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است و  در اسالم عدل به مثابه اصلی اساسی و بنیانی تلقی می گردد که خلقت هستی بر پایه آن صورت گرفته

باشد. تدبیر امور عالم بر اساس آن تحقق یافته و کتب آسمانی و بیان شرع بر مبنای آن و در جهت تحقق آن می

در نگاه اسالم و اندیشه قرآنی عدالت صرفاً مفهومی انتزاعی نیست بلکه مفهومی حقیقی بوده که قابلیت تحقق 

  باشد. عدالت در معماری اسالمی به عنوان یکی از در تمام ابعاد فکری و عملی زندگانی انسان را دارا می

ترین بنیادهای معماری اسالمی های زندگی انسان مسلمان در جامعه اسالمی محقق یافته و یکی از اساسیبخش

یابی به تعادلی ظریف بین عناصر عملکردی و معنوی است. با شناخت محیط و طبیعت و همچنین درک دست

ی، معماران مسلمان دریافتند که در بین تمامی اضداد موجود در عالم نقاطی کانونی مناسب از مفهوم هماهنگ

اند و از آن در معماری بناهای خویش بهره وجود دارند که در رسیدن به اعتدال و کمال جسم و روح حیاتی

ه برای رسیدن و جانبعناصر بصورت همه یابی به تمامی ابعاد وجستند. از دیدگاه ایشان اعتدال به منزله دست

باشد. این مقاله به بررسی و شناخت ابعاد مختلف این موضوع تجربه تمام و کامل خویش در بنای معماری می

ها در معماری اسالمی یابی و استفاده از آنپرداخته و درک و دریافت معماران مسلمان از منابع دینی برای دست

تری مورد کنکاش های دیگر بصورت دقیقاقتصاد از میان جنبه دهد. در این میان مبحثرا مورد تحلیل قرار می

های مختلف آن در بناهای اسالمی، مفهوم تعادل اقتصادی در معماری ها و تجلیشود. با بیان ویژگیواقع می

 گردد.اسالمی تبیین می
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 مقدمه  -1

جو، و در وان تنها موجود صاحب عقل و عدالتای است که از یک سو، انسان به عنلهعدالت، مسامساله 

عین حال مختار و آزاد، پیوسته در پس شناخت و اجرای آن بوده است. و از دیگر سوی، فطرت انسانیش او 

 را به سوی عدالت و عدالت خواهی سوق می داده است.

ی بشر و در قلب فطرت عددالت خدواهی و یریدزه بر همین اساس، موضوع عدالت در بطن نگرش عقل

نوع دوستی او قرار دارد و این موضوعی است انسانی؛ بدین معنی که برای همه آدمیان دارای فطرت سالم و 

عقل سلیم به صورت کمابیش یکسان، قابل ادراک و احساس است. هم چنین از آنجایی که این نگرش عقلی 

ی و همزاد اوست، اختصاص به گروه، قوم یا نژادی ندارد. از ایدن روی و تالش حقیقت جویانه، امری انسان

در تمامی طول تاریخ در گذر تمدن های مختلف، افراد اندیشمند و آگاهی بودند کده دل مشدلولی توجده و 

دعوت به عدل در تمام ابعاد گوناگونش، و تالش برای تحقق آن در جوامع و شهرها بوده اند. خواه این افراد 

 دینی داشته اند و یا صبله عقلی و فلسفی.  وجهه

عالم هستی به دست آفریدگاری توانا بنا نهاده شده که تعادل و عدالت را بین تمام کائنات مایده آرامدش 

قرار داده است. از آن جایی که انسان، خلیفه و جانشین خدا در زمین است، شرط این خالفدت و جانشدینی، 

گیری از تعادل در های معماری مسلمانان، بهرهیکی از ویژگی. الهی است تعهد فعل و عمل خلیفه به صفات

 های دستیابی به عدالت در معماری است. چنین یافتن روشکل بنا و اجزای آن و هم

ای با هم ترکیب شده اند، و شکل نهایی آن به چگدونگی ای از عناصر است که با گونهمعماری مجموعه

های شکل دهندده تک بخشآن بستگی کامل دارد. تعادل نیز هماهنگی میان تکترکیب عناصر تشکیل دهنده 

فرآیند، فضا و بنای معماری را به ارملان خواهد آورد. در این پژوهش به مفاهیمی همچون عددل و عددالت، 

ی های موثر تعادل اقتصدادی در معمدارگیری بنای معماری و در انتها به شاخصهها در شکلتعادل و تاثیر آن

 شود.اسالمی پرداخته می

 

 روش تحقیق -2

باشد. پژوهش حاضر با میی های تعادل در بناهای معماری اسالمهدف از این بررسی تبیین ویژگی

