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تأثیر فرهنگ و اخالق اسالمی بر مسکن و کالبد فضایی خانهها
(نمونه موردی :خانههای عصر قاجار در شهر اردبیل)
علی یاران

*

دکتری معماری ،استاد تمام وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
**
حسین  بهرو
دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه علم و فرهنگ تهران
تاریخ دریافت مقاله 95/03/03 :تاریخ پذیرش نهایی95/06/13:

چکیــــده:

واژه های کلیدی :فرهنگ اسالمی ،مسکن ،کالبد فضایی خانه ،قاجار ،اردبیل.
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با ورود دین مبین اسالم به سرزمین ایران و همسویی تفکرات و اندیشههای برگرفته از قرآن و مفاهیم دینی-اعتقادی ،با
تکنیکهای ساخت در معماری ایران ،معماری این سرزمین ،با محتوایی مقدس ،همراه شد .با گذشت زمان ،گسست فرهنگی و
بحران هویت ،در کالبد خانهها و سیمای شهرهای ایرانی پدیدار گشت؛ بهطوریکه دیگر نمیتوان رابطهای منطقی بین معماری
معاصر و معماری غنی و پرمحتوای گذشته این سرزمین یافت .در راستای حل این بحران ،با توجه به میانرشتهای بودن پژوهش،
ابتدا با روش استداللی و مطالعهی استنادی ،به شناخت عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ و همچنین تأثیرات مذهبی بر کالبد فضایی
خانهها پرداخته شد .سپس با بررسی و واکاوی چند نمونه از خانههای عصر قاجار در شهر اردبیل ،به شناخت ارزشهای حاصل
از فرهنگ و اخالق اسالمی -که در نهایت به الگوی معماری (شکل خانهها) منجر میشود -پرداخته شد .در ادامه به ذکر
اسالمی تأثیرگذار بر مسکن و تجلی این ارزشها در کالبد فضایی خانههای مورد بررسی
ارزشهای حاصل از فرهنگ و اخالق
ِ
در این پژوهش پرداخته شد که به قرار زیر می باشد :حجاب ،تعاون ،طهارت ،قناعت ،خدامحوری و اطاعت ،تواضع.
حجاب ،در کالبد مسکن بهصورت تقسیم مسیرها (هشتی) ،ارتباطات تعریف شدهی فضاها ،بکارگیری کوبههای متمایز درب
ورودی ،رعایت سلسلهمراتب و دسترسی از فضای عمومی تا خصوصی ،ارتباطات تعریف شده و محدود با محیط بیرون و همچنین
سهولت دسترسی فضاها به هم نمود یافته است .تعاون ،در کالبد خانههای مورد بررسی بهصورت اختصاص فضایی جهت ارتباط
با همسایگان و اختصاص بهترین فضا (شاهنشین) به مهمان جلوهگر شده است .طهارت که از دو وجه جسمی و روانی تشکیل
یافته ،با قرارگیری سرویس در بیرون از خانه ،تعبیهی فضایی جهت کفشکن (ایوان ورودی) ،حضور گل و گیاه و بهرهگیری از
نور و هوای مناسب و همچنین حضور حوض آب در فضا نمودار گشته است.
قناعت با توجه به تناسبات ابعاد کالبد خارجی (نما) ،توجه به تناسبات ابعاد فضای داخلی ،سادگی فرم بنا و تودهگذاری صحیح
جهت کاهش مصرف انرژی در ابنیه مورد بررسی شکل یافته است .خدامحوری و اطاعت در کالبد خانههای مورد بررسی ،با
پرداختن به تزئینات انتزاعی (القای حس روحانی) در فضای داخل بنا ،و توجه به اختصاص فضای عبادت ،نمود ظاهری یافته
است .تواضع نیز با توجه به پرهیز از خودنمایی و همسویی کالبد بنا با محیط (پرهیز از تشخص کالبدی) ظاهر گشته است .در
قاجاری شهر اردبیل ،نتایج حاصله نشان از تبعیت قابل قبول این
نهایت ،با سنجش ارزشهای فرهنگی یاد شده در خانههای
ِ
خانهها از اصول عملی و ارزشهای فرهنگ و اخالق اسالمی دارد .در پایان ،با شناخت این عوامل و ارزشها میتوان به احیای
معماری غنی و برخاسته از فرهنگ گذشته این سرزمین پرداخت.
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 .1مقدمه و بیان مسئله

