله کالم، مؤلفه
 .)4 (جدول شمارهي و شهرسازي ایران تفسیر شده است معمار
 

 مفهومهاي اخالقی همبندي مؤلفهدسته 4جدول 

 مفهومهاي هممؤلفه مؤلفه اخالقی

 اخالص -جویی  حقیقت -محوري خدا –گرایی کمال گرایش به حق
 مشارکت -مشورت  –همکاري  تعاون

 ینتزی - جمال -زینت  گرایش به زیبایی
 پندپذیري -عبرت  توجه به گذشته

 اصالح محیط -احترام به طبیعت  توجه به محیط زیست
 انصاف -روي میانه -مساوات  –اعتدال  عدالت

 دوستینوع -ا هحفظ حریم -حق همجواري  حقوق شهروندي
 زیستیساده -عدم اصراف  -جویی صرفه قناعت
 آرامش -سعادت  –امنیت  کرامت

 
هاي اخالقی در معماري سنتی و معاصر بررسی تطبیقی مؤلفه -6

  ایران

 گرایش به حق -6-1
از دیدگاه اسالم هدف از اخالق افزایش مراتب و درجات قلبی انسان است تا او 

 ].32[ ا که حقیقت و کمال نهایی انسان است، آماده سازدرا براي تقرب به خد
اساسی در هنر  هاي فطري انسان و عاملگرایشگرایش به کمال یکی از 

گیري از شعار اصلی توحید (ال اله اال اهللا) معماران مسلمان با بهرهدینی است. 
ا همه اند تدر این راستا سعی نموده .نمایندهمه محورهاي بنا را متوجه او می

کاري و بنا را از نقشه ساختمانی گرفته تا تزیینات آجري و کاشی ياجزا
چنین  تعالی ابداع کنند و اینهاي حقکاري به صورت مظاهري از آیهآیینه

معماران  ].33[ گذارندباوري خود را به نمایش میمراتب خداگرایی و دین
و به پاس حرمت و  دانستندسنتی کمال انسان را باالتر از هر خصلتی می

در دنیاي مدرن، ساحت حکمت یعنی پرداختند. کرامت او به آراستن بنا می
رساند، به فراموشی سپرده شده است. آنچه معرفتی که انسان را به کمال می

نیز از را در دنیاي جدید رخ داد، زندگی سازي مکان و زمان، در پی دنیوي
انسان سنتی، هنرش را نه به مدرن بر خالف  انسان ].34[ نداختتقدس ا

شاهد  ،رو آفریند و از همینبلکه در رقابت با خداوند می ،تقلید از خداوند
گراي سنتی غرق انسان وحدت ].27[ ظاهرپردازي در هنر وي هستیم

توحید، وحدت و همزبانی  ،ینابنابر است و در پی یافتن هویت الهی است.خد
خدا  که خالقآنگاه انسان مدرن رد. توان مشاهده کرا در معماري سنتی می

ین وحدت کرده است و وحدت و همزبانی در مصالح، را جایگز ، کثرتشده
توان در نهایت می ].35[ ندارد ارتفاع، رنگ و ... در آثار و معماري وي جایی

شدن، فرهنگ اسالمی با دو فرهنگ سکوالر و فرهنگ در نتیجه جهانی گفت
غربی به جهان اسالم  ن موجب ورود ارزشهايغربی تعارض پیدا کرده و ای

ها و باورهاي سنتی اسالمی و ارج شده که به دنبال جایگزینی آن با ارزش
گرایی و صورت ].30[ هاي معنوي استنهادن به لذت مادي به جاي لذت

معماران کند. هایی است که معماري امروز را تهدید میمدگرایی از آفت
یزیکی و نوع آرایش ظاهري بناها توجه دارند و به معاصر بیشتر به عناصر ف

شود و این موجب سیماي نامناسب و ها کمتر توجه میابعاد انسانی ساختمان
تواند آن نامطلوب شهرهاي معاصر شده است. زندگی در چنین آشفتگی نمی

گذاري شده طلبی انسان پایهزندگی باشد که بر اساس اصول اخالقی و کمال
 است.

 عاونت -6-2
به معنی یاري، پشتیبانی یکدیگر، همراهی، مددکاري کردن، تعاون در لغت 

هاي اسالمی نیز آیات قرآنی در آموزه  .]36[ مشارکت و همکاري آمده است
 بودن و مشارکت و مشورت . اجتماعی1بیانگر تأکید بر تعاون و مشورت است

 از پیش دوران در ست.ا جانداران سایر از او متمایزکننده هايویژگی از انسان
 کار عمده مدرن، نظام معماري مبتنی بر نظام استاد شاگردي بود و بخش

ی تا استاد معمار بود که اکثر کارهاي مربوط به بنا از طراح عهده به معماري
 معماري از بنا، طرح مجموعه میان که چنان آن مدیریت اجرا بر عهده وي بود.

 دیگر، سوي از .]15[ شدمی برقرار ناسبت و هماهنگی ها،آرایه و سازه تا
 که بود جامعه در واال منزلت داراي و مهارت و حکمت به مجهز سنتی معمار
 عهده به را معماري اثر رب سنتی) و عرفی (شرعی، احکام کردن جاري وظیفه
 به مشورت و همکاري بین سازندگان بنا و توجه ،رویکرد این در .]8[ داشت

شروع دوران مدرن،  با بود. اما اصول ترین بنیادي از وا هاينظر و کارفرما
 افتاده اتفاق تاکنون که آنچه با متفاوت کامالً مسیري به معماري آگاهناخود

شد. تحوالت دوران صنعت موجب تقسیم وظایف معمار شد و  داده بود، سوق
 ها وارد طراحی و اجراي بنا شدند. درمهندس سازه، مکانیک و دیگر تخصص

ن دخیل در ساخت بنا، از یکدیگر وضعیت جدید، طراحان و مهندسا این
این تخصصی شدن موجب  فاصله پیدا کردند و هماهنگی میانشان برقرار نشد.