ضمن بررسی ادبیات موضوع، به تجزیه و تحلیل تعادل در « تحلیلی توصیفی » استفاده از روش تحقیق 

معماری اسالمی پرداخته است. روش گردآوری اطالعات معماری اسالمی باالخص بحث تعادل اقتصادی در 

گردد. سپس ای و پس از بیان چارچوب نظری پژوهش مفهوم تعادل اقتصادی بحث میبصورت کتابخانه

 .گرددهای موثر در تعادل اقتصادی ارائه میمحورهای مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته و مولفه
 



 

 

 تعادل -3

 - 3)اِمدص .( برابدری .  - 2)مص ل .( با هم برابدر شددن.  - 1] ع . [ ین در فرهنگ معتَ دُ( تعادل )

وضدعیتی  - 4فیزیک (. (هنگامی جسمی در تعادل است که منتجة همة نیروهای وارد بر آن برابر صفر باشد 

که شخص در آن حالت مطلوب و طبیعی دارد و در برابر محرک ها واکنش طبیعی از خود نشدان مدی دهدد 

کامل نشدن واکنش شیمیایی در اثر پیدایش واکنش معکوس که در پایدان دو واکدنش بدا  - 5ی(. )روانشناس

( و در فرهنگ دهخددا تناسب )هنر - 6ماند )شیمی (. ام می گیرد و دستگاه بی تلییر میسرعت مساوی انج

دن معنی شدده سنگی، با یکدیگر راحت شدن، با هم برابر ش، با یکدیگر برابر شدن، همیکدیگر راست آمدن

  است.

ها و در اقتصاد به معنای تدوازن . در های طبیعی در برابر محرکدادن واکنششناسی نشاننتعادل در روا

 (1333 )صدر افشار و دیگران هنر به معنای تناسب است.

 

 مفهوم عدل و عدالت از دیدگاه اسالم  -4

صاص داده است. در این دین آسمانی، عدل و قسط در اسالم و قرآن جایگاهی بس واال به خود اخت

عدل به مثابه اصلی اساسی و بنیانی تلقی می گردد که خلقت هستی بر پایه آن صورت گرفته است و تدبیر 

امور عالم بر اساس آن تحقق می یابد و کتب آسمانی و بیان شرع بر مبنای آن و در جهت تحقق آن است. از 

م مبدا هستی است، بدین معنا که هستی براساس آن و مطابق آن به منظر قرآن و اسالم، عدالت هم اصل و ه

؛ و هم واالترین هدف جهان و «1و تَمَّت کَلمه رَبِّکَ صِدقاً و عدالً ال مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ » وجود آمده است : 

مَ الناسُ آدمیان و شرایع و ادیان برای رسیدن به عدالت و تحقق آن در جامعه و نفس انسان است؛ لِیَقُو

 2بِالقِسطِ.

بر همین مبنا اسالم، عدالت اساساً و فی النفسه دارای ارزش است و به عبارت دیگر، دارای ارزش ذاتی 

است و سالمتی و امنیت همه امور به آن وابسته است و به همین دلیل است که خداوند به همه انسان ها، 

در نگاه اسالم و اندیشه قرآنی  نده عدالت و قسط باشند.بویژه اهل ایمان، موکداً دستور می دهد که برپا دار

عدالت صرفاً مفهومی انتزاعی نیست بلکه مفهومی حقیقی است که قابلیت تحقق در تمام ابعاد فکری و 

 عملی زندگانی انسان را دارا می باشد.

 ست.هم چنین قرآن کتاب عدل و قسط است و برای تحقق عدل و قسط در جامعه بشری نازل شده ا

                                                           

 سوره انعام 111آیه  - 
 سوره حدید 21آیه  - 2



 

 

در اندیشه اسالم و قرآن به عنوان وحی الهی و کتاب تعالیم محوری در اسالم، عدل و عدالت به مثابه 

صفت و ملکه انسانی که نسخه زمینی صفت عدل الهی می باشد، ریشه در فطرت انسانها دارد. پس عدالت 

آن در ملکات فردی و ساختار  امری است فطری که انسانها ذاتاً به آن تمایل دارند و باید در راستای تحقق

 اجتماعی کوشا باشند.

با توجه به نکات فوق، در این مبحث به بررسی مفهومی مساله عدالت در ارکان مختلف مباحث اسالمی 

های گزارهبا رعایت اصل اقتصاد، پرداختن به نکاتی که مستقیماً مورد مطلوب این نوشتار است؛ و ارائه 

 خواهیم پرداخت. کلیدی در بدنه تحقیق حاضر؛

 

 در قرآن کریم عدل -1 -4

قرآن خود کتاب عدل و قسط است، یعنی از سویی مبتنی بر عدل است و از دیگر سوی، برای تحقق عدالت 

در بین افراد بشر است. به طور کلی، عدالت، ظاهر و باطن قرآن است. که البته این تعبیر از آن امام خمینی 

خدای قرآن، خدای عادلی است و عدل  (16: 1335در دیدگاه امام خمینی )قرآن کتاب هدایت  )ره( است.

