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 :لهمسأ بیان

 (367 ,2007 است شده گرفته آرام و نهفته معنای به و خانه واژه عربی معادل مفعل وزن بر سکون، ریشه از مسکن      

(Afshar, .مسکن(. دهخدا) است شده بیان جایباش و جایگاه منزل، سرا، در، خان، هایواژه معادل لغت فرهنگ در واژه این 

 از خانه، برای تعریف این .(Beheshti, 2007: 120) یابیم دست آرامش و سکینه به تا گزینیممی سکنی آن در که جایی یعنی

 با خانه تفاوت. داندمی انسان آرامش و تعالی و تکامل مایه را خانه و است ارزش دارای انسانی، و اخالقی تأثیرات بعد

 حاوی اسالمی هایآموزه میان این در. شودمی خالصه معنوی و سازانسان تأثیرات وجود در پناهگاه، و خوابگاه چهاردیواری

 اشاره نیز هم معنوی سطوح بر دارند اشاره لبدیکا سطوح بر اینکه بر عالوه که هستند خانه مانند هاسکونتگاه حوزه به اشاراتی

 سمت به او دیگر بعد و معنوی نیازهای سمت به او بعد یک: است بعد دو دارای نیازهایش براساس مسلمان مسکن. دارند

 گویپاسخ و دارد ارتباط آدمی فطرت با و باشدمی عینی واقعیت یک از فراتر نیز اسالمی مسکن. کندمی حرکت مادی نیازهای

 را خانه اسالمی اندیشمند القرضاوی، یوسف. (Amin Pour;  Madani; Hayati, 2015, 51)است معنوی و مادی اساسی نیازهای

-محدودیت و فشارها از تواندمی هوایی، و آب عوامل برابر در خود از حفاظت ضمن فرد آن در که مکانی: کندمی تعریف اینگونه

 اساس و پایه تعریف این. (Morteza, 2008)ذهن آرامش و آدمی استراحت برای است کانیم خانه. باشد دور به جامعه های

 .است داده قرار سکونت و آرامش گاهجای را هایتانخانه شما برای خداوند: فرمایدمی نحل سوره 80 آیه در جمله از. دارد قرآنی

 رفع و خانواده گسترش گیری،شکل امنیت،) مادی نظر از هم که است محلی خانه، یا منزل مسکن، اسالمی، هایآموزه براساس

 مرتفع را انسان نیازهای ،(عبادت و تفکر) معنوی نظر از هم و( فکری و روانی امنیت و آرامش) روانی نظر از هم ،(اولیه نیازهای

 Qolamali)نیست بدیکال ساختار یک صرفا و است آمده وجود به ایپیچیده مقاصد به پاسخ در که است نهادی خانه .ندکمی

Zadeh, 2015, 1109) .پیدا توسعه آنان مذهبی آموزهای به گوییپاسخ براساس ایرانی هایخانه کالبد گذشته، هایقرن در 

 ,movahedi) است شده ایرانی هایخانه در داریمعنی تمایز و تشابه باعث رفتاری مختلف الگوهای با مختلف مذاهب و کرده

2013: 2 .) 

 بازتاب که کردمی خلق را فضایی نبود، خاصی مکان و زمان به محدود که ایمانی – دینی هویت از گیریبهره با سنتی ارمعم    

 هایخانه گیریکلش در. داشت توجه کردند،می زندگی جاآن در که افرادی درونی نیازهای به و بود خویش دینی هایاندیشه

 که است دینی هایباور و هاارزش کننده، تعیین عوامل از یکی میان، این در. تاس داشته نقش زیادی عناصر و عوامل سنتی

 شامل که یات،ح و جهان از هاانسان درک و فرهنگ عامل راپاپورت اعتقاد به. است شده مختلف هایفرهنگ گیریشکل سبب

 و مسکن در مؤثری نقش است، افراد یاجتماع ارتباطات شیوه و زندگی روش خانواده، قبیله، اجتماعی ساختار مذهبی، اعتقاد

 عوامل رتآثی بررسی پژوهش این انجام از هدف بنابراین. (Valizadeh, 2012: 104) است داشه آن فضایی تقسیمات سازمان

 این در. است شانهایخانه کالبدی ساختار بر( اسالمی هایآموزه براساس مسلمین باورهای و اعتقادات) مذهبی -فرهنگی

 آن در که اییهتوصیه اسالمی، هایآموزه از گیریبهره با که شودمی تالش موضوع، با مرتبط مبانی بیان از پس پژوهش

 چگونگی تطبیقی، مطالعه عنوان به و نماید جستجو را است، مستتر مسکن کالبدی و معنایی اصول و مسلمانان زیست محتوایی

 جمله از سؤاالتی به اسخپ یافتن دنبال به پژوهش این لذا .شود پرداخته نمسلمانا هایخانه کالبد بر اسالمی هایآموزه تأثیر

 چیست؟ مسکن اریمعم و ساخت یدرباره( ایرانی فرهنگ فکری زیربنای عنوان به) اسالمی هایآموزه نظر: است ذیل سؤاالت

 اند؟گزیدهیم بر خویش مسکن برای اسالمی هایآموزه براساس را هاییفرم و هاروش چه ایرانیان و مسلمانان اینکه و

 :پژوهش نظری پیشینه

 اهم از که است دهش انجام اسالمی هایآموزه منظر از آن دیگر جوانب و هامؤلفه و مسکن کلیات خصوص در هاییپژوهش     

 حال و گذشته در ینیع ایهجلوه نظری مبانی عنوان با ایمقاله ایشان،. نمود اشاره زاده نقی محمد آثار برخی به توانمی آنها

 است پرداخته نیایرا مسکن معاصر وضعیت بر آنها تطبیق و( غیره و آرامش امنیت، نظیر) مسکن هایویژگی برخی معرفی به
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(Naqi Zadeh, 2010: 47-67)، و اصول تبیین ضمن( عینیات و تجلیات اسالمی، معماری و شهر) عنوان با دیگر پژوهشی در و 

 این اصلی شاکله و بندیاستخوان. است پرداخته اسالمی منظر از مطلوب مسکن موضوع به اسالمی زیشهرسا و معماری مبانی

 ،(تاریخی هاینمونه) بودها عناوین با اصلی بخش سه این. است فصل سه بر مشتمل هرکدام که است اصلی بخش سه کتاب،

 بخش در) کتاب این نهم فصل که است شده ارائه( هایهتوص برخی و آلایده هاینمونه) بایدها و( معاصر هاینمونه) هاهست

 Naqi) است پرداخته اسالمی هایآموزه به توجه با مسکن طراحی نظری مبانی تدوین چگونگی به خاص طور به( بایدها

Zadeh, 2009) .اسالمی؛ مطلوب شهرسازی و معماری» کتاب تحقیق، این پیشینه در مؤثر و مهم هایپژوهش از دیگر یکی 

 »اسالم مطلوب مسکن «عنوان تحت کتاب این دوم فصل در که است قربانی رحیم تألیف« مسکن درباره اسالم هایمطلوبیت

 نظیر دیگری محققان. است شده ارائه روایات ویژه به و دینی متون بر مبتنی مسکونی ابنیه طراحی برای متعددی معیارهای

 شامل) اسالمی منظر از مسکن معماری مختلف اصول به نیز غیره و حیاتی و پورامین و بمانیان حکیم، سلیم مرتضی، هشام