د ندر رشته دیگري تبحر نداشته باش ،هان هریک از این رشتهشد که متخصصا
ایجاد بناي مناسب براي زندگی  ه منظورو فاقد دانش جامعی باشند که ب

از نظام مهندسی ساختمان، نهادي متشکل سازمان  .]37[ نسان الزم استا
که بایستی با تعامل، همکاري و است ن معمار، سازه، تأسیسات و ... مهندسا

ها و واسته، خبه عالوه ه نقشه و ساخت یک بنا اقدام کنند.مشارکت هم به تهی
شورت با ارکت و مکنندگان نیز نیازمند مشهاي استفادهاهداف کارفرما و نیاز

در دوران معاصر، مشارکت در  .]38[ له طراحی استطراحان براي حل مسأ
کننده و بدون  گیري شخصی استفادهفقط با تصمیم ها، یاگیري طرحشکل

 )38(شوري/  »بینهم شوري وامرهم«)، 159عمران/ (آل »االمر فی وشاورهم«  1
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 180یا اینکه به ناگاه با چرخشی  ،پذیردحضور فردي به نام طراح صورت می
بردار، بهرهبا مشارکت  فردي به نام طراح و در بسیاري مواقع بدون ،درجه

بین طراح و و اگر چنانکه توافق و مشارکتی هم  ]39[ کنداقدام به طراحی می
کننده باشد، به این معنا نیست که مخاطب دست به  کارفرما و یا استفاده

شود و سلیقه مخاطب بازار می بلکه بدین معناست که سلیقه ،بردطراحی می
، یکی از عوامل دور شدن معماري معاصر که طالب معماري نو و فرنگی است

 هنوز ايهاي مشاورهفعالیت متأسفانه ].40[ گردد ایران از معماري سنتی می
هاي عمرانی، در بسیاري از پروژهاند. نکرده پیدا را خود جاي ما کشور در

کار به م است که مشاور، کارفرما و پیمانقواعدي در نظام فنی و اجرایی حاک
هم مشارکت داشته باشند، تقابل و به  فرایند تولید یک پروژه باجاي آنکه در 

ناهماهنگی و عدم همکاري بین معماران و  .]41[ عبارتی تضاد منافع دارند
شهرسازان نیز نمود دیگر عدم مشورت در معماري معاصر است که موجب 

بناها بدون توجه به کل و هماهنگی در طراحی شهري شده طراحی اجزا و تک
 . است

 گرایش به زیبایی -6-3
انسان مخلوقی خداگونه است و خودش یک اثر هنري است که برترین نوع 

گرایش به زیبایی  ،بر این اساس. ]27[ رود شمار می بهزیبایی در این جهان 
که فطرتاً در وجود انسان نهفته  شود محسوب می هاي اخالقییکی از مؤلفه

 ،کند زیبا باشد. از طرفیه را خلق میانسان دوست دارد آنچ ،ینااست. بنابر
هاي بنیادین فرهنگ است و با و معرف ارزش شناسی نمود ظاهريزیبایی

انسان از زمانی که  .]6[ توان سیر فرهنگی جامعه را ارزیابی کردمطالعه آن می
شناسی نیز توجه داشته است. به معماري مبادرت ورزیده، به حس زیبایی

. ]42[ دهدنتی، برقراري چنین نسبتی را نشان میهاي سکونخستین نمونه
 .هم متفاوت است ولی این زیبایی در معماري سنتی و معاصر ایران بسیار با

معنویت را  ،همترکالبد شهر سنتی توازن، تعادل و مقیاس انسانی و از همه م
نظمی، کننده بیولی محیط شهري امروز القا ،نمود به انسان القا می

سیطره مادیت و کمیت به زندگی  ،شار روانی و از همه بدترناهماهنگی، ف
معتقد است پیش از آنکه عالم اسالم مورد  1بورکهارت .]43[ انسان است

تصرف محصوالت جدید صنعت قرار گیرد، صنعتگر مسلمان هر بنایی را که از 
نهاد، نوعی زیبایی در آن بود و کار او شرافت داشت. چرا که زیبایی دست می

گیرد و این حقیقت درونی همان توحید حقیقت باطنی اسالم سرچشمه میاز 
 ت، وحد ، یعنی:شود. این سه صفتاست که در چهره عدل و کرم ظاهر می

اي از زیبایی و در هنر سنتی آمیزه .]44[ اند عدل و کرم وجوه اصلی زیبایی
ري سنتی در معما .]27[ فایده وجود دارد که آن را زیبا و سودمند کرده است

ي هرچیزي در جاي خود، بناي ایجاد شده در عین با قرارگیري به اندازه
زیبایی، بهترین کارایی را داشته است. با ورود معماري جدید به ایران، آنچه 

گرفت، به شکل یک در شهرهاي غربی با تکیه بر دانش و تئوري شکل می
. به عبارتی نگرش تر ساختتقلید کورکورانه و ناشیانه سیماي شهر را زشت

فلسفه جدید تکنولوژي، صنعت و شناختی جدید در غرب که ناشی از زیبایی
طور ظاهري و بدون زیربناي  ري معاصر ایران بهوري نوین بود، در معمافنا

 .]45[ علمی و فرهنگی و بر پایه مد و خوشایندي ظاهري شکل گرفت
ل شده که طی آن ها تبدیمعماري امروز به خودنمایی پرجاذبه ساختمان

سازي چیره شده است. در حالی که از اي بر ساختمانگونهآزادي آشوب
 .]6[ ها، جزء حقوق اجتماعی شهر استدیدگاه حقوقی وجه بیرونی ساختمان

شود توان گفت آنچه از معماري شهرهاي امروزي در ذهن تداعی میلذا می
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ها، الگوهاي طراحی، ختماناي است از ناهماهنگی بین ابعاد و ارتفاع ساملغمه
هاي متفاوت و ناهمگون در عناصر دخیل در سیماي ها، مصالح و فرمرنگ

شهر، نماهاي ساختمانی مغشوش و ناهمخوان با یکدیگر، فشار روانی و ... که 
هیچ محتوایی، زشتی و نابهنجاري را با چشم و ذهن شهروندان عجین بی

ی و شناسي زیباییهاجه افول ارزشساخته است. این نابهنجاري و زشتی نتی
 .استو اخالقی نمایش خارجی کمبودهاي فرهنگی 

 توجه به گذشته -6-4
را نیز معین  هاتاریخ عالوه بر نشان دادن گذشته، راه امروز و حتّی آیندة ملت

واقعیت امروز  یابی بهکه اغلب متفکران بهترین راه دست از این روستکند. می
 دانند کسب تجربه از تاریخ را فرصت می اند و امکانانستهرا مطالعه تاریخ د

هاي اخالق عبرت و پندپذیري از گذشته و تاریخ یکی دیگر از مؤلفه .]7[
رابطه معمار با » اخالق در معماري«یکی از مطالب لذا  .]24[ اسالمی است

معمار و با آثار معماري گذشته و تعیین حدود وظیفه ما در حراست و 
تداوم تاریخی و ارتباط  .]46[ ي از یادگارهاي گذشته معماري استپندپذیر

با گذشته به عنوان یک منبع شناخت و اصالح راه و انتخاب مسیر درست، 
با نگاهی به تاریخ  .]47[ یکی از عوامل مهم در معماري سنتی بوده است