یکی از صفات او می باشد. عدل الهی از منظر قرآن، واقعیتی عینی و زیربنا و اساس عدالت در فرد و جامعه 

است؛ عدل الهی یکی از اصول آفرینش است و بر همین اساس یکی از اصول اساسی در زندگانی افراد و 

 حسوب می شود.جوامع م

در قرآن کریم برای بیان مفهوم عدالت از دو واژه مهم عدل و قسط استفاده شده است.  البته در قرآن 

واژه ها و اصطالحات دیگری به کار گرفته شده است که مترادف این دو یا بیانگر بعدی از ابعاد عدالت و یا 

از این واژه ها بیانگر مصادیق عدل و قسط  بیانگر توضیح یا وصفی از اوصاف عدالت است؛ هم چنین برخی

در خلقت هستی یا ابعاد زندگی اجماعی می باشند. اما از آنجایی که از حیث مرتبه و ارزش در مقام بعدی 

نسبت به آن دو کلمه اصلی هستند، فقط به ذکر آنها بسنده می کنیم. واژه عدل به صورت مجرد و همراه با 

ژه قسط به صورت مجرد و سوره قرآن آمده است، همچنین وا 11آیه از  25مشتقات آن به طور کلی، در 

 قرآن مجید جای گرفته است.سوره  15آیه از  22همراه با مشتقات آن به طور کلی، در 

 یم عدل و قسط بر اساس قرآن کریم مفاه .1-1-1-1-1

هم، همه مصادر عربی هستند و در للت به معنای متعددی چون داد، قسمت، سعدل و عدالت و قسط 

انصاف، اعتدال، تعادل، استحقاق، مساوات، حق، راستی، میانه روی، وسط و ... آمده اند. در مجموع از لحاظ 

رعایت استحقاقها و عطا کردن به هر ذی حقی، آنچه که »محتوایی عدل و قسط در یک نگاه به مفهوم، 

 عنوان شده است.« درعایت استحقاقها در افاضه وجو»و نیز به معنای « استحقاق آن را دارد 

در مجموع چند نکته در این باب به کمال درک مفاهیم این دو و تباین و تشارک آن دو کمک بیشتری 



 

 

 می کند.

الف( از بررسی موارد استعمال و مشتقات قسط این چنین برمی آید که قسط در اصل به معنی رساندن 

ک این اتفاق رخ نمی دهد، مگر اینکه شیئی به موردش و قرار دادن حقی به جای خود است، و بدون ش

عدالت به مرحله اجرا در بیاید لذا قسط همان همان سهم و نصیب است که اگر توزیع آن عادالنه باشد امری 

 مطلوب است، لذا رابطه قسط و عدل، عموم و خصوص مطلق است.

 ب( قسط در حوزه تحقق قبل از عدل قرار دارد و عدل در واقع کمال قسط است.
 هایی از مصادیق تحقق عدل و قسط  نهنمو .1-1-1-1-2

نفی تجمل ، حمایت از حقوق بشر و حقوق مستمندان و ضعیفان، تشریع زکات و خمس، نفی ربا

رعایت عدالت در حکومت ، نفی هرگونه تبعیض، همدردی با ستمدیدگان و یاری ضعفا، پرستی و دنیاگرایی

 در اداره امور فردی و اجتماعی اعتدال و میانه روی، نهی انباشت مال و ثروت، بر جامعه
 

 رسول خدا )ص( عدل در اندیشه   -2 -4

 (33:ق 1331 تحف العقول) برابری و یکسانی انسانها در خلقت و وجود.الف( 

 (2133ش : حدیث  1333)نهج الفصاحه ب( اصل آزادی مبتنی بر برابری نوع انسانی

تحف )مسئولیت پذیری(-عاون و همکاریت-پ( اخوت و برابری انسانها )اندیشیدن به مصالح عامه

 (33:ق 1331 العقول

 (2322ش : حدیث  1333)نهج الفصاحه  ت( مردم نگری، دیگرخواهی، عام نگری

 (1636ش : حدیث  1333)نهج الفصاحه ث( مهرورزی و تودد و دوستی با مردم

دارد و در باب عدل در مجموع پیامبر )ص( با تکیه بر این اصول به تکامل جامعه به سوی عدالت نظر 

نگاه پیامبر اسالم به مفهوم عدل نگاهی  انسانی به رعایت عدالت در اندیشه، گفتار و کردار تاکید می ورزد.