 پژوهش بداعت واقع در و مقاله این تمایز وجه اما. اندپرداخته( غیره و همسایگی و بصری اشِراف نفی محرمیت، و حریم هویت،

 مسکن طراحی بر آنها از یک هیچ و دانپرداخته عام طور به اسالمی مسکن به الذکر فوق هایپژوهش که است این در حاضر

 این در .اندپرداخته مسکن طراحی عام راهکارهای یا اصول ارائه به اغلب و اندنشده متمرکز اسالمی هایآموزه براساس متعادل

 مسکن، طراحی کالن هایمؤلفه برای و شود پرداخته خالً این به روایی و قرآنی ادله به استناد با است شده سعی پژوهش

 .شود استنتاج دینی اول دست متون بر مبتنی اصولی

 :مسلمانان هایخانه گیریشکل در اسالمی هایآموزه تأثیر

-می کمال مسیر رد او هدایت و بشر سعادت آن هدف که شودمی محسوب هاعرصه تمام در جامع و فراگیر دینی اسالم دین    

 ندانسته جدا همدیگر زا را مقوله دو این هیچگاه و زده پیوند معنویات با را بشر مادی مسائل که است دینی اسالم مکتب. باشد

 و اصول از تا نداکوشیده مسلمان معماران. دهدمی قرار دین از جزیی را هنر و معماری امر همین لذا. (Motahari, 2007) است

 در و باشد آنها اعتقادی و دیعبا امور از بازتابی هک دهند ارائه را هنری و گرفته بهره خود آثار در اسالم دین مبانی و اعتقادات

 و قعم و است قرآن زبان از برگرفته اسالمی -ایرانی معماری. برسانند شایستگی و مقبولیت از ایدرجه به را آثاراشان توان، حد

 که زبردست انعمارم وجود یواسطه به اسالمی معماری. دهدمی نشان معنویت روح از گیریبهره با را اسالم تمدن غنای

 مسئله نای. (Naqi Zadeh, 2012, 45) یافت گسترش و بسط خاص اصول یکسری رعایت با دادندمی انجام ابداعی فعالیتهای

 اسالم تمدن غنای و عمق گرفت،می نشأت قرآن زبان از معماری این اینکه به توجه با و شد اسالمی معماری در تنوع به منجر

 مورد مدارس و مساجد چون امکانی در تنها نه اسالمی معماری اصول رو این از. دادمی نشان معنویت وحر از گیریبهره با را

 مکان و آرامش اهانخو فطرتا انسان کهآنجایی از. (Ali Abadi, 2005)شد گرفته بهره هم هاخانه در حتی گرفتمی قرار استفاده

 و مادی نیازهای توأمان تأمین راستا این در و شودمی محسوب بشر تمعیش مهم مسائل از یکی مسکن تأمین باشد؛می محفوظ

 برابر در انسان افظح و سرپناه که گرددنمی محدود این به مطلوب مسکن معیارهای. گیرد قرار نظر مد بایستمی انسان معنوی

 هر برای آن أمینت و باشد شتهدا مناسبی قیمت یا و باشد همنوعانش آسیب احتماالً و حیوانات گزند و جوی نامساعد شرایط

 .(Naqi Zadeh, 2012, 40) باشد مقدور کس

 و آرامش آورنده فراهم بتواند که باشد داشته شرایطی باید مناسب مسکن آید؛می بر احادیث و قرآن آیات از که همانطور      

 تدوین اسالمی هایآموزه مبنای بر خصوصیاتی و شرایط عام صورت به مسکن برای اگر. باشد خویش ساکنان برای آسایش

 خانه ساخت و طراحی در را مناسب و صحیح تصمیم مختلف، هایمکان و هازمان بر خصوصیات این تطبیق با توانمی شود؛

 این هاآن مکانیبی و زمانیبی صفت اسالمی هایآموزه جامعیت دیگر عبارتی به.  (Naqi Zadeh, 2010, 68) نمود اتخاذ مطلوب

 و الگوها توانمی احادیث و آیات دقیق بررسی با. (Naqi Zadeh, 1998, 57)نمایدمی مطرح الیتغیر اصولی صورت به را تعالیم

 عنوان به تاریخ طول در همواره الگوها این که کرد استخراج معماری طراحی و ساز و ساخت هایطرح عنوان به را اصولی

. (Bemanian; Azimi, 2010, 147)باشدمی مطرح اسالمی زندگی شیوه یک وانعن به و رفته کار به مسلمان معماران راهنمای

 اسالم جهان فرهنگی جغرافیای یپهنه تمام در داردکه را معماری نوع ترینفراوان تعداد، حیث از مسلمانان هایگاهسکونت
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 پراکنده، یا متراکم هایگاهسکونت مانند متنوعی هایگونه به مختلف شرایط و هااقلیم براساس مساکن این. شودمی دیده

 .  (Vasiq; Pashtouni Zadeh, 2009, 51)شوندمی تقسیم...  و منطبق یا و دارحیاط

 :تحقیق روش

 شده استفاده ترکیبی وشر از ،(استناد مورد مرجع و منبع عنوان به) اسالمی هایآموزه از گیریبهره برای پژوهش این در      

 جستجوی با و است شده استفاده ایکتابخانه -اسنادی مطالعات روش از هاداده گردآوری مقام در که نحو این به. است

 ارتباط پژوهش ینا مسئله با مستقیمغیر یا مستقیم طور به که هاییگزاره ،(روایات و آیات شامل) دینی متون در موضوعی

 استدالل و کیفی وایمحت تحلیل روش از دینی هایگزاره هتج( هاداده داوری و مقام در) بعد گام در. است شده گزینش دارند

 و توصیفی مضامین زا اعم -هاگزاره مضامین کیفی، محتوای تحلیل روش با ابتدا که ترتیب این به است؛ شده استفاده منطقی

 پژوهش هایهفتیا منطقی، استدالل روش از استفاده با سپس و است شده استنباط -صریح غیر و تفسیری مضامین یا صریح

 بنی خانه اطبایی،طب خانه) یزد و کاشان مسلمانان سنتی هایخانه از نمونه سه از پژوهش عملی بخش در. است شده استنتاج

 سنتی هایخانه اریمعم کالبد در اسالمی هایآموزه جلوه چگونگی هستند، قاجار دوره هاینمونه از که( گرامی خانه و طبا

 .است رفتهگ قرار بررسی و بحث مورد

 :پژوهش قلمرو

. گردندمی شناسیباز خشک و گرم اقلیم در مسکن از انتخابی هاینمونه در اسالمی هایآموزه از مستخرج راهبردهای     

 این معنای و شکل با خویش هایداده مقایسه به ایران، خشک و گرم مناطق از انتخابی هایخانه گزینی به و مطالعه با نگارنده

 .پردازدمی ها،خانه

 : هاطباطبایی خانه

 خانه این. است شده اقعو کاشان شهر در نام همین به ایبقعه جوار در و احمد امیر سلطان محله در طباطبایی معروف خانه     

-گود حیاطی در رونیبی حیاط یک و اندرونی حیاط دو با خانه این. اندکرده بنا قمری هجری 1255 تا 1250 هایسال حدود را

 جنوبی تقسم در که است شکل مستطیل و بزرگ حیاطی شامل وسیع بیرونی یک بر مشتمل بنا این. است شده ساخته تخت