هاي فکري و تعامل میان جریان توان نوعی پیوستگی ومعماري ایران، می
هاي مختلف هاي مهم تاریخی و اجتماعی و به دنبال آن، سبکایشگر

خراسانی تا اصفهانی مشاهده کرد که این  معماري اسالمی ایران، از شیوة
 پیوستگی با شروع دوران قاجار که دوران تحول تاریخی ایران است، 

وسیله سودجویان  ههاي تاریخی بتخریب محوطه. ]7[ هم خورده است  هب
یکی  .]48[ اي از این تحوالت استو اروپایی در اواخر دوره قاجار نمونهایرانی 

هاي بزرگ زندگی جدید، ویرانی معماري و شهرسازي سنتی است. از تراژدي
ک شهر شد جاي آن را یدر روزگار قدیم اگر یک شهر سلجوقی ویران می

حساس ینی به همان اندازه اصلی زیبا بود و اگرفت و این جایگزتیموري می
هاي آورد. اما امروزه در جایگزینی بناها، بلوارها و خیابانفقدان به بار نمی
آلودگی  وقفه، چیزي جزآمدهاي بیو هاي پر دود و رفتبزرگ با کامیون

مدرنیته . ]34[ محیطی، دستاورد دیگري نداشته استصوتی و بصري و زیست
در آن مهم است.  یک جریان فکري است که به گذشته کاري ندارد و آینده

خواهد از ریزد و میدور می ،مدرنیته آشکارا هرچه را که به گذشته تعلق دارد
قدر گرفتار وهم آینده است که پرداختن به گذشته را سنت جدا بشود و آن

در معماري و شهرسازي معاصر ایران در پی تهیه  .]49[ دانداتالف وقت می
هاي بافت تاریخی آغاز دروازه هاي شهرسازي، طرح تخریب باروها وطرح
شود. این اقدامات در کنار اقدامات دیگر دولتی مانند کشف حجاب و  می

ماهیت نوگراي آن، یعنی انقطاع کامل از  ،اجباري کردن کاله فرنگی و غیره
دهد. در راستاي همین تفکر، معماران گذشته و دگرگونی شکلی را نشان می

هاي معماري ایران، نمونه خت خوب ازبرجسته ایرانی با اینکه با شنا
اند، ولی اي از تلفیق معماري ایرانی با معماري مدرن را پدید آورده برجسته

نیستند و فقط انگاره تخریب را هاي تاریخی قایل اهمیت چندانی به بافت
اي و در میان دهد در سطح حرفهمطالعات نشان می .]50[ شناسند می

ن، معماري معاصر ایران، از تشابه به معماري معماران شاخص با گذشت زما
ایرانی به تشابه به معماري غربی رسیده است و توجه به معماري سنتی به 

هاي در سطح عمومی نیز ساختمان. ]51[ مرور زمان کمتر شده است
شکل روي پیلوتی که زاییده تفکر مدرن است سرتاسر معماري ایران را  هم

 کاربرد وسیع خود را دارد.  اکنون نیز  فراگرفته و هم
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 توجه به محیط زیست -6-5
 يجامعه که است هاییچالش محیطی یکی از مهمترینزیست هايبحران
 هايحلراه هابحران این حل گوناگون براي است. مکاتب مواجه آنها با بشري

 بیان پایداري را و زمین گرایی، اخالقحفاظت پایدار، توسعه جمله از مختلفی
 ورود با آن از پس و شد آغاز در غربنخست  بحران این .]52[ انددهنمو

زیستی  محیط هايبحران شد. مطرح جهانی سطحی شرق در به مدرنیته
 .]52[ جو استطلب و سلطهتوسعه نگر،مادي هاياندیشه يزاییده معاصر،

داند. انسانی که انسان مدرن خود را مخلوقی زمینی و مسلط به طبیعت می
کند و باعث بحران در ط به رفاه و سعادت در همین جهان بسنده میفق

محیط زیست انسانی و طبیعی شده است. آلودگی محیط زیست با پیدایی 
سعی بر  ،در معماري سنتی ایران .]5[ شهرهاي تجددزده فزونی گرفته است

معماران  و ت از اصول محیط زیست انجام پذیردبنا با تبعی ساختآن بوده که 
ترین جاها و مصالح مورد نیاز را از نزدیک اشندکردند خودبسنده بالش میت
دست آورند و بدین گونه ساختمان با طبیعت پیرامون خود هماهنگ باشد.  هب

هاي دیگر  توان از جمله سنتها را میبرداري مجدد از ساختمانبازیافت و بهره
مه این موارد اصول رسد همعماري و شهرسازي ایران تلقی نمود. به نظر می

برخالف  شوند.اخالقی هستند که در معماري معاصر ایران نادیده گرفته می
ل است، معماري ترام خاصی قایمعماري سنتی که براي شرایط محیطی اح

مدرن به این شرایط چندان توجهی ندارد. انسان جدید به طبیعت فقط 
 .]34[ پردازد آن میبا خاطري آسوده به ویرانی  نگرد وهمچون یک منبع می

هاي مدرن است. در دنیاي جدید، توجه به محیط در نقطه مقابل ساختمان
هاي ساخت یکسان و بدون ها اغلب با تولید صنعتی و با تکنیکساختمان

گیرند. در هاي جغرافیایی، اقلیمی، بومی و ... محیط شکل میتوجه به ویژگی
شهرها نیز بر پایه احترام به محیط ها و یابی ساختمانبسیاري از موارد مکان

شگامان معماري نوین نسبت به اهانت و تحقیري که پی«زیست نیست. 
هاي پیرامون توجهی نسبت به ساختماندر بی ،هاي سنتی ابراز داشتند شیوه

هایی شد که تنها فضاي مورد طراحی تجلی یافت و منجر به طراحی ساختمان
به دلیل افزایش جمعیت و تمایل به  .]53[ »با خود در ارتباط بودند

نشینی گ کشور، تقاضا براي مسکن و آپارتمانرشهرنشینی در شهرهاي بز
سازي، آثار نامطلوب ساختمانگونه رشد افزایش یافته است. از پیامد این

محیطی از جمله نابسامانی وضعیت اراضی و مصرف بیش از حد  زیست
جا در طبیعت تصرف و دخالت نابهاي فسیلی و منابع طبیعی، دخل و سوخت

هاي محیطی یعنی آلودگی هوا، آلودگی صدا، آلودگی و ایجاد آلودگی زیست
. از دیگر استهاي خانگی و تجاري زباله بیولوژیکی ناشی از دفع نامناسب

مقوله فضاي سبز است. بخش  ،نشینیسازي و آپارتمانفضایی برج هاياثر
ه تراکم بسیار باالي خود نقش مؤثري در ها با توجه باي از ساختمانعمده