جامع االطراف است و همه جانبه و چند بعدی است، از بیانات و اظهارات آن حضرت می توان چنین بیان 

و وجودی در نظر می گیرد بیشتر به تناسب و اعتدال و نمود، که آنگاه که ایشان عدل را به معنای عدل کلی 

و آنگاه که ایشان عدل را به معنای عدل انسانی آن  برابری حقیقی نظر دارد. یعنی توازن و برابری در حکمت

، مساوات واقعی در میان مردم و رعایت جایگاه راستین امور را در نظر دارند. و درین نگاه ددر نظر می گیر

در جایی دیگر در روایتی ایشان با بهترین خطاب به  ی انسانی، میزان خدا بر روی زمین است.عدل به معنا

 حضرت علی می فرمایند :

یا علی ما کرهته لنفسک فاکره للیرک و ما احببه لنفسک فاحببه الخیک تکن عادالً فی حکمک، مقسطا »

 (15:ق 1331 العقولتحف ) «فی عدلک، محبا فی اهل السما، مودوا فی صدور اهل االرض.



 

 

در جامعه را گذشتن از منافع فردی و  عدل و قسطدر این روایت ایشان با ساده ترین بیان، معیار وجود 

توجه به مصالح عمومی و یکسان انگاری و یکسان نگری می دانند. هم چنین معیار و شاخص های عملی 

 موضوع زیر قابل طرح است : 3عدالت در اندیشه آن حضرت در 

 پ( عدالت در رفتار و کردار و کنش اجتماعی ورزی ب( عدالت در اعتقادیات ( عدالت در اندیشه الف

موضوع جایگزینی اراده جمعی به جای اراده فردی است. همچنین عمومیت عدل که از  3نتیجه این 

کسان زبان ایشان در احادیث و خطبه های فراوانی مطرح گشته نشان دهنده گستردگی مفهوم مساوات و ی

انگاری نزد حضرت )ص( می باشد. در نهایت در دیدگاه حضرت عدالت رکنی است که بقای جامعه منوط 

 به آن استو بدون تحقق آن جامعه باقی نخواهد ماند و در بعد سیاسی ثبات و پایداری نخواهد داشت.
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عائِل، و ال  فیکم نهَجه... ما عال من الحق النسَمة، لو سَلکتم الحبة، و براً فَلَق الذی اما و»  (:علی)ع امام

را شکافت، و جاندار را  دانه که خدایی سوگند به (11 : البالغةنهج مستدرک) ؛و ال مُعاهَد... مسلمٌ منکم ظُلم

 ماند، و هیچنمی هزینهبی ایخانواده بودید... دیگر هیچ پیموده آن روشن را از طریق حق آفرید، اگر راه

  «گشت...نمی است، گرفتار ستمی مسلمانان در پیمان که یا کافری مسلمان

اگر  پذیرد؛ حتینمی را در جامعه کمبود و کاستی هیچ است، که عدالت ملموسو  محسوس مالک این

 عدالت، از حدیثی در تبیین موضوع این اهمیت نیست. برای ود، پذیرفتنیش دیده ییر مسلمان نیازمندی

  :گیریممی علی)ع( بهره امام واالی دیگر در تفسیر سخن

 جز در پرتو عدل مردمان (422، ص6ج :  و دیگران الحکیمی) ؛العدل الیصلحها اال الرعیة» :(علی)ع امام

نهند، و  گردن قوانین به همگان که است اینگرو در  اجتماعی سامانیابی «ند.نیاب دست شایسته سامانی به

 بندیپای آن مقررات ، و بهمتعهد باشد مردم همة به نسبت شود، و هر کس افراد رعایت و حرمت حقوق

 به رهگذر جامعه از اینبکوشد، و  آن و شکوفایی تعالی کند، و برای دفاع آن دهد، و از حریم نشان

 باشند که داشته اطمینان باشد، و مردم حاکم عدل که است ممکن آنگاه برسد. اینها همه پوالدین انسجامی

قرار  خویش شایسته و پایگاه در جای رسد، و هر کسحقدار می به شود، و حقمی داشته پاس حقوقشان

 نفوذ ناشایستگان تجاوز کند، یا شایستگیها و مهارتها را با اعمال دیگران حقوق د بهتواننمی گیرد، و کسیمی

افراد و  بخشد، و میاننیرومند می هویتی اجتماع و به کیان ملت خاطر همگانی، به اطمینان بگیرند. این نادیده

گردد، می اجتماعی و استواری پایداری اصلی هپایگا آورد، و همینپدید می ناگسستنی پیوندی اجتماعی نظام

   سازد.دور می و آسیبی سقوط آنرا از هرگونه که
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رعایت  - 2)مص ل .( میانه روی در هر کاری .  - 1در فرهنگ فارسی معین اِ تِ( ] ع . [ اقتصاد )

؛علم  . مجازاً صرفه جویی - 4یان کاری . اِمص .( میانه روی در هزینه ها، م) - 3اعتدال در دخل و خرج . 