 شرق طرف دو در. است دهش بنا هنرمندانه کاریآینه و بریگچ با رفیع ایوان نظیر،بی هاینقاشی با وسیعی سرپوشیده تاالر آن

-می نظیربی خود نوع در هطبق دو تقسیمات و هانقاشی واسطه به که گرفته قرار زیبا نورگیر فضای دو ایوان، و تاالر این غرب و

 .(Farokh Yar, 2011, 362) باشد

 
 . 1396، نگارندگان: منبع کاشان، ها،طباطبایی خانه پالن -1 تصویر

 :طبابنی خانه

 محله در که است قاجار دوره هایخانه جمله از بیگدل و آران شهرستان در واقع شهاب آقا خانه به معروف طبابنی خانه      

. است شده بنا طبابنی معصوم میرزا توسط انبار آب یک همراه به حیاطه چند یمجموعه یک صورت به بیگدل آباد مختص
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 نیبیرو و اندرونی بخش دو دارای که است مترمربع 1800 تقریبی مساحت با ایخانه مانده بجا حیاطه چند خانه این از آنچه

 و باال هایخانه) داراست را هاخانه از دسته این معماری خصوصیات و گرفته قرار باغچه گودال در خانه بیرونی بخش. است

 به شارمی بیرونی باغچه -گودال حیاط سوی چهار در. است شده فراوانی صدمات دچار متأسفانه آن اندرونی بخش و ،(پایین

 بنا باغچه گودال صورت به و بزرگتر بیرونی حیاط. است پایین و باال طبقه در حیاط سوی دو فضاهای بین ارتباطی عامل عنوان

 .(Farokh Yar, 2011, 268) است گرفته شکل کوچک حیاطی اطراف بر طبقه یک در و ترکوچک اندرونی حیاط و شده

 
 . 1396، نگارندگان: منبع کاشان، طبا، بنی خانه پالن -2 تصویر

 :گرامی خانۀ

 بنیان گرامی، خاندان دج سیدمهدی، آقا فرزند مازار، اسداللّهسید آقای قاجاریان دورۀ اواخر در یزد، شهر در بنا این       

 آن بخش هر که است مختلف بخش دو شامل وسیع خانۀ(. گرفتند «گرامی» لقب بعدها مازار خاندان اعقاب) است گذاشته

 قدری جنوبی حیاط. اندیافته استقرار غربی جنوب -شرقی شمال جهت در و راستا یک رد حیاط دو این. دارد میان در حیاطی

 .(Farokh Yar, 2011, 166) است دیگر حیاط از ترمفصّل و بیشتر نیز آن اطراف فضاهای و شمالی حیاط از تربزرگ

 
 . 1396، نگارندگان: منبع کاشان، گرامی، خانه پالن -3 تصویر

 :اصلی بحث

 این ساخت در میاسال هایآموزه از مسلمان معماران گیریبهره هایشاخص است یافته اهمیت پژوهش این در آنچه         

 نحوه و آنها یلتحل سپس و شودمی بیان مسکن کالبد گیریشکل در مؤثر اسالمی هایآموزه ابتدا اساس همین بر .بناهاست

 .شودمی مطرح انیایر هایخانه در هاآموزه این تجلی چگونگی
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 مسکن کالبد گیریشکل در اسالمی هایآموزه تأثیر -1 جدول

 روایات استنباط مسکن در تجلی نحوه
 نشانی

 آیه

 مسکن در محرمیت

 (ورودی داشتن)

 (.ورودی داشتن) شد خانه وارد درب از باید -

 .شد خانه وارد درب از که است آن نیک -

 به الذ شد، وارد راهش زا باید خانواده حریم حفظ جهت -

 عدم و همجواری مزاحمت نوع هر از جلوگیری منظور

 مشخص ورودی دارای باید هاخانه غریبه، ناگهانی ورود

 .باشند

 .ورودی فضای تشخص -

 ستا آن شریفه آیه از مراد: فرمودند (السالم علیه) صادق امام

 شوید وارد راهش از کاری هر برای که

.(Bahrani, 1416 AH, 190) 

 آیه بقره

189 

 اشراف عدم

 .نامحرمان نگاه از مسکن فضاهای بودن مصون -

 .عمومی از خصوصی عرصه تفکیک -

 .مسکن به ورود ابتدای در مناسب فضای داشتن -

 سرک از (لها و علیه اهلل صلی)پیامبر: ندفرمود (السالم علیه)صادق امام

 یکس: است فرموده و کرده نهی همسایه خانه به کشیدن

 اهل غیر یا مسلمانی مرد حریم و حیا محل به عمدا که

-می محشور منافقان همراه را او خداوند کند، نگاه خود

 .(Sheykh Sadouq, 1413 AH, 13) نماید

 احزاب

 53 آیه

 .1396 نویسندگان،: منبع

 :جداول هایداده تحلیل و تجزیه

 : محرمیت

 است  واجب نآ از حمایت و دفاع که است قلمرویی و مرز پیرامون، معنای به لغت در و آیدمی حرم کلمه از محرمیت     

(Amid, 1986, 939). جنبه دو زا حریم دارای که است ایگونه به فضا به دادن کالبد شهرسازی، و معماری فضای در محرمیت 

 و داد خواهند کلش را فضا امنیت که است اصولی بر متمرکز بیشتر فضایی کالبد حوزه در داشتن حریم. باشد معنایی و کالبدی

 به آن در ردف که ایگونه به آورد؛ ارمغان به معماری فضای برای را ارزش و حرمت که است هاییویژگی معنایی حیطه در

 رهاییابزا از استفاده با کالبد در شنیداری و دیداری محرمیت .(Meshkini; Hamzeh Nezhad; Qasemi, A,2015)برسد آرامش

 عناصر و هاروش از یریگبهره با ابزارها این از یک هر و یابدمی نمود تناسبات، و مکانیابی مراتب، سلسله نگرایی،درو چون

 بنا هب دسترسی مکان که فضایی عنوان به ورودی فضای .(Mo’meni; Naseri, 2015, 30)کنندمی تعریف را محرمیت مختلفی

 به بزرگتر، یمسکون بناهای و عمومی بناهای از بسیاری در کند، متمایز رمعب و کوی یعنی عمومی حرکت مسیر مکان از را

 فضایی ارتباطی، دکارکر بر عالوه فضا این .کندمی خودنمایی ورودی دهلیز و معبر میان رابط فضای صورت به و خوردمی چشم

 برای آن از و هشد تعبیه نشستن رایب سکوهایی آن سمت دو در موارد، بعضی در .است بوده نیز گفتگو و انتظار توقف، برای

 عمومی بناهای و یمسکون منازل جمله از گذشته بناهای از بسیاری در .است شدهمی استفاده نیز میهمانان بدرقه یا استقبال

 .دشدننمی بنا اردو یکباره و مستقیماً مردم که شدمی تعبیه ایگونه به ورودی فضای بودند، برخوردار قداست و حرمت از که

 از یکی در هشد تعبیه مشبک یا باز روزن طریق از بنا داخلی فضای از محدودی بخش مشاهده و هشتی به ورود از پس بلکه

 بنا درونی ضاهایف سایر و حیاط به آن از پس و شده وارد هشتی طرفین در واقع داالنهای از یکی به هشتی بدنه یا دیوارها