 هايکاهش سرانه فضاي سبز در شهرهاي مختلف داشته است. از دیگر اثر
تغییر  توان مواردي نظیر:محیطی میزیست سازي در قالب عوارضمخرب برج

غیر طبیعی دماي شهر به علت افزایش بیش از حد سطوح ساختمانی، کاهش 
هاي در جهت وضعی سرعت باد در خیابانوزش باد در سطح شهر، افزایش م

هاي هاي موجود، اثر ابش مستقیم نور آفتاب به ساختمانباد، جلوگیري از ت
      .]54[ ها و ... را نام بردسوزي برجآتش

 عدالت -6-6
اي سالم که در آن، برادري و برابري، مهر و محبت، براي ایجاد جامعه اسالم

م باشد، از همه پیروان خود خواسته که صفا و صمیمیت، عشق و دوستی حاک
در تمام مراحل زندگی، عدالت را رعایت کنند و هرگز از مسیر عدل خارج 

عدالت یکی از عوامل مهم براي ایجاد محیط مطلوب و تعریف  .]30[ نشوند
هاي . تناسبات مطلوب بین ابعاد فضا و کالبد با ویژگی]43[ آل استشهر ایده

ها و فقدان امکان تجاوز به ن، تسهیل ارتباط انسانروانی و جسمانی انسا
حقوق دیگران، ایجاد تعادل بین عملکردهاي پاسخگو به نیازهاي معنوي و 

. ]47[ هاي وجود عدالت در معماري و شهرسازي استمادي انسان و ... نشانه
دادن هر چیز یا هر فضا در جاي خود است که این در عدالت به معنی قرار 

تی با در نظر گرفتن هر فضا متناسب با زندگی نمود یافته است. معماري سن
 امکانات شهري و از برخورداري به نسبت جامعه همه اقشار اسالمی جامعه در

 و زن تا گرفته کودك از خانواده افراد همه هستند، حق ذي مطلوب مسکن
 و از امکانات بتوانند خود جسمی و ذهنی نیازهاي باید براساس مرد

در شوند.  مندبهره محل زندگی بیرون و داخل در مناسب هاي تموقعی
ل اقتصادي بزرگترین به دلیل محدودیت فضایی و مسای ،وزيشهرهاي امر

ها و نیازهاي ساکنان ساخته وجه به قابلیتمسکونی بدون ت يهامجتمع
چون امکانات رفاهی، هملی شود و مسایشود و فقط مسأله مسکن حل می می

که این ناهماهنگی شود ها و ... در آن دیده نمیارس و دسترسیبهداشتی، مد
 رگ در جهان دررشد شهرهاي بز معنا شود.له عدالت بیشود مسأباعث می

بیش از یک میلیارد نفر در مناطق شهري زندگی  حال توسعه، باعث شده
 و به خدمات اساسی دسترسی ندارند هستندکنند که فاقد سرپناه مناسب  می

ساز جدید و تمایل به و جدید با شیوه طراحی و ساخت معماري .]30[
سازي، تناسبات و مقیاس انسانی و در نهایت روح انسانی را عمودگرایی و برج

سازي، تعادل گونه ساختماندر اینها محروم کرده است. از شهرها و ساختمان
لتی فضایی بین فرمها و اشکال ساختمانی وجود ندارد که این خروج از عدا

در  ها عدالتییکی از بی است که در ایران امروز به شدت رواج یافته است.
رسمی هاي غیرنشینی و اسکان ، پدیده حاشیهمعماري و شهرهاي امروزي

و مردم است و ریزان، حاکمان ی مدیران، برنامهعدالتاست که معطوف به بی
ونه محالت گهاي نامتعادل شده است. اینبنديباعث تبعیض و ظهور قطب

که دسترسی به  غالبا مشابهتی با مسکن مطلوب درخور انسان ندارند، چرا
االجرایی براي گذاري قانون الزمدر عرصه قانون .]43[ امکانات عمومی ندارند

هر سادگی و تحت  ود ندارد و یا اینکه ممکن است بهها وجگونه بافت این
نبود مقاومت  ها،گونه بافت ن تغییر کند. از جمله معضالت اینشرایطی قوانی

ی مسکن با معماري بومی و در برابر سوانح ویرانگر، هماهنگ نبودن طراح
 .استهاي تأسیسات، تجهیزات و تسهیالت زیربنایی و ... نارساییاقلیمی، 

 حقوق شهروندي -6-7
هاي مهم جامعه اسالمی توجه به اخالق و روابط شهروندي است. از ویژگی

حقوق شهروندان، برقراري عدالت اجتماعی و برخورداري همه  اهتمام و رعایت
شهروندان از مجموع خدمات عمومی و منابع طبیعی همواره مورد تأکید منابع 

ایجاد روابط گسترده عاطفی با همسایگان از  ،اسالمی بوده است. از طرفی
هاي دیرینه فرهنگ ایرانی بوده که امروزه طی تحوالت مدرن شهري سنت
ها همسایگان بعد از سال ،که در شهرهاي بزرگ چنانآن .ش شده استفرامو

زندگی در جوار هم و حتی در یک آپارتمان، کمترین آشنایی و شناختی از 
ها جواريهمدیگر ندارند. از مهمترین ابعاد روابط شهروندي توجه به نظام هم

داري را ستون فقرات امت و حریم خصوصی دیگران است. اسالم همسایه
الف) روابط  عه اصول اخالقی در نظر گرفته است:داند و براي آن مجمو می

حقوق خصوص در  .]55[ مستحکم همسایگی، ب) حفظ حقوق همسایگان
(ص)  همسایه که در معماري نمود بیشتري دارد، حضرت رسول اکرم

ن خود به حریم بدون اجازه همسایه با افزایش ارتفاع ساختما«فرمایند:  می
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ها کار، عمالً حریم خصوصی و بصري آنکه با این  چرا .]55[ »وي تجاوز نکنید
 گیرد. مورد تعرض قرار می

هاي شهري ها و فعالیتهمجواري کاربري ،در معماري امروزي ایران   
ها و کافی و طبیعی به ساختمانجانس مانع رسیدن هواي سالم و نور نامت

هاي مجاور، ها و ساختمانافکنی بر خیابانسایهنین، همچهاي مجاور، زمین
اي از که زمینه ]54[ است محدود کردن میدان دید ساکنان اطراف و ... شده

  . رود شمار می بههاي اخالقی در معماري خروج از ارزش
هاي یکی از مصادیق تعارض ضوابط معماري و شهرسازي کنونی با ارزش   

در رابطه با حقوق دیگران، سلب آرامش  1ضرر ال قاعده خصوص بهاخالقی و 
هاي امن و آرام به هاي صوتی و بصري، تعریض کوچهمردم از طریق آلودگی