 .2پیشینهی تحقیق

مسکن باهویت در جامعه امروز،
با عنایت به اینکه موضوع
ِ
یکی از چالش های قابل توجه است؛ ضرورت پرداختن به
مسکن ایرانی -اسالمی ،بیش از پیش احساس می شود.
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خانه در وجه اول يك نهاد است و نه يك سازه؛ و اين نهاد
براي مقاصد بسيار پيچيدهاي بوجود آمده است .از آنجا كه
احداث يك خانه پديدهاي فرهنگي به شمار ميآيد؛ شكل و
سازمان فضايي آن به شدت تحت تأثير فرهنگي است كه بدان
تعلق دارد .حتي از آن زمان كه خانه براي بشر اوليه به عنوان
سرپناه مطرح بود؛ مفهوم عملكرد تنها در فايدهرساني صرف
يا فضاي عملكردي محض ،خالصه نميشد .وجه سرپناهي
خانه به عنوان وظيفهی ضمني ،ضروري و انفعالي مطرح بود
و جنبهی مثبت مفهوم خانه ،ايجاد محيطي مطلوب براي
زندگي خانواده به مثابه واحد اجتماعي بود .در معماري كهن
ايران ،معماري خانه بر پايهی اصول و الگوهاي ويژه طرح و
ساخته ميشدهاست .اين اصول را چه در خانههاي توانگران
يا اعياني و اشرافي و چه در خانهی مردم عادي همواره دنبال
ميكردند .خانهی ايراني ،جلوهی مستقيم ارزشهاي معنوي
و فرهنگي و شيوهی زندگي بود (خجسته قمری ،1390
 .)2در جوامع دینی این اعتقاد وجود دارد که انسان دارای
یک صورت زمینی آشکار و یک سیرت الهی پنهان است
که این دو بر یکدیگر منطبق و غیرقابلتفکیکند .به همین
ترتیب معماری هم -که یک رابطهی مستقیم با انسان دارد-
دارای یک صورت زمینی آشکار و یک سیرت معنوی پنهان
میباشد و این سیرت پنهان در معماری موجب به کمال
رسیدن انسان میگردد .مسکن یکی از مهمترین فضاهای
معماری است که رابطهی مستقیم با خود انسان برقرار
مینماید .لذا صورت زمینی مسکن به عملکردهای مورد نیاز
انسان و ابعاد انسانی جوابگو میباشد و سیرت معنوی آن در
صدد جوابگویی به اعتقادات و باورهای ساکنین آن میباشد.
این جنبه از مسکن باید سازگار با وجه الهی ساکنین آن باشد
که بر اساس خدامحوری شکل گرفته است .انسان دینی،
فطرت ًا دارای خواستهای انسانی است که او را به کمال الهی
میرساند؛ لذا مسکن او هم باید به گونهای هماهنگ با این
خواستههای انسانی طراحی شود و در رساندن او به کمال
کمک کند (مسائلی  .)28 ،1388با گذشت زمان ،بحران
هویت و بینظمی فزاینده در سیمای شهرها و بناهای
معاصر ،ارزشهای نهفته در تجارب گذشتگانمان را هر روز

بیش از پیش نمایان میسازد.
به نقل از رابرت گیفورد« 1یک سکونتگاه بیهویت و بیمعنا،
دیگر یک کاشانه نیست .در روزگار معاصر ،گسست تاریخی
از سیر تکامل دستاوردهای پیشکسوتان معماری تا جایی
پیش رفته که نمیتوانیم رابطهای منطقی با معماری گذشته
برقرار نماییم .معماری اسالمی ایران به سبب تکیه بر اصول
و باورهای معنوی مردمان این سرزمین میتواند در تعریف
ژرف ساختهای نظری یک معماری اسالمی پیشرو ،مناسب
برای نیازهای روزآمد ،مورد استفاده و بهرهبرداری قرار گیرد.
بازکاوی آموزههای معنوی پنهان در هنر و معماری اسالمی
گذشته ،از اساسیترین گامها در این زمینه به شمار میآید.
گذشتهای که آموزههایش میتواند چراغ راه آیندهای پرنشاط
و فعال گردد (نقیزاده و اسدزاده بیرجندی .)3214 ،1392
در این راستا پژوهش حاضر ،سعی دارد تا ضمن بررسی
و معرفی ارزشهای حاصل از فرهنگ و اخالق اسالمی
در رابطه با خانه ،به چگونگی تجلی آنها در کالبد فضایی
خانههای ایرانی بپردازد و در ادامه تحقیق ،برای یافتن پاسخ
به سؤاالت زیر تالش خواهد شد:
ارزشهای حاصل از فرهنگ و اخالق اسالمی در رابطه با
خانه کدامند و تجلی این ارزشها در کالبد فضایی خانه ،به
چه صورت است؟
آیا خانههای سنتی عصر قاجار در شهر اردبیل نیز از
ارزشهای فرهنگ اسالمی تبعیت کردهاند؟
روش تحقیق از نوع مطالعهی اسنادی و توصیف و تحلیل
محتواست .در ادامه روند پژوهش با عنایت به این که ،نوشتار
حاضر از نوع میانرشتهای است؛ در وهلهی اول به بررسی
و واکاوی اسناد کتابخانهای و متون مرجع ،در حوزهی دین
اسالم پرداخته و به استخراج اصول و ارزشهای برگرفته از
فرهنگ و اخالق اسالمی در باب مسکن پرداخته شد و در
نهایت به سنجش این اصول در نمونههای موردی انتخاب
شده پرداخته شد.
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خانههاست .در این راستا ،لزوم یافتن معنای فرهنگ و عوامل
مؤثر بر شکلگیری آن ،همچنین چگونگی تبلور فرهنگ در
کالبد فضایی خانهها ،کام ً
ال محسوس است .ابتدا ،رسیدن به
درک و مفهومی کلی از واژههای مسکن و فرهنگ ضروری
است.
 .3چهارچوب نظری
 .3-1مفهوم مسکن-خانه