 درون از حتی و آن داخل از که شدمی ساخته و طراحی ایگونه به ورودی فضای باً غال مسکونی واحدهای در .شدندمی داخل

 افراد دید عرضم در بایستنمی و بود خانواده افراد خصوصی حریم که زیرا .نداشت وجود داخلی فضاهای مشاهده امکان هشتی

 در داالن، و حیاط هفاصل در هیگا چنینهم و داشت ایجداگانه در اندرون، حیاط نیز هاخانه از برخی در. گیرد قرار غریبه

 (.2 شماره جدول) ،(Soltan Zadeh, 1997) شدمی تعبیه ایجداگانه
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 بیرونی و اندرونی برای جداگانه درب تعبیه -2 جدول

 تحلیل خانه نام

 طباطبایی

 

 طبا بنی

 

 گرامی

 

 
 .1396 نویسندگان،: منبع

 :اشراف عدم

 طراحی به اصل این به توجه با نیز سنتی معمار. است نامحرمان دید بستن و محرمیت ایجاد اسالمی، لیمتعا این از یکی     

 براساس و خانه ورودی در هشتی نام به جدید فضای خلق با را محرمیت سنتی مسکن رو این از. کندمی اقدام سنتی مسکن

 ورودی در دید انحراف همچنین و اندرونی از بیرونی تفکیک ژگیوی او. کندمی ایجاد شوندگانوارد و ساکنان برای حرمت ایجاد

 خانه بیرون عموم عرصه ورود ابتدای در هشتی طراحی با او. کندمی خلق و گزیندبرمی محرمیت و حجاب مفهوم ایجاد برای را

 بخش به دعوت تمایل صورت رد و گردندمی اولیه پذیرایی نامحرمان، دید بودن بسته رعایت با خانه، درون خصوصی عرصه از را

 عمیق قاطع جداسازی(. 177 ،1393  زاهدیان، و ساربانقلی) شوندمی اندرونی، حریم حفظ با شکسته، راهروی طریق از بیرونی

 و سازیجدا این تشدید برای متعدد هایبندیمفصل از استفاده با عبوری، و خارجی فضاهای از داخلی، و حضوری فضاهای
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 ،(Noqreh Kar, 2013, 183) هستند خودی و آرام و مطلوب که داخلی باز فضاهای تأمین با کامل محرمیت و ییدرونگرا ایجاد

 (. 2 شماره جدول)
 مسکن کالبد گیریشکل در اسالمی هایآموزه تأثیر -3 جدول

 روایات استنباط مسکن در تجلی نحوه
 نشانی

 آیه

 مسکن در قناعت

 ندیگرا به فروشی خرف و طلبیفزون معنای به تکاثر -

 .است خانه یافتن اعتبار مفهوم به معماری، در و است

 موممذ و دیگران به تفاخر برای سازیساختمان از منع -

 .زایی غفلت دلیل به آنها دانستن

 در اعتدال از خروج و نامقدس هدف از انتقاد -

 .ساختمان

 .باشد داشته شهرت لباس که معماری با بنا نساختن -

 .یهودهب نه باشد، واقعی نیاز اساس بر  سازباید و ساخت -

 منع)خاص هدف بدون ساختمان ساختن توبیخ -

 (.اسراف

 سرافا و تفاخر و تظاهر و خودنمایی نوع هر از پرهیز -

 .ضروری نیاز حد و اعتدال حد رعایت و سازیخانه در

 یفخرفروش برای و هوس و هوا روی از نباید ساختمان -

 .دباش دیگران به

 و ریا روی از که ایخانه: پرسیدند سوال( ص) خدا رسول از

 حضرت است؟ ایخانه چگونه شودمی ساخته نمایی خود

 و. سازدمی کفافش و نیاز بر اضافه که ایخانه: فرمودند

 و بیندمی همسایگانش از برتر را خود که آن جهت به همچنین

 Sheykh). بفروشد فخر برادرانش بر وسیله بدین خواهدمی

Sadouq, 1413 AH, 11) 

 با آنکه بحال خوشا: فرمودند (سلم و اله و علیه اهلل صلی) پیامبراکرم

 قناعت و باشد کفاف حد به او معیشت و شود هدایت اسالم

 .(Payandeh, 2003) کند

 آیه شعرا

 و 128

151 

 1396 نویسندگان،: منبع

 :قناعت

 از هدف اسالم، دیدگاه از. (Kiani; Soltan, 1987, 413)است اسراف و تکبر از فارغ اییزیب اسالم نظر مد زیباییِ  واقع در       

 مسلمان فرد که معنا بدین. است خصوصی حریم و ایمنی از صیانت و اقلیمی شرایط برابر در سرپناه آوردن فراهم خانه، ساخت

 البته شود غیرضروری هایاتاق و تزیینات نظیر دوم درجه موضوعاتی سرگرم و نماید زیبا هایخانه صرف را فراوانی مقادیر نباید

 تزیین و خانه ساخت در فروتنی کند زندگی بار،رقت شرایط با بایستی انسان که نیست معنا این به مسکن، با رابطه در منع این

 اجتماعی عدالت و پارچگییک برای هشدارها، قبیل این. باشدمی زندگی تجمالت در افراط بودن ممنوع نمایانگر همچنین خانه،

 تروسیع سطحی در و افراد اخالقی اصول و رفتار بر جدی تأثیراتی قطع، طور به تجمالتی زندگی در روی زیاده. هستند ضروری

 و محتوا، جای به ظاهری شکل به فرد توجه و تمرکز معنی به رابطه این در ولخرجی اسالم نظر از. داشت خواهد اجتماع،

 به نیز ایران سنتی شهرسازی و معماری بر حاکم اصول از یکی. (Morteza, 2008, 163)باشدمی عرفان جای به مادی هایجاذبه

 با ندرت به و گل کاه با را دیوارها بیشتر سطح. است آن تزیین و بنا خارجی سطوح نماسازی عدم کشور مرکزی ناحیه در ویژه

 قشرهای و ثروتمندان هایخانه بین تفاوتی هیچ که است چنان گاه ادیواره خارجی سطح سادگی. پوشاندندمی آجر یا گچ

 عادت شهر ثروتمندان و اعیان که دانست توانمی شهری و اجتماعی عادت نوعی در را آن علت. شودنمی مشاهده متوسط

 ارتفاع و حجمی یاتخصوص همچنین. (Kiani; Soltan, 1987, 376) سازند نمایان ترتیب این به را خود ثروت و مکنت نداشتند

 سبب همین به نمودمی متمایز بناها سایر از را خود حجمش و ارتفاع توسط ایخانه کمترین که بود ایبگونه  هاخانه بیشتر

 بودند نمایان و آشکار دور ایفاصله از خوبی به مزارها، مدارس، مساجد، مانند، شهری درون هایقلعه مانند شهری مهم عناصر

.(Kiani; Soltan, 1987, 377) شرایط با بایستی انسان که نیست معنا این به لزوما مسکن، با رابطه در ولخرجی و خودبینی منع 

 طریق این به. است شده اعالم نیز رایج بلکه مجاز تنها نه تعادل، رعایت با آراستگی و زیباسازی اسالم در. کند زندگی بار،رقت

 به باشند، خود رفتار مراقب که خواهدمی مسلمانان از اسالم. است آورده عمل به ممانعت آنها، از منظور به تالش گونه هر از