در  .]56[ استهاي عریض هاي تفصیلی و تبدیل آنها به خیاباناستناد طرح
سل در معماري سنتی، اثري از معماري معاصر ایران برخالف اصل تسل

جاي نمانده است.  راتب و قلمرو خصوصی و عمومی بربندي و سلسله م عرصه
جایگزینی دیوارهاي خارجی  ،یکی از ماندگارترین میراث جنبش مدرنیسم

اي به جاي دیوارهاي معمولی است که موجب حذف مرزهاي بین شیشه
این باعث شد ماهیت خانه که  فضاهاي داخل و خارج ساختمان شد و

. طی این فراشد، فرم ش بود، متحول شوداي امن و باعث سکینه و آرام گوشه
 جهانی، الگوهاي مانند: ،عواملینفوذ  تحت تدریج، به نماها و هاپالن ها،حجم

 یافت.  فناوري دگرگونی ختمانی جدید وسا مصالح
 متراکم توسعۀ و آپارتمانی واحدهاي معماري نوع به توجه با مروزها   

امنیت و  میزان از و کمرنگ همسایگی روابط شهرها، در مسکونی واحدهاي
 طور  به همسایگی واحدهاي و شهر در غیره و هاحریم به توجه و آرامش

توان گفت معماري امروز به طور کلی می .]57[ است شده کاسته مشخصی
ایران از پیشینه خود جدا شده و با پذیرش تحوالت گسترده، طی فرایندي از 

فروشی و ارتفاع گرفتن ست. تراکمدرونگرایی به برونگرایی در حال حرکت ا
اندازي هاي همجوار در شهرهاي معاصر باعث ایجاد اشرافیت و سایهساختمان

 و مشکالت متعدد حقوقی اخالقی شده است.

 قناعت -6-8
هاي سازنده و کامل اسالم براي همه در زندگی، از آموزه 2جوییقناعت و صرفه

جویی و ر اساس فرهنگ صرفهدر گذشته سمت و سوي زندگی ب ست.هاانسان
ي زندگی و معاش را در سودجویی ولی انسان امروزي بنا ،انداز بودپس
ها و اصول اخالقی در تالش براي داند. انسان سنتی با اتکا به ارزش می

نمودپذیري مفهوم قناعت در آثار خویش بوده است. بر اساس مطالعات انجام 
مانان، مسل دینی و مبانی اعتقاديرسد که در متون چنین به نظر میشده، 

به عنوان » اعتدالگرایی«و » خودبسندگی« ،»پرهیز از بیهودگی«سه اصل 
 مندانه معرفی شده است. قناعت راهکارهاي رسیدن به قناعت و زندگی

مفهوم قناعت در مباحث حقوق شهروندي با راضی بودن به حق  ،از طرفی   
رتباط است و این معنا در فقه خود و عدم تعرض به حقوق دیگران در ا

لذا به  .]58[ معرفی شده است »ضرار ضرر و ال ال«اسالمی با عنوان قاعده 
بندي در چهار اصل مذکور دستهمندانه را توان معماري قناعت طور کلی می

 .)5 (جدول شمارهکرد 
 
 

نه   االسالم؛ یعنی نه ضرر است در دین و ضرار فی ضرر و ال ال«فرمایند: (ص) می پیامبر اکرم 1
 ]56[ »ضرر رسانیدن

 )51(مومنون/ ».بیاشامید ولی اسراف نکنیدبخورید و « 2

 ]58[ مندانههاي معماري قناعتاصول و ویژگی 5 جدول
 مندانهمعماري قناعت

پرهیز از 
 بیهودگی

 ضرر و ال ضرار ال گراییاعتدال خودبسندگی

ین پرهیز از تزی -
 اضافه

ساخت فضاي  -
 چند عملکردي 

جلوگیري از  -
تالف منابع، ا

 مصالح و انرژي

گیري از بهره -
مصالح بومی و در 

 دسترس
ایجاد شرایط  -

آسایش با استفاده 
هاي از تکنیک

 معماري

اعتدال در  -
 یناتتزی
عدم  -

 فخرفروشی
روي در میانه -

 وسعت بنا

احترام به  -
 همسایه

نهی از اشراف  -
 و دید

عدم تعرض به  -
 حریم دیگران

مندانه در معماري بر اساس مطالعات پیشین، نمود اصول معماري قناعت
سنتی قابل پیگیري است. معماري معاصر بر خالف معماري سنتی بر اساس 

گذاري تبدیل شده به کاالیی براي سرمایهزندگی سودمحور انسان معاصر 
است. انسان معاصر به منظور سود بیشتر از این کاال، به افزایش غیرقانونی 

گرایی بیش از حد و ... دست زده است. تراکم فضایی و ساختمانی، تجمل
ساز در کشور مهمترین زمینه براي سوداگري شده و این و حرفه ساخت

ترین ه معماري و کیفیت معماري را به پایینهاي سودجویانه، حرفانگیزه
سوداگري زمین و مسکن یکی از  آغاز. ]41[ سطح خود تنزل داده است

بازي، سودآورترین  کم زمیناست و در این دوره کمهاي معماري معاصر  آفت
 شود. سازي میشیوه پول

 انرژي را به مصرف در جوییصرفه لهمسأ حاضر، عصر در انرژي بحران
 تبدیل کرده است. کشور طراحی و ریزياصلی برنامه ارکان از یکی

جویی در انرژي و و بعد صرفهتوان در دجویی در معماري را می صرفه
جویی  صرفهساز بررسی کرد. و هاي صرف شده در ساختیی در هزینهجو صرفه

 ساختمانی در فرهنگ حاضر حال در انرژي مصرف ازيس بهینه و هادر هزینه
 انرژي ترازنامه در شده منتشر اطالعات بر بنار بحران شده است. دچا کشور
 خانگی و هايبخش در انرژي مصرف میزان بیشترین ما کشور ، در1384 سال

تواند نشان دهنده اتالف انرژي که این می ]59[ استدرصد  35/44تجاري با 
ي کشور را ضرور وساز ساخت نحوه در نظر تجدید لزوم و در این بخش باشد

پذیر مدنظر تمام هاي تجدیداستفاده از انرژي ،در معماري سنتیسازد. 
 سازندگان بوده است. 