«مسکن »2اسم مکان بر وزن مفعل ،معادل عربی واژهی
«خانه» به معنای جای آرامش و سکونت میباشد .این
واژه در فرهنگ لغت معادل واژههای خان ،در ،سرا ،منزل،
جایگاه ،جایباش و مستقر بیان شده است (دهخدا) .یوسف
اَلقّرضاوی ،اندیشمند اسالمی ،خانه را اینگونه تعریف میکند:
«مکانی که در آن فرد ضمن حفاظت از خود در برابر عوامل
آب و هوایی ،میتواند از فشارها و محدودیتهای جامعه به
دور باشد .خانه مکانی است برای استراحت آدمی و آرامش
ذهن» (همان .)61 ،همچنین در تعریف مسکن آمده است:
خانه -که در مفهوم شهرسازی ،آن را مسکن میگویند -در
واقع همان سرپناه است .خانه ،النه ،آشیانه یک نیاز عاطفی
برای هر موجود زنده است؛ مکانی همساز برای بقای پایداری
و تداوم نسلها .این نیاز درونی برای رشد ،به یقین ضروریتر
است .انسان خانه را محل پرورش و پایگاه تعالی میداند
(خجسته .)19 ،1376
 .3-2مفهوم واژهی فرهنگ

3

فرهنگ به معنای علم و دانش ،عقل ،ادب ،بزرگی و
سنجیدگی است و از «فر» و «هنگ» (از ریشه تنگ Thang
اوستایی) به معنای کشیدن ساخته شده است .فرهنگ و
فرهیختن ،در مفهوم مطابق با اجوکیت ( )educatو اجور
( )edureبه معنای کشیدن و کشش و نیز به معنای آموزش،
تعلیم و تربیت (در زبان اروپایی اجوکیشن  educationو در
پهلوی فرهنج  )farhangآمدهاست (معین ،ذیل کلمه فرهنگ).
لغت نامه دهخدا ،واژه فرهنگ را از دو جزء «فر» و «هنگ»
(فر به معنای شکوه ،شان و منزلت و هنگ به معنی کشیدن
و وقار) به معنی بیرون کشیدن ذکر کرده است (دهخدا ،ذیل
کلمه فرهنگ) .فرهنگ عمید واژهی فرهنگ را به معنای
دانش ،ادب ،علم ،آموزش و پرورش ،هنر و معرفت ،تعلیم
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شناخت اصول و قواعد خانهسازی از منظر اسالم ،میتواند
راه حلی ،برای معماری آشفتهی فعلی این سرزمین باشد.
این اصول و قواعد با رجوع به منابع و متون مرجع اسالمی
همچون :قرآن ،احادیث ،نهجالبالغه ،بحاراالنوار و دیگر
منابع اسالمی قابل تفسیر و استخراج است .ازجمله مطالعات
دینی اخیر ،در حوزهی معماری و شهرسازی اسالمی می
توان به کتاب «شاخصهای معماری و شهرسازی اسالمی»
رحیم قربانی اشاره کرد .در حوزهی مسکن مطالعات محمد
نقیزاده ،پیرامون ویژگیهای کیفی مسکن مطلوب ( )1384و
مبانی مسکن ایرانی اسالمی ( )1390درخور توجه بوده است
(حمزهنژاد و صدریان  .)61 ،1393همچنین مهدی حمزهنژاد
و زهرا صدریان در پژوهشی با عنوان «اصول طراحی خانه از
منظر اسالمی و الگوهای کاربردی معاصر» به معرفی اصول
برگرفته از مفاهیم اسالمی پرداختند .نویسندگان در پژوهش
نامبرده ،این اصول را در دو دستهی اصول سلبی و اصول
ایجابی معرفی کردند .اصول سلبی شامل :اصل نهی اشراف-
اصل پرهیز از تشخص