یکی از رشته های علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیت مربوط به دخل و خرج و چگونگی ~

روابط مالی افراد جامعه با یکدیگر و اصول و قوانینی که بر امور مذکور حکومت می کند و وسایلی که باید 

ان اتخاذ شود تا موجبات سعادت و ترقی جامعه و رفاه و آسایش در عمل با توجه به مقتضیات زمان و مک

روی و میانه راه رفتن معنی شده و علم اقتصاد در للت نامه دهخدا میانه افراد آن تامین گردد، بحث می کند.

 ، بیان گردیده است.شودبه مجموع وسایلی که برای رفع نیازمندیهای مادی بشر از آن استفاده می اقتصاد

، ارزشها، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، فرهنگقتصاد برآیند کلیه فرآیندهایی است که یک ا

گیرد. می سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی و سیستمهای قانونی و همینطور جلرافیا و مواهب طبیعی را دربر

 .نمایندکند را تعیین میاین عوامل زمینه، محتوا و شرایطی را که یک اقتصاد در آن عمل می
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ها متعادل هستند و در ییاب اثرات برونی )تعادل( تصادی زمانی است که بردار، تعادل اقعلم اقتصاددر

برابرند. بطورکلی  عرضهومقدار  تقاضاایست که مقدار صادی تلییر نخواهد کرد. این نقطهارزش متلیرهای اقت

عادل تهرگاه میزان ورود مواد مصرفی با مقدار تقاضای مصرف هماهنگ و متعادل باشد آن جامعه دارای 

صادی و های مختلف شرایط ایجاد تعادل اقتباشد. اقتصاددانان با توجه به همین اصل ویژگیاقتصادی می

در نظریه کالسیک، تعادل اقتصادی براساس تساوی عرضه و اند. مفاهیمی از این دست را تبیین نموده

رسند. شود و براساس این تساوی، عناصر تولید به حد اشتلال کامل خود میتقاضای کل در جامعه بیان می

اشتلال کامل معروف است.  عادلت به اقتصاد  تساوی عرضه و تقاضای کل در وضع اشتلال کامل در علم

ای کل، تقاضای محصول ملی است که از ددعرضه کل، عرضه محصول ملی حاصل از تولید ملی است. تقاض

آید. اشتلال کامل یعنی اشتلال عناصر کار و دست میحاصل جمع تقاضای کاالها و خدمات در جامعه به

اشاره شد، این عوامل به حد اشتلال کامل خود سرمایه، و همانطور که در تعادل اقتصادی به مفهوم کالسیک 

های جدید درباره تعادل، یک اقتصاد در شرایط آزادی اقتصادی تعداد براساس نظرات کالسیک رسند.می

کنندگان، میزان رشد که رضایت مصرفطوریکند؛ بهعامالن تولید و مواضع مصرف را با یکدیگر متعادل می

ها و تعداد کاالها تلییر یابد، تعادل اولیه کند و هرگاه تلییر سلیقهتعیین میهای مختلف اقتصادی را فعالیت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87


 

 

ها، مدام با تلییرات خود، اشتلال کامل عوامل و شود. نظام قیمتای حاصل میخورد و تعادل تازههم میبه

 (41، ص 3: ج زندی حقیقی) کند.استفاده کامل از تولیدات تازه را تأمین می

شوند و در ز مسائل مهم اقتصادی است. در سطح تعادل، عرضه کل و تقاضای کل برابر میتبیین تعادل ا

شود. به این ترتیب، شوند و سطح اشتلال معین و مشخص میکار گرفته میسطح این برابری، عناصر تولید به

د استفاده در کار رفتن ابعاد مختلف سرمایه و نیروی کار مورگر بهتعادل اقتصادی در سطوح مختلف نشان

 (235:  1363 زندی) جامعه است.