 رعایت با مسلمان انسان که باشد،می صادق نیز خانه مورد در نکته این. نمایند حفظ را خود شأن و بپوشند، لباس مناسبی طرز
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 خانه برای اعتدال، و سادگی، پاکیزگی، نظم، قبیل از یاتیخصوص ایجاد طریق از تا است آزاد و دارد حق تعادل، و فروتنی اصول

 (.6 شماره تصویر) .(Morteza, 2008, 164) نماید طلب زیبایی خود

 
 (.نگارندگان: )منبع. خانه نمای در اعتدال و سادگی -6 تصویر

 مسکن کالبد گیریشکل در اسالمی هایآموزه تأثیر -4 جدول

 در تجلی نحوه

 مسکن
 آیه نشانی روایات استنباط

 مسکن در تعادل

 .اجزاء و کل نظام در تعادل -

 .محیط با متقابل ارتباط در تعادل -

 .خانه فضاهای بین تعادل -

 همسایگان و خانه بین تعادل -

 .طبیعی محیط و خانه بین تعادل -

 شهری به شما از یکی اگر: فرمایندمی( اله و علیه اهلل صلی) خدا رسول

 نکند اقامت جا آن در اصال ندارد عادل سلطان که شد لداخ
Payandeh, 2003, 141).) 

 زنیا آنها به مردم همه که است چیز سه(السالم علیه) صادق امام

 .(Horani, 1984, 320) آسایش و عدالت امنیّت،: دارند

 آیه اعراف

29 

 مسکن در نظم

 .است ارتفاع بنا، معماری در هندسه سوم بعد -

 .کند ایجاد نطمی بی و بصری اغتشاش نباید فاعارت -

 .باشد نما آرایش و طلبی برتری معنای به نباید ارتفاع -

 .باشد دارنظام باید سازماندهی -

 .دباش نظم دارای باید هم فراز بر ساختمانها چینش -

 .مسکن فضایی انتظام سازماندهی در ترتیب و نظم -

 .مسکن فضای ترتیب در دقت -

 داخ رسول به انصار از مردی: فرمایندمی( السالم علیه) دقصا امام

 رد مرا یخانه اطراف، هایخانه: کرد عرض و برد شکایت( ص)

 وانیتمی اندازه هر: فرمودند حضرت آن( کنم؟ چه) اندگرفته بر

 دهد توسعه تو به بخواه خداوند از و بیفزا اتخانه ارتفاع بر
(Majlesi, 1410 AH, 154) 

 

 آیه زمر
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  :تعادل

 با سنگی،هم شدن، برابر یکدیگر با آمدن، راست یکدیگر با: است کرده معنا چنین این را تعادل خود نامهلغت در دهخدا     

 یگریکد که باشد شده واقع قوه چند تأثیر تحت که گویند تعادل را جسمی سکون حالت. شدن برابر هم با شدن، راحت یکدیگر

 فرهنگ و تمدن تولید به که دانست جوامعی هایویژگی از یکی توانمی را عدالت و تعادل. (Dehkhoda, 1998)کنند خنثی را

 هر که چرا است؛ آن اجزای چگونگی و ترکیب درباره شود،می مطرح طراحی روند در که مبحثی نخستین. اندآورده روی

 معماری بنابراین. باشند شده ترکیب هماهنگ ایگونه به آن دهندهتشکیل عناصر که بود خواهد منطقی هنگامی طراحی

 آن دهندهتشکیل عناصر ترکیب چگونگی به آن چگونگی شکل و اند،شده ترکیب هم با ایگونه به که است عناصر از ایمجموعه

 خواهد ارمغان به را معمار نایب و فضا فرآیند، دهندهشکل هایبخش تکتک میان هماهنگی نیز تعادل. دارد کامل بستگی

 از یکی نیز طبیعت روند؛می مشخص راهی به الهیعدل از تبعیت به هستی عالم تمام .(Bemanian; Amini, 2011, 18)آورد

-تعادل حفظ. کندمی بنا را خود مصنوع محیط آن در موجود مواهب با و تصرف و دخل طبیعت در انسان. است عالم این اجزای

 برای ساختمان هر. است شده تشکیل متعددی مسائل از که است بشر سالم حیات با مرتبط مسائل از یکی محیطی های

 نهاده بنا شود،می بیننده آرامش سبب که تعادل مبنای بر اسالمی، معماری اصول. دارد نیاز تعادل به اول درجه در ایستایی
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 فشار .(Bemanian; Amini, 2011, 19) شودمی دیده است اسالمی ریمعما گستره که مالزی تا اسپانیا از موضوع این. است شده

. است معاصر شهرهای مشکالت از یکی شود،می وارد او روان بر و وی بر انسان دست ساخته بناهای سوی از که مضاعفی روانی

 از نیازها از کدام هر با مرتبط فضاهای و اماکن آوردن فراهم طریق از را انسان مختلف هاینیاز به پاسخگویی بتواند باید شهر

 به پاسخگو عملکردهای هماهنگ و متوازن یابیمکان طریق از مختلف فضاهای و اماکن اشکال ها،فرم بین فضایی تعادل طریق

 شود دارعهده متعادل طور به خویش وجودی ابعاد به نسبت جامعه و دانش آگاهی ارتقای طریق از نیز و انسان مختلف نیازهای

(Amin Zadeh; Naqi Zadeh, 2002, 25-26)، (5 شماره جدول .) 
 بنا در تعادل ایجاد عوامل -5 جدول

 بنا اسم هانقشه تحلیل

 

 

 طباطبایی

 

 

 طبا بنی

 

 

 گرامی

 1396 نویسندگان،: منبع

-ستاره دانشمندان که یقوانین و نظامات همان. است واحد ناظم بر دلیل واحد، نظم و دارد وجود واحدی نظم جهان در : نظم

 سراسر در را نظم همین و کنندمی مشاهده اتم دل در شناساتم دانشمندان را هاهمان بینند،می هاوکهکشان کرات در شناس
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 نمودار را خود هندسی نظم در وحدت الیتناهی تجلی. »(Shahidi; Bemanian, 2009, 47)دارد وجود انسان جسم و تن کشور

 غالبی در عالم، معنوی ماهیت. است( تناسب و تقارن) و توازن و قدر وجود سازدمی مبدل وحدت به را رتکث آنچه «سازدمی

 در را وحدت بخش،وحدت عاملی عنوان به تواندمی هندسی نظم بنابراین. یابد تمثل تواندمی است، زیبایی و نظم سراسر که

 هم بین اجزا این ارتباط است شده تشکیل مختلفی اجزای از ماریمع. (Bemanian; Azimi, 2010, 43)سازد نمودار کثرت عین

 ممکن نظام این هستند سیستم یا نظام یک مجموعه زیر همگی اجزا این که است معنی بدان این. شده منظم است ارتباطی

 خستگی یا و اختییکنو به تواندمی تنوع بدون نظم .(Kurt Grotter, 2011, 66)باشد پیچیده یا و روشن و ساده خیلی است

 دعوت و توجه و تمرکز ایجاد. (Ching, 2009, 332)نماید نظمیبی و مرج و هرج ایجاد است ممکن نظم بودن تنوع و بیانجامد

 سردر طراحی در سازی قرینه و نظم ایجاد و خارجی هایحجره و نماها در شاخص محورهای طراحی با درونی فضای به