 توجه بدون و مدرن معماري الگوهاي از تقلید با، معاصر معماريدر ولی 
احداث  هاي مختلف اقلیم در مشابهی بناهاي اقلیمی و بومی، خصوصیات به

 از گسترده گیريبهره نیازمند ،انسان آسایش شرایط با انطباق براي که شده
خصوصا ساخت  وسازها و ساخت در آن بر عالوه. است فسیلی انرژي منابع

اصالتی با بی و افراطی تزیینات صرف زیادي نسبتا ارقام مرفه، طبقات مسکن
 شده تبدیل جامعه در مد یک به متاسفانه لهشود. این مسأمی نام ابزارسازي

 است. 
وسیله ه سازي بسازي و آپارتمان انهخ ،ر پهلوياز نخستین سالهاي عص

اي رسما به صورت یکی از مشاغل خالی از هر داران غیرحرفهبرخی از سرمایه
هاي زیادي براي در معماري معاصر هزینه .]48[ آیدنوع هنري به وجود می

ها ارزش ولی این ساختمان ،شودها صرف میساخت بسیاري از ساختمان
 دارند.معماري زیادي ن
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 کرامت انسان -6-9
دلیل داشتن  ا بهکرامت ذاتی انسان آن نوع شرافتی است که تمامی انسانه

در  .به طور فطري و یکسان از آن برخوردارند و ... توانایی تعقل، وجهه الهی
 است که به «Dignity» ژه کرامت،نزدیکترین مفهوم به وا زبان انگلیسی

 .]60[ استامتیاز و شرافت  حترام، عنوان،معناي شرف، افتخار، استحقاق ا
توجه به جایگاه انسان و نیازهاي او یکی از موضوعات مهم در بحث اخالق 
معماري است و هدف نهایی در معماري فراهم آوردن مکانی براي آرامش، 

 امنیت روحی و روانی و کرامت انسان است. 
و کرامت وي تمهیدات  نهاده و براي آرامش معماري سنتی انسان را ارج می   

هایی که توان گفت تمامی مؤلفهار بسته است. میو راهکارهاي زیادي به ک
ها، عدالت، زیبایی و غیره پیش از این شرح آن رفت از جمله حفظ حریم

بخش براي همگی تالش معمار سنتی براي ایجاد فضایی باصفا و آرامش
 ست.زندگی متعالی و کرامت و بزرگداشت انسان بوده ا

هاي کالن توسعه شهري معاصر حاکی از آن است که ارزیابی سیاست
ابعاد . ]60[ هاي اتخاذ شده منطبق بر کرامت انسانی نیستمعیارها و روش

توسعه انسانی، آرامش، امنیت و ...  کرامت انسانی با مباحثی نظیر حق به شهر،
ازمند بستر قابل بررسی است. کرامت انسان در فضاي معماري و شهرسازي نی

 شهري امن و آرام است. 
 خویش، برقراري سرنوشت بر انسان حاکمیت محوري و اصلاصل خدا

 و تعهد دینی، الگوهاي اساس بر اجتماعی روابط تنظیم و تعریف عدالت،
 مشارکت و نظم، تعاون دردي،هم حس و گذشت اخوت، اصل افراد، ولیتمسؤ

 به وفاي اعتماد، یکدیگر، حقوق به احترام و حقوق بودن متقابل اصل همگانی،
 بودن شورایی و مشاورت شخصیتی، اصل مالی و جانی، امنیت برقراري عهد،
هاي دینی هاي شهر امن و آرام از منظر آموزه... از مهمترین شاخص و امور

 اصول و پیشرفت در وريفنا و علم رشد دهد باتحقیقات نشان می است.
 ناامنی با مقابله فرایند ...، و هاساختمان محاسبات تر شدنو دقیق مهندسی

  .]61[ است نینجامیده آن کاهش به تاکنون
از مصادیق مهم امنیت، یکی امنیت روانی و ذهنی و دیگري امنیت 

گونه از امنیت انسان، تحت تأثیر انواع معنوي است که در معماري معاصر، این
تگی نماهاي ساختمانی اطالعات و تبلیغات و فشارهاي روانی حاصل از آشف

  .]43[ وش شده استخدو ... م
 زیستی الگوهاي تکامل و گیريشکل در اساسی نقشو آرامش  امنیت

 قرار تأثیر تحت را زندگی ابعاد سایر مهم عنصري عنوان به همیشه و داردبشر 
 محل و پیرامون هايمحیط در شهروندان آرامش و امنیت احساس. است داده
 هاي محیط فراغت، اوقات گذران و تفریح وآمد، رفت زندگی، کار،

 آنان زندگی کیفیت بر تأثیرگذار و مهم عوامل از ... و فرهنگی -آموزشی
  .است

 محالت در آن، برابر در و عدم آرامش ناامنی احساس و جرم امروزه،
 تحقیقات برخی نتایج. رودمی شمار به شهروندان اصلی هايدغدغه از شهري،

: مانند ،که نظرسنجی در برخی شهرهاي کشور . چرااست مطلب این مؤید نیز
درصد ساکنان احساس  81مشهد نشان داده که  تهران، ارومیه، همدان و

  .]62[ کنندناامنی می
 با همراه شهري فضاهاي در ایران سپري کردن زمان امروز شهرهاي در
 نهایی فهد و گرددمی شد و آمد صرف ترفراوان و بیش هايدشواري تحمل
قهر  معناي به و این نیست خویش سر گرفتن پناه جز مکانی چنین در انسان

 از مقطعی است در معتقد 1الکساندر شهري و معماري است. فضاي با شهروند
 مادي، کارکردهاي یعنی انسان، زندگی از بخشی به مدرن، اکتفا معماري
 ناتوان نسانیا کامل زندگی درخور فضاهاي آوردن پدید از را مدرن نهضت

 جسمانی، جمله از آن شئون تمام با زندگی از شناخت عدم ،ساخت. بنابراین
 در بحران ایجاد باعث معماري در شناخت نوع این بازتاب و روانی و روحانی
 .]63[ شد معماري

ها و نادیده گرفتن اخالقیآنچه تا اینجا ذکر شد حکایت از برخی بی
در معماري معاصر و مدرن ایران بود. در  هاي معنوي و کرامت انسانیارزش

اي چنان درخشان کوچکترین اثري از معماري این زمان ایران با پیشینه
  .]48[ هاي هنري و انسانی نیستارزش

هاي اخیر، منبع بسیاري از هاي سریع شهرنشینی در دههگسترش
ا ها را بتهدیدات محیطی در ایران بوده که سالمت جسمی و روانی انسان

ت پایین و خارج از استاندارد رو کرده است. مسکن با کیفیمشکل روبه
الخصوص در حاشیه شهرها، تراکم نامناسب فضاهاي سکونت به همراه  علی

نامناسب بودن شرایط زندگی و استرس و فشارهاي روانی ناشی از آن، 
فضاهاي سکونت و پیامدهاي آن، هاي صنعتی در تداخل با گسترش عرصه

هایی از تأثیرات منفی هاي صوتی، هوا و آب و ... همه نمونهآلودگی نظیر:
 ست.ها بر سالمت جسمی و روانی انسانمعماري و شهرسازي معاصر 