های دیگر نیز کاربرد دارد. تعادل در نظام عرضه و تقاضا و همچنین مفهوم تعادل اقتصادی در زمینه

فرایندهای مختلف کاربردی و کاربری در معماری اسالمی با توجه به مفهوم عدالت و عدل قابل جستجو و 

دل اقتصادی نه بصورت مفهومی متعارف در اقتصاد بلکه به عنوان باشد. در این پژوهش تعابررسی می

گیرد. بناهای مختلف معماری دوره مفهومی که در معماری اسالمی متجلی گردیده مورد بحث قرار می

ها تبیین ادل اقتصادی در آنددهای شاخص تعهای مختلف بررسی شده و عناصر و مولفهاسالمی از جنبه

 نمود. بندیدسته و تخصیص محور تثبیت، توزیع در سه توانها را میها و مولفهگردد. این شاخصهمی

باشد نقش عدل در ایجاد شهر مناسب تثبیت همان بخش ابتدایی در ایجاد تعادل در شهرهای اسالمی می

اتی اسدت، ملحدوظ داشدتن ایدن اصدل در داس و حیددزیستن مسلمین و تداوم حیات آن، نقشی بسیار حس

باشد. تثبیدت در شهر اسالمی می های ایجاد وحدت و هویتها یکی از بارزترین زمینهها و طرحریزیهبرنام

همان اصولی است که معماران مسلمان در بناهای اسالمی رعایت کدرده و مفدداهیم موجدود در دیدن را بده 

 دادند.  صورت کالبدی و فضایی نشان می

ها مورد مهم دیگری آوردن امکان دسترسی متعادل ساکنین به آنو فراهم  توزیع عادالنه امکانات شهری

یابی مناسب هر عنصر و فضدای شدهر و باشد. استعداد و مکانهای وجود عدل و تعادل میاست که از نشانه

 ها با یکدیگر نیز ریشه در رعایت عدل و تعادل در معماری اسالمی دارد.ارتباط منطقی و مناسب آن

تواندد باشد و توزیدع متعدادل بده تنهدایی نمدیهای اجتماعی و کالبدی میبندیقطبرعایت عدل نافی  

باشدد. متضمن دستیابی متعادل باشد بنابراین تخصیص متناسب به هر بخش از ضروریات ایجداد تعدادل مدی

هدا در های مختلف طراحی و سداخت و ایدن ویژگدیهای مختلف بنا به نوع استفاده و نیاز در بخشکاربری

 ون هرکدام نیز باید مورد توجه قرار گیرد.در

 

  تعادل اقتصادی در معماری اسالمی -6

رعایت اقتصاد، یک اصل اسالمی است. معماری اسالمی به و  هاوزن ،هاتعادل ایجاد وحدت در حجم

 که همواره در پی برآورده کردن اصول اسالمی در جامعه و برطرف کردن نیازهای مردم بودهای است گونه



 

 

روی یک اصل دینی باشد. اقتصاد به معنای میانهاست و برقراری عدل و عدالت نیز از این جمله موارد می

است و با مفهوم عدالت قرین است اما تعادل اقتصادی با مفهومی امروزی نیز قابل ردیابی و بررسی در 

سالم در همه جوانب خود باشد. معماری اسالمی با عناصر گسترده و سعی در تجلی امعماری اسالمی می

گویی به نیازهای مختلف انسان را از طریق فراهم آوردن اماکن و فضاهای شهر نیز باید بتواند پاسخدارد. 

ها، اشکال اماکن و فضاهای مختلف از طریق مرتبط با هرکدام از نیازها از طریق ایجاد تعادل فضایی بین فرم

گو به نیازهای مختلف انسان و نیز ارتقا آگاهی و دانش سخیابی متوازن و هماهنگ عملکردهای پامکان

در بخش ( 1311زاده و دیگران امین) دار شود.جامعه نسبت به ابعاد وجودی خویش به طور متعادل عهده

شد و توضیح مختصری درباره هر کدام از این محورها داده شد. در  قبل اشاره به سه محور در تحقق این امر

ها های آنپرداخته و ویژگیها هایی از آنو نمونههای موثر در این محورها مولفهبرخی ان این قسمت به بی

 گردد.بیان می
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گردد. این محور اصول و قواعد ساخت و طراحی بناهای اسالمی برگرفته از مفاهیم دینی را شامل می

های بنا با یکدیگر و تک عناصر و بخشد. تکتثبیت توجه به جزئیات و کارکرد با کلیات را به همراه دار

رعایت این دهند. باشد شکل میای متعادل را که همان شهر اسالمی میبناهای مختلف در کنار هم مجموعه

گردید بنابراین ها متضمن یک هماهنگی و وحدت در بناهای اسالمی مینکات و همگانی بودن اجرای آن

 نمود.جستجو مختلف های نمونهدر  توانرا میاین اصول و قواعد 

های او در کار های انسان و توجه به نیازاندام های ساختمانی بارعایت تناسب میان اندامتناسب : 

و در  شدمقیاس انسانی داشته با اسالمی بایدمعماری  است.های معماری اسالمی از ویژگیسازی ساختمان