 او حرکت سرعت از و نمایدمی شاخص محورهای و عطف نقاط متوجه را انسان خارجی هایبدنه ندیبقاب و هاایوان ها،ورودی

 (.7 شماره تصویر).  (Noqreh Kar, 2013, 183)کندمی دعوت داخلی فضای در حضور سکون، آرامش، به را او و کاسته

 
 (.نگارندگان: )منبع. اهحجره و نماها در شاخص محورهای طراحی با درونی فضای به تمرکز -7 تصویر

 مسکن کالبد گیریشکل در اسالمی هایآموزه تأثیر -7 جدول

 روایات استنباط مسکن در تجلی نحوه
 نشانی

 آیه

 مسکن در تهی فضای

 از نمادی عنوان به باز فضایی در خانه ایجاد -

 .بهشت در انسان اولیه مسکن

 اولیه مسکن بهشت، بقره، سوره 35 آیه براساس -

 .است مؤمنین اخروی خانه و بشر
 

 خانه :کندمی نقل (السالم علیه)علی امام از(السالم علیه)صادق امام

 و بزرگ حیاط داشتن به آن شرافت و است شرافتی دارای

 و است برکتی خانه برای و. است نیکوکار و صالح همراهان

 و حیاط بزرگی و منطقه و محل خوبی آن برکت

 .(Majlesi, 1410 AH, 291)است خوب همسایگان

 آیه بقره

35 
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 : تهی فضای

 دارد باور او .ستا الهی معانی به رسیدن و انفسی سیر سرآغاز مسلمان فرد برای یابدمی تجلی خانه حیاط در که طبیعتی    

 عبادت در زمین و انگیاه حیوانات، با باید انسان .پروردگارشانند عبادت کار در و اندزنده است آن در چه آن هر و زمین که

 قدسی مرکز یک عنوان به خانه حیاط. دارد کلیدی نقش بحث، این در مرکزی حیاط واقع در .شود آوا هم و همراه خداوند

 خالی ضایف معنوی اهمیت ،«توحید» متافیزیکی اصل نتایج از یکی  (Eaton, 2006).است خویش اطراف فضاهای کنندهقطبی

 بودن تهی و دیابمی بیشتری معنوی اهمیت خالی، فضای باشد، داشته مادی تجسم تواندنمی الهی حضور که آنجا از است

 (.10شماره تصویر) ,Nasr, 1996). 181) گرددمی تلقی قدسی امر مترادف
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 منبع: )نگارندگان(.قدسی.  مرکز یک عنوان خانه به : حیاط10 تصویر

یرونی ا ابعاد ببدر مقایسه  ین که: در زندگی فرد مسلمان تأکید بیشتر به ابعاد درونی و معنویدر این میان آنچه مهم است ا     

 حسوب کردهمقدس او گیرد. تأکید بر شخصیت فرد در اسالم اعضای خانواده او را منزل یا حرم و منسوبان مو مادی صورت می

نتی، گی خانه سشود. این ویژقلب خانه سنتی ظهور میترین عرصه زندگی او در حیاط یا و این مفهوم نمادین در خصوصی

 که است هیت فضایی حیاط، .(Abolzia; Qezelbash, 1985, 24)دهدای باالتر از مفهوم فضای باز، قرار میحیاط را در مرتبه

 .(Mir Miran, 2004)آوردفراهم می برون و درون فضای بین ارتباط گرفتن قوام و هاتصویرکشیدن خاطره به برای را عرصه

 و درخت و آب ،شود. حیاطمی پر حضور از که خانه دل است در ایتهی ند. حیاطااحساس و احوال تاز و تاخت عرصه هاحیاط

نشیند. می جشن به و آوردمی خود است، فراگرد هستی در که را آنچه هر ... و آسمان و پرنده باران و باد و آسمان، زمین

 هاست،خاطره اغب افزایند. حیاطخانه می شفافیت بر که هستند مانندهایی حیاط نیز هامهتابی. هستی است جشن عرصه حیاط

 یرند. حیاط ستونگمی قوام و افرازندبرمی حیاط تهی در خانه ارکان تندیها. و بازیها پدربزرگ، خاطره و مادربزرگ خاطره

  .(Shirazi 2009) است خانه فقرات
 گیری کالبد مسکناسالمی در شکلهای تأثیر آموزه -8 جدول

 روایات استنباط نحوه تجلی در مسکن
نشانی 

 آیه

 بهداشت در مسکن

یابی و ساخت مسکن د با مکانتأمین آسایش افرا -

 ای خوش آب و هوا.در منطقه

حل سکونت پاکیزه و حاصلخیز به عنوان بلد م -

 طیبه و نعمت الهی.

ه از اسب در راستای استفاده بهینزندگی من -

 گردد.های الهی و مظاهر طبیعت حاصل مینعمت

فرمایند: از ویژگیهای محل می )علیه السالم(امام صادق

ان سکونت، هوای پاک، آب زالل و گوارا و زمین هموار می

 (.(Majlesi, 1410 AH, 8بلندی دو

 وبرای خانه برکتی است و از جمله برکت آن، خوبی محل 

 (.(Majlesi, 1410 AH, 8است مکان آن

 نیازی را به دنبال دارد... پاکیزه بودن خانه بی
(Payandeh, A.Q. (2003, 238-239). 

توبه آیه 
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 .1396منبع: نویسندگان، 

 :بهداشت 

مساحت  وده است. شکل شپذیر تواند از طریق استفاده از نور و باد امکانبهداشت و پیراستگی از عیوب در مسکن سنتی می     

-بندی میطبقه به نور، ای است که فضاها را بر حسب نیاز به تهویه و ورودشود، به گونها، که در شکل زیر مشاهده میبازشوه

 .  (11)تصویر شماره  .های سطحی استکند. همچنین؛ خط زمین، نشانگر دفع آب
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 مأخذ: )نگارنده(.ها عوامل مؤثر بر بهداشت در خانه طباطبایی -11تصویر 

 ل شده؛ تا درنه طوری طراحی نشده که فقط مخصوص یک فصل باشد؛ بلکه از دو قسمت زمستانی و تابستانی تشکیخا      

انی و ی زمستهافصول مختلف قابل استفاده شود. قسمت اندرونی خانه، دارای حیاط بزرگی است؛ که در دو طرف آن قسمت

هویه و تامر به  نشین بنا بوده است. اینت؛ قسمت زمستانینشین وجود دارد. قسمت راست حیاط که آفتابگیر استابستانی

 (.12)تصویر شماره  .کندبهداشت فضا، کمک می

 
 نگارندگان(.مأخذ: )تنظیم ارتفاع جهت تهویه بهتر در خانه طباطبایی  -12تصویر 

 گیری کالبد مسکنهای اسالمی در شکلتأثیر آموزه -9 جدول

 اتروای استنباط نحوه تجلی در مسکن
نشانی 

 آیه

 گیری در مسکنجهت

ی مسکونی افراد ر منطقهانتخاب مکان مسکن د -

 مومن

 «.تبوّءا لقومکما بمصر بیوتا»