 گیري نتیجه -7
هاي معماري ایران از دیدگاه اخالقی پرداخت. براي این نوشتار به شرح چالش
اسالمی استخراج  هاي اخالق از کتب اندیشمنداناین منظور برخی از مؤلفه

ها در معماري سنتی و معاصر ایران اقدام شد و به بررسی تطبیقی این مؤلفه
ه بندي همتحلیل و جمع ،هاي اخالقیتوجه به تنوع و کثرت مؤلفه باد. گردی

گنجد. با توجه به طور جامع نمی بحث به مورد ها در حیطه موضوعمؤلفه
ه اهمیت آن در نحوه نگرش و توان بهاي آن، میتعاریف اخالق و شاخص

در معماري پی برد. معماري ایران در روزگار سنتی که بر  ،زندگی و به تبع آن
هاي اخالقی استوار بود، در روزگار معاصر تحت تأثیر پایه هنجارها و ارزش

 تحوالت مدرنیته قواعدي نو بر خود یافت. 
انسان سنتی، نحوه نگرش و سبک زندگی  خصوصمطالعات انجام شده در    

این مطلب است که زندگی انسان سنتی سرشار از معنا و معنویت  دهنده نشان
است و معماري وي نیز که منتج از این نگرش است، رابطه تنگاتنگی با 

زندگی  ،برقرار کرده است. بر خالف آن اوها و اصول اخالقی مورد قبول ارزش
اري وي نیز از این ویژگی انسان مدرن بیشتر بر مادیات استوار است و معم

  ).6 (جدول شماره تأثیر پذیرفته است

1 Christopher Alexander  
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 (منبع: مطالعات پژوهشی نگارنده) تفاوت نگرش، سبک زندگی و معماري انسان سنتی و انسان مدرن 6جدول

فه
مؤل

ي 
ها

می
سال

ق ا
خال

ا
 

 انسان سنتی
 نگرش معنوي
 زندگی معنوي

 انسان مدرن
 نگرش مدرن
 زندگی مادي

 هاي اخالق اسالمی در معماري معاصر ها و مؤلفهتوجهی به ارزشبی هاي اخالق اسالمی در معماري سنتی ها و مؤلفهتوجه به ارزش

به 
ش 

رای
گ

 حق

گیري بنا به سمت خدا و قبله/ تأثیرگذاري قرآن و ذکر هنر براي خدا/ جهت
الهی در فکر و عمل معمار/ وحدت در معماري/ تذکردهی به انسان با 

 ها و نمادها/ ...از آرایه استفاده

هاي مادي هنر / فراموشی ساحت حکمت و معرفت تفکر هنر براي هنر و جنبه
حقیقتی و در معماري/ کثرت در معماري (ناهماهنگی در مصالح، ارتفاع و ...)/ بی

 حقیقت آفرینی در معماري، حقایق متوالی و متناقض

ون
تعا

 

بخش عمده کار دادن نجام نظام استاد و شاگردي در سیستم سنتی/ ا
معماري زیر نظر استاد معمار/ مشورت و همکاري بین سازندگان بنا/ 

 سازي/ ...وي در کار ساختمان هايمشارکت و توجه به کارفرما و نظر

 سازو کریم با تعاون در ساختج از قرآن شکاف و فاصله بین روح تعاون منت
ان دخیل در کار عدم همکاري، تعامل و مشورت مهندس/  (سودجویی)

ن / عدم ارتباط بین رفرما) و مهندسا(کا سازي/ عدم تعامل مخاطب ساختمان
 معماران و شهرسازان/ ...

یی
یبا

ه ز
ش ب

رای
گ

 

زیبایی در سادگی، اخالص، تعادل و .../ عدم خودنمایی و فخرفروشی / 
/ چینش منظم فضاها/ استفاده از ها، نور، هندسه و تناسبات تعادل در رنگ

ال و احجام خالص هندسی/ ایجاد سایه و روشن/ تجلی زیبایی با حضور اشک
/ زیبایی صورت و  ها)هاي رنگین (ارسیو آب)/ شیشه(گیاه  طبیعت

 سیرت/ ...

نظمی، ناهماهنگی، فشار روانی و سیطره مادیت و کمیت بر زندگی/ بی يالقا
ناي علمی و ظاهري بدون زیربها/ زیبایی نابسامانی نما در کلیه ساختمان

(معماري تفننی)/ خودنمایی و آزادي  فرهنگی و بر پایه مد و خوشایندي ظاهري
/ ناهماهنگی بین ابعاد و ارتفاع/ رنگ، در وجه بیرونی ساختمان گونهآشوب

 (زیبایی صورت و نه سیرت)/ ... هاي ناهمگون/ توجه به تزیین بنامصالح و فرم

ته
ذش

ه گ
ه ب

وج
ت

 

ها/ ارتباط با تاریخی و عبرت و پندآموزي از آن ايحفظ و نگهداري بناه
گذشته به عنوان منبع شناخت، اصالح راه و انتخاب مسیر/ پندآموزي از 

 هاي اخالقی / ...خصوص اصول و ارزشه اي، کالبدي و بساختار سازه

وسیله سودجویان/ ویرانی  ههاي تاریخی بتخریب و ویرانی بناها و محوطه
هاي بزرگ/ عدم سنتی با ایجاد بناها و بلوارها و خیابانمعماري و شهرسازي 

پرداختن به گذشته و تاریخ در معماري مدرن/ معمار مدرن گرفتار وهم 
 آینده/ ...

ط 
حی

ه م
ه ب

وج
ت

ت
یس

ز
 

هماهنگی با محیط طبیعی زندگی/ کمترین تخریب و تحمیل بر محیط/ 
ز طبیعت (تکمیل / الهام و الگوگیري اساخت بنا با تبعیت از اصول طبیعت
سنت حفظ، مرمت (طبیعت حیاط)/  طبیعت)/ حضور طبیعت در داخل بنا

 ها و استفاده مجدد/ ...و نگهداري بنا

آلودگی و بحران در محیط زیست انسانی و طبیعی/ تسخیر و تسلط بر طبیعت 
سازي: مصرف بیش از حد به جاي همنوایی با آن/ پیامدهاي رشد ساختمان

هاي منابع طبیعی، آلودگی هوا، آلودگی صدا، آلودگی هاي فسیلی وسوخت
 فضاي سبز و ... هاي خانگی و تجاري، کاهش سرانههناشی از دفع نامناسب زبال

ت
دال

ع
 

تأمین مسکن براي همه اقشار جامعه/ تأمین و دسترسی به امکانات در 
واري و رعایت تناسب داخل و خارج بنا/ تعادل در سازماندهی فضایی/ مردم