 .ها مشخص و بر اساس منطق استاندازه آن

استفاده از مصالحی که در آن منطقه موجود بود  دارد.یار اهمیت بس در بنا موضوع خودکفایی: ییخودکفا

 شد تا بناهایی با کمترین هزینه و بیشترین کارایی ساخته شوند.ها باعث میبرداری از آنو چگونگی بهره

در  شد.فراوانی می برداریکردن ساختمان و دسترسی به آب، ناگزیر باید خاکبرای گودبه عنوان مثال 

زواره و نائین آب زیر  در کاشان، بردند.برای پر کردن آب انبارها بهره میآب رو گذر بود و از آن  تهران،

خاک  شد.ساختند که تنه درختان بایچه در گودی پنهان میرای همین میانسرا را چنان گود میگذر بود، ب

 بدلیل اینکه،ها گود شدن ساختمان به ایستایی تاق .شدمی بردهبرداشته شده دوباره در همان ساختمان بکار 

  کرد.نیز کمک می ،زمین پشت بند در برابر رانش بود

خداوند مسرفین را دوست ندارد. پس در معماری اسالمی بایستی از انجام هرگونه کار  : پرهیز از اسراف

داد. ف خود را در دو بعد مختلف نشان میاین پرهیز در اسرابیهوده و یا اسراف در ساختمان احتراز نمود. 



 

 

های ساخت در بعد کالبدی استفاده از مصالح مناسب و هماهنگ با محیط و اقلیم و همچنین تکنیک

ای متناسب، های سازهمعمارین سعی داشتند تا حد امکان در این امر کوشا باشند. در همین راستا با ابداع فرم

تری مورد استفاده قرار گرفته و در مقابل عوامل در مدت طوالنی بناهایی مستحکم ساخته شده است تا

 محیطی پاسخگوی نیازهای انسانی باشد.

یک علت مهم فنی و در عین حال  اسالمی صرفاً یک عامل تزئینی نیستو معماری تزئینات در هنر 

در عین زیبایی  نیزکاشی، عایق رطوبت و حرارت است و نقش روی این کاشی  لامثبه عنوان داشته است؛ 

کاشی رفو کردن یا ترمیم نمودن آن با محدود عمر  نمود. بدلیلتر میبخشیدن به بنا تعمیرات آن را آسان

 .بردها را از بین میکاشی کلیهاین چندرنگ بودن نیاز به تعویض  .کندبودن نقش، کار ترمیم را آسان می

طی زمان و با پیشرفت ابزار ساخت، گنبدها در  در پذیرد؛انجام نمیبیهوده کاری در معماری اسالمی 

گنبد دو پوش از بیرون به کارکردهای شهری و نمادین اختصاص شد. مساجد به شکل دو پوسته ساخته می

دو پوش جلوی  گنبد همچنین نموده،داشته و از داخل نیر فضایی مناسب و متناسب برای عابدین فراهم می

  گرفته است.ا میحرارت تابستان و سرمای زمستان ر

پذیری انعطاف ،شوداین پرهیز از بیهودگی در طراحی و ساخت فضاهای زندگی و فعالیت نیز دیده می

باشد. چنین ویژگی های این رویکرد میفضا و کاربردهای چندگانه بنا به نیاز در بناهای اسالمی از مشخصه

شود. این چندکارکردی ن در موضع خود میسبب تحکیم کارکردی و وجودی آن عنصر یا فضدددا و تثبیت آ

های با حیاط هم در عناصر معماری و هم و در عناصر شهری وجود دارد. به عنوان مثال میانسرا در خانه

عامل ایجادکننده یک خرده اقلیم همچنین مین محرمیت و حفظ حرمت خانواده و ، همزمان عامل تأمرکزی

این میانسرا در کنار ایجاد برقراری رابطه بین انسان و ، بوده است مطبوع در مقابل شرایط نامساعد بیرون

 . دادرا سامان میمختلف در اطراف خود  اجزایو نمود ایجاد میدر خانه مناسبی ایی طبیعت، نظم فض

ندمنظوره دارند. عالوه بر کارکرد اصلی پل که برقراری رابطه کارکردی چنیز در شهرهای اسالمی ها پل

ها محل برقراری تعامالت اجتماعی شهروندان و محل گذران اوقات فرایت نیز ترسی است. پلو ایجاد دس

 بوده است و گاهی نیز نقش تاسیساتی داشته است. 
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باشد. های آن نیز واجد ارزش میدر معماری اسالمی تنها نحوه و نوع بنا اهمیت ندارد. کیفیت و ویژگی

باشد و اصل تعادل ریشه در این نکته یک سری فضاهای کاربری و کاربردی خاص می هر محله نیازمند

شد و در ساخت آن نیز دارد. هر بنا بستگی به تخصیص کاربری خاصی که دارد طراحددی و ساخته می

مسجد یک محله تزئینات کمتری نسبت به یک مسجد جامع داشته و از گردید. اصولی خاص رعایت می



 

 

از یک خانه متفاوت یک خانه مسکونی برای یک خانواده  و همچنینکمتری برخوردار تعدد فضایی 

نمودند ساخته افرادی که در آن زندگی میی مسکونی مطابق نیاز هافضامسکونی برای چندین خانوار بود. 