واجعلوا بیوتکم »رارگرفتن خانه در جهت قبله ق -

 «.قبلۀ

ر نظرگرفتن فضای نماز و عبادت و امکان برقراری د -

 «.واجعلوا بیوتکم قبلۀ»مراسم مذهبی در مسکن 

 «.واجعلوا بیوتکم قبلۀ»ه سازی متمرکز خان -

م واجعلوا بیوتک»قرارگیری خانه ها مقابل یکدیگر  –

 «.قبلۀ

فرمایند: رسول خدا )ص( بیشتر می )علیه السالم(امام صادق

 ,Horre Aameli, 1409 AH)اوقات رو به قبله می نشست 

109) 
 Horre)ها آن است که به سوی قبله باشد بهترین نشستن

Aameli, 1409 AH, 109) 
ئیل روایت شده است: چون بنی اسرا )علیه السالم(از امام کاظم 

 برند،در ترس از زمامداران ستمگر )فرعونیها( به سر می

ر هایی دو هارون وحی کرد؛ خانه )علیه السالم(خداوند به موسی

ها مکانی و مصر برای قوم خویش بنا کنید و در خانه

-انهدهید، یعنی مأمور شدند در خجایگاهی برای عبادت قرار 

 (.315 ،1)تفسیر القمی، جلد  های خویش نماز را به پا دارند

« ۀًبْلَقِکمْ وَ اْجعَلُوا بُیُوتَ»از ابن عباس نیز روایت شده که 

هایشان یعنی فرمان داده شد تا مساجد خود را به خانه

 (Sivati, 1404 AH, 314).منتقل کنند

یونس 

 87آیه 

 .1396سندگان، منبع: نوی
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  :گیری قبلهجهت

معمار سنتی تالش نموده تا با اتخاذ جهت مناسب اقلیمی )راحتی جسم( و هم چنین جهت مناسب دینی )راحتی جان یا       

 ,Dickie)یابی در اسالم براساس جهت قبله است روان(، زندگی را هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی آسوده نماید. جهت

سوره  87، ذیل آیه 1390ای، ای مخصوص به خود است )الهی قمشههدف از سکونت ایجاد قبله و هر خانه، قبله (.134 ,1985

ای صورت نگیرد، بلکه همه حول توجه به های سلیقهشود انحرافمبارکه یونس(. قرار گرفتن در راستای جهت قبله باعث می

توان گفت: جهت قبله به بیانی دیگر می .پیشگاه حق تعالی قرار گیرندیک جهت )قبله( با طمأنینه و آرامش و حضور قلب در 

شود هندسه فضا جهت واحدی به ها تأثیرگذار است، این مهم باعث میجهتی است معنوی، که بر معماری و آرایش هندسی فرم

بر حول محور خود که همان خود بگیرد و تمام عناصر داخلی و فضاها را براساس نظمی که بر قداست و معنویت استوار است 

  .(Ziabakhsh; Mokhtabad Amraei, 2010, 60)قبله است استوار سازد

 
 منبع: )نگارندگان(.تطابق استقرار فضایی با قبله و اقلیم، راست: خانه آل یس کاشان، چپ: خانه گلشن یزد  -13 تصویر

و جهت به خوبی این د فوق؛ . در شکلکنار هم است ها توجه به دو جهت اقلیمی و عبادی دریکی از نکات مهم این خانه       

 افته و درترش یجنوب غربی گس-اند. مثال در این خانه تقریبا در امتداد شمال شرقیدر کنار هم در نقشه خانه دیده شده

زیر به  های یاد شده، نقشه را به فرمه به جهتدر سمت قبله واقع شده است. توج –همه مستطیل -هانتیجه، یک ضلع حیاط

ام ظنبر سازگاری  بنا بر اصول مستخرج از آیات، اسالم با هدف ایجاد امنیت زیست محیطی و آسایش انسان، آورد.وجود می

کن قابل های مساستقرار فضایی مسکن با اقلیم تأکید ورزیده است. براساس مدل استخراج، این اصل در جهت استقرار فضا

عالوه  .حاکمیت دارد اشاره شد، در شهر و مسکن اسالمی جهت قبله 87مبارکه یونس آیه  سورهباشد. همانطور که در اعمال می

های اد و نیازبتابش،  ترین جهت استقرار فضا در اقلیم گرم و خشک مانند یزد، با توجه بهبر این، طبق اصول اقلیمی، مناسب

ررسی با ب(Tahbaz; Jalilian, 2012, 119).  دباشمی« درجه انحراف از جنوب 60تا  15جنوب شرقی با »آسایش حرارتی، 

ی بازه نین درچجهت استقرار ساختمان در خانه گرامی مشاهده شد این شاخص دارای تطابق کامل با جهت قبله بوده و هم 

برای  رین شکلتهای اقلیمی شهر یزد، مناسبمطلوب تعیین شده توسط اصول اقلیمی استقرار یافته است. با توجه ویژگی

نوب جهای رو به جبهه»همچنین  (Tahbaz; Jalilian, 2012, 122).باشد می« جنوبی –حیاط، مستطیلی با کشیدگی شمالی »

ند اصیه شدهتو« های رو به شمال برای فضاهای تابستان نشینو جنوب شرقی و حتی شرق برای فضاهای چهارفصل و جبهه
.(Tahbaz; Jalilian, 2012, 119)  

 :  گیرینتیجه 

ها و های اسالمی از اصول و منطق مشخص و روشنی حکایت دارند که این اصول کامل و پایدارند و در همه مکانآموزه        

ها این تعالیم را به صورت اصولی الیتغیر مکانی آنزمانی و بیتوانند مورد استفاده قرار گیرند. به عبارتی صفت بیها میزمان

های بعمل آمده در این توانند مصداق و معنای خویش داشته باشند. در بررسیای از رندگی میهنماید که در هر زمینمطرح می

های اسالمی در پژوهش که به عنوان نمونه موردی معطوف به خانه در معماری است، برخی از زوایای درخشان تجلی آموزه
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ی ایمان و فهم خود از حقایق ن نیز به تناسب درجهمعماران متعهد و مسلماباشد. های سنتی نمایان میساختار فضایی خانه

ی فهم و ادراکی است که از مراتب وجود عالم وجود، برداشتی متفاوت داشته و آثار هر یک از آنان انعکاسی از همان درجه

-توان در رابطهم را نمیکداای نسبی با محتوای دین قرار دارد و هیچها در رابطهاند. در نتیجه، معماران مسلمان و آثار آنداشته

طور مطلق و تمام و توان به ای مطلق و این همانی با اسالم دانست؛ اثر و کالبد حاصل از خالقیت هیچ معمار مسلمانی را نمی

-کمال منطبق بر محتوای دین دانست. در خصوص نسبی بودن فهم مسلمانان از اسالم و بیان درجات مختلف ایمان و فهم می

پذیر است. چرا که مود که براساس تعالیم اسالمی، نفی مطلق ارتباط بین آثار مسلمانان و شریعت از اساس خدشهتوان اذعان ن

ی اسالم نفی نشده و بلکه بیان گردیده است که هر کس به نسبت در نصّ صریح قرآن کریم امکان دستیابی به بطن و جوهره

-آیه عمق و حقیقت اسالم دست یابد: ال یمسّه اال المطهرون )سوره واقعه، تواند بهی روحی خود میمیزان تطهیر قلبی و تزکیه

(. لذا اصل ارتباط و تناظر بین اعمال و آثار مسلمانان با اسالم، اصلی پذیرفته شده در قرآن کریم است، لیکن میزان قوّت 79ی 

ای از ست. بر این اساس، انسان در هر مرحلهو ضعف این ارتباط متناسب با میزان تطهیر قلبی انسان و دارای درجات مختلف ا

ای نسبی بین آثار تکامل معنوی و ایمانی که باشد، آثار او نیز متناسب با همان مرحله است و این یعنی اعتقاد به وجود رابطه

 مسلمانان با هویّت اسالمی.
 های ایرانیهای اسالمی در کالبد معماری خانهچگونگی تجلی آموزه -10 جدول

 های ایرانیهای اسالمی در کالبد معماری خانهچگونگی تجلی آموزه های ایرانیهای اسالمی مؤثر بر کالبد معماری خانهزهآمو

ز ااشید! و بگار ها وارد شوید، بلکه نیکى این است که پرهیز...کار نیک، آن نیست که از پشت خانه

 .(189)سوره بقره آیه  !یدها وارد شوید و تقوا پیشه کنید، تا رستگار گرددر خانه
 در نظر گرفتن ورودی )تشخص فضای ورودی با عقب نشنینی از گذر اصلی(

ه نه همسایه خااز سرک کشیدن ب )صلی اهلل علیه و اله(در روایت نواهی فرمود: پیامبر )علیه السالم(امام صادق

د نگاه خو ا غیر اهلنهی کرده و فرموده است: کسی که عمدا به محل حیا و حریم مرد مسلمانی ی

 .(Sheykh Sadouq, 1413 AH, 13)نماید می کند، خداوند او را همراه منافقان محشور

، ندام بلبها، عدم پنجره، لبه ورودی غیر مستقیم، روبروی هم نبودن ورودی خانه

 تفکیک عرصه خصوصی از عمومی

ی به خاطر ریا و خودنمایی و فخر فروشی فرمودند: هر کس ساختمان )صلی اهلل علیه و اله و سلم( رسول خدا

-ور است، از زمین هفتم بر دوش میبسازد، روز قیامت آن بنا را در حالی که به صورت آتش شعله

شود و تا قعر جهنم پیچد و با او در آتش افکنده میور به گردنش میکشد، سپس آن بنای شعله

ویش باز گردد(. از آن حضرت پرسیدند: ای رود، مگر آن که توبه کند )و از کردار زشت خپیش می

ای است؟ حضرت شود چگونه خانهای که از روی ریا و خود نمایی ساخته میرسول خدا، خانه

سازد. و همچنین به جهت آن که خود را برتر از ای که اضافه بر نیاز و کفافش میفرمودند: خانه

 ,Sheykh Sadouq)نش فخر بفروشد خواهد بدین وسیله بر برادرابیند و میهمسایگانش می

1413 AH, 11). 

ح عدم نماسازی سطوح خارجی بنا و تزیین آن به منظور عدم تفاخر است. سط

طح سدگی پوشاندند. سابیشتر دیوارها را با کاه گل و به ندرت با گچ یا آجر می

ای قشره وهای ثروتمندان خارجی دیوارها گاه چنان است که هیچ تفاوتی بین خانه

 شود.متوسط مشاهده نمی

وسیعى دارد که  (. عدالت مفهوم29بگو: پرودگارم به عدل و داد فرمان داده ... )سوره اعراف آیه 

 د به کارد خوگیرد، زیرا حقیقت عدالت آن است که هر چیز را در مورهمه اعمال نیک را در بر مى

سه چیز است که ()علیه السالمصادق  (. امام144، ص 6برند و به جاى خود نهند )تفسیر نمونه، جلد 

 همه مردم به آنها نیاز دارند: امنیّت، عدالت و آسایش
.(Horani, 1984, 320) 

 رار گرفتن هر چیز در جای خود )توجه به نحوه قرارگیری عناصر و فضاهایق -

-ه ویژگیبت از مصالح با توجه استفاده درس -خانه با توجه به ماهیت و کاربرد آنها

ا بکلیت  اء و(. استفاده مناسب و به جا از هر چیز )تعادل و تناسبات در اجزهای آن

بع و منا صالحتوجه به انسان و نیازهای او و هم چنین استفاده متناسب با نیاز از م

 مورد نیاز در خانه(.

و آب  اظره گلهیدن منها، و قصرهائى بر فراز قصرها، چرا که دهائى دارند بر فراز غرفهبهشتیان غرفه

ز ماده فه(( ابخشتر و دلپذیرتر است. ))غرف(( جمع ))غرها لذتو نهرها و باغها از فراز غرفه

-ر مىمه ب))غرف(( )بر وزن حرف( به معنى برداشتن چیزى است، و لذا به آبى که با کف از چش

ل زى مناگویند، سپس به قسمتهاى فوقانى ساختمان و طبقات باالنوشند غرفه مىدارند و مى

ن شده تزیی شودهاى زیباى بهشتى با نهرهائى که از زیر آن جارى مىاطالق شده است. این غرفه

 سوره زمر(. 20، ذیل آیه 416، ص ، 19است )تفسیر نمونه، جلد 

در  به غرفه.ها به فضای باز خانه به مثاز اتاقانداوجود نظم بصری در ارتفاع؛ چشم -

ای دعوت به فضای درونی با طراحی محوره مسکن سنتی ایجاد تمرکز و توجه و

 سردر سازی در طراحیهای خارجی و ایجاد نظم و قرینهشاخص در نماها و حجره

طف و عهای خارجی انسان را متوجه نقاط بندی بدنهها و قابها، ایوانورودی

کون، سنماید و از سرعت حرکت او کاسته و او را به آرامش، محورهای شاخص می

 (Noqreh Kar, 2013, 183). کندمی فضای داخلی دعوت حضور در

ن به آرافت کند: خانه دارای شرافتی است و شنقل می )علیه السالم(از امام علی)علیه السالم(امام صادق

 (.,Majlesi, 1410 AH (154داشتن حیاط بزرگ و همراهان صالح و نیکوکار است

ثرت کایه و بدی خانه، تنگی و کوچکی حیاط و بدی همسفرمایند: شومی و می )علیه السالم(امام صادق

 .) ,252AH,  1413Sheykh Sadouq(عیوب و خرابی آن است 

 های بزرگ و حتی چندگانهوجود حیاط

 خرج غائطمفرید، آفرماید: ای آقایان! خداوند عز و جل هنگامی که آدمی را می )علیه السالم(امام صادق 

ین مکان ترهانجای جسم او آفرید. پس سزاوار است که توالت در پن ترینو ادرار او را در پنهان

 (.503، حدیث 249، ص 1خانه و به دور از انظار قرار گیرد )مستدرک الوسائل، جلد 

ور قرارگرفتن فضای سرویس بهداشتی در فضاهای جانبی خانه و شکستگی در مح

 ن.دید جهت کاهش دید و صدا و جداسازی سرویس میهمان و میزبا

) Horreفرمایند: رسول خدا )ص( بیشتر اوقات رو به قبله می نشست می )علیه السالم(امام صادق

)109AH,  1409Aameli, . به طور متواتر روایت شده: بهترین نشستن )علیهم السالم(از معصومین-

 .(Horre Aameli, 1409 AH, 109)ها آن است که به سوی قبله باشد 

استه(، توجه به دو رجنوب غربی )رون  -سمت شمال شرقیها به گیری خانهجهت

 جهت اقلیمی و عبادی در بناها

  .1396، منبع: مطالعات تحقیق
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