نش فضاها در اطراف چی/ پرهیز از بیهودگیهاي ساختمانی و انسانی/ اندام
جا از فضاها، و نما/ استفاده به قدر/ تعادل و توازن در پالن حیاط بر اساس
 مصالح و منابع

عدالتی مدیران و حاکمان در یعدالتی در مدیریت و تخصیص منابع، ب بی
رسمی بدون امکانات مناسب براي نشینی و اسکان غیر گیري پدیده حاشیه شکل

گیري بزرگترین تصادي و شکلل اقو مسایگی/ محدودیت فضایی زند
مسکونی بدون در نظر گرفتن امکانات رفاهی، بهداشتی، مدارس  يها مجتمع

 ها و اشکال ساختمانی/ ...و .../ عدم تعادل فضایی بین فرم

دي
رون

شه
ق 

قو
ح

 
 خدمات عمومی و منابع طبیعی برخورداري همه شهروندان از امکانات و

ردي، حرمت و غیره/ توجه به دهی به همسایه؛ همدنور و...)/ ارزش (باد،
(عدم اشرافیت): هم ارتفاع بودن  هاحریمروابط با همسایه/ رعایت 

ها در حریم یکدیگر/ رعایت ها، عدم وجود بازشو، بالکن و ایوانساختمان
 حریم صوتی و .../ ...

نی و توسعه متراکم واحدهاي مسکونی و مشکالت پیرو آن: معماري آپارتما
هاي بصري، صوتی و .../ ها، از بین رفتن حریمکاهش روابط عاطفی همسایه

ها و افکنی بر خیابانهاي شهري نامتجانس/ سایهها و فعالیتهمجواري کاربري
تضییع هاي مجاور، محدود کردن میدان دید ساکنان اطراف و .../ ساختمان

(اشرافیت و دید)/ حذف مرزهاي  هاحقوق از طریق بلند کردن ارتفاع ساختمان
 بین داخل و خارج ساختمان/ برونگرایی/ ...

ت
ناع

ق
 

برداري مطلوب از منابع/ هره/ بجویی در منابع، مصالح و انرژيفهصر
واري و پرهیز از بیهودگی/ استفاده از مصالح در دسترس و منطبق با  مردم

هاي ایستا جهت گرمایش، سرمایش و روشنایی از فاده از سامانهاقلیم/ است
ی گیري اقلیمی، مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد، تهویه طبیعقبیل: جهت

 دهی فضایی و کالبدي/ ... و .../ قناعت و کفاف در سازمان

هاي هاي مشابه در اقلیمعدم توجه به خصوصیات اقلیمی و ساخت ساختمان
(آسایش حرارتی)/  هاي زیاد براي سرمایش و گرمایشصرف هزینهمختلف/ 

هاي فاده بیش از حد از انرژيو است فسیلی انرژي منابع از گسترده گیريبهره
اصالت با بی و افراطی تزیینات هاي نسبتا زیاد برايصرف هزینهقابل تجدید/ غیر

فید کم ساز/ عمر مو نرژي/ صرف و اتالف هزینه در ساختبحران انام ابزارسازي/ 
 ساختمان در ایران/ ...

ت
رام

ک
 

اصل ارج نهادن به گوهر و وجود انسان/ حضور طبیعت، درونگرایی، 
 روابط تنظیم و تعریف مساوات، و برابري عدالت، محوري، برقراري خدا

 حس افراد، ولیتمسؤ و تعهد دینی، الگوهاي و هنجارها اساس بر اجتماعی
 حقوق به همگانی، احترام رکتمشا و همکاري تعاون، نظم، دردي،هم

 برقراري عهد، به وفاي یکدیگر، به نسبت نیت حسن و اعتماد یکدیگر،
هاي ذکر شده تمامی مؤلفه امور بودن شورایی و مشاورت امنیت، اصل

 باال/ ...

کنار آمدن و  سازي در قبال روند کند رشد کیفی معماري/ رشد کمی ساختمان
از تقدس افتادن ي ارج نهادن و تکریم وي/ گاه تحمل فضا توسط انسان به جا

 سازي مکان و زمان/ غفلت از جنبههاي انسانی در پی دنیويزندگی و ارزش
معنوي حیات و گرایش یافتن و سوق دادن وي به سمت ساحت مادي زندگی/ 
صرفه اقتصادي و کاهش توجه به فضا/ عدم امنیت روانی، ذهنی و معنوي/ جرم 

سلب آرامش دم آرامش در فضاهاي معماري و شهري/ و احساس ناامنی و ع
 ... (اشرافیت)/ هاي صوتی و بصريمردم از طریق آلودگی
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 بافت معاصر تهران؛ سیطره مادیت بر معماري معاصر 2شکل معنویت بر معماري سنتیاخالق و  بافت سنتی یزد؛ سیطره 1شکل

 
هاي معماري معاصر، که یکی از تهدید دهدهاي پژوهش نشان مییافته

توجهی چه در عرصه ها و اصول اخالقی است. این بیعدم توجه به ارزش
اي و شخصی و چه در اصول اخالقی به کار رفته در بناي معماري اخالق حرفه

قابل پیگیري است. ورود معماري نوین به ایران بعد از دوره قاجار موجب 
شد. در نتیجه این تحوالت، معماري مدرن با  تحول در سبک و نحوه زندگی

با ورود فرهنگ غربی و  اش وارد معماري ایران شد.تمام نقاط مثبت و منفی
رنگتر از  کمها و اصول اخالقی پایبندي به ارزش، گرایانههاي مادينگرش

ها و اصول اخالقی در معماري معاصر ایران توجهی به ارزشبیگذشته شد. 
محیطی، بحران یستبحران ز :نظیر ،هاي مختلفهایی در زمینهدمنجر به تهدی

زندگی و آرامش انسان مدرن با مشکل  ،هاو پیرو این بحران انرژي و ... شد
این در حالی است که انسان امروز بیشتر از گذشته به آرامش  د.گردیمواجه 

نویت در درون و کرامت نیازمند است و آن نیز در سایه قرار دادن اخالق و مع
تواند با تعریف اي است که میحرفهماري مع شود.محور زندگی میسر می

ا حل مشکالت و اعتالي عناصر اخالقی بر شکوفایی انسان تأثیر بگذارد و ب
که در ارتباط با حقوق انسانی است، موجب کرامت و آرامش  فضاي زندگی
هاي اخالقی به کار شتردید با رجوعی دوباره به راهکارها و ارزبیانسان شود. 

توان به رفته در معماري سنتی و تحلیل اخالقی معماري معاصر، می
 و اصول اخالقی در معماري معاصر پرداخت.بازشناسی و تقویت اخالق 
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