 رعایت اندازه و ابعاد فضاها خود عین اقتصاد است.  شدمی

 یگر ارتباط داشته و در جامعه و شهر اسالمی قابل مشاهده بودند.این بناها با یکدهمانطور که بیان شد 

محالت مختلف شهر هرکدام اند و های مختلف در سطح شهر بصورتی متعادل قرار گرفتهفضاها و کاربری

بازار در قلب  به فراخور نیاز ساکنین دسترسی خاصی به بناها و فضاهای عمومی و امکانات شهری دارند.

ها با کیفیتی همانند دت بخش در شهر اسالمی قرار دارد. بازار است که در تمامی قسمتاین زنجیره وح

بخشد. این نظام توزیع متعادل در شهرهای های مختلف را تقویت میحضور یافته و ارتباط بین بخش

ادی در های بارز تعادل اقتصها بنا به نوع استفاده از نمونهاسالمی و تخصیص هدفمند امکانات و کاربری

 باشد. معمداری اسالمی می

 

 گیرینتیجه -7

یابیم که حقیقت اسالم به جهات م و مولفه های آن بنگریم، در میاگر با رویکردی دین شناختی به اسال

 ذیل عدالت را به عنوان مفهوم مبنایی و رکنی اساسی در دل اندیشه و تعالیم خویش جای داده است :

ت و این از صفات اساسی اوست، جهان خلقتی که برپایه عددل خلدق به جهت خدای آن که عادل اس 

شده است، انسانی که عدل و عدالت در مرکز فطرت او قرار دارد، قرآنی که به عنوان وحی مکتوب ظداهر و 

باطن عدل و عدالت است، پیامبری که خود مظهر عدل است، امامانی که نمود عینی عدل و عددالت پدروری 

تی که عدل از مبانی اساسی اندیشه ای و عملکردی آن است، اصول دیندی کده عددل را در در جامعه اند، سن

مرتبه ی دوم پس از توحید در خود جای می دهد، و علومی که از آن منبعث می شود. عدل اصلی است کده 

لی یافته و تواند در همه ابعاد زندگی و افعال انسان تجتنها به بعد قضایی یا بعد اجتماعی منحصر نشده و می

 مصداق داشته باشد.

هایی مانند تقارن، تناسب توان مولفهگیری تعادل در معماری مسلمانان را میهای موثر در شکلشاخص

رخی دهدای طبیعدی دانسدت. بدو مقیاس، سلسله مراتب، ریتم، مصالح همگن و سازه، فن ایسدتایی و تدزیین

ودکفایی و اصل پرهیز از اسراف و بیهودگی تاثیر دارند. هایی نیز در تعادل اقتصادی همچون تناسب، خمولفه

تدری را دارا البد بنا تداثیر عمددهدیابی، فرم و کا در محورهای دیگر همچون توزیع و تخصیص نوع مکاندام

 باشد. می

های متفاوتی بودند. های مختلف و ویژگیهای عمومی براساس نوع و نحوه استفاده دارای فرمساختمان

شد براساس نیاز سداکنین، تعدداد و ندوع اسدتفاده افدراد از آن ال مسجدی که در یک محله واقع میبطور مث



 

 

های زیادی شد. از نوع مصالح مصرفی در آن تا نوع و مقدار تزئینات تفاوتهای مختلفی ساخته میبصورت

ها کداربردی ه آنهمین صورت مساجد جامع و بزرگ هر شهر کانون توجهات بوده به این دلیل کداشت. به 

های معنوی نیز در آن دخیدل بدوده تر داشتند. این کاربرد تنها به تناوب و مقدار استفاده نبود و ارزشگسترده

شدند. از آنجایی است. این بناها نوعی زنجیر وحدت بخش جامعه اسالمی در شهرهای آن دوران قلمداد می

ها نه تنها فرایض دینی م بودند، مسلمانان با جمع شدن در آنقد از اصول دین اسال ای تمامکه این بناها آیینه

-آوردند بلکه با آشناشدن به روح تعالیم اسالم نظامی وحدت بخش در جامعده شدکل مدیخود را به جا می

 گرفت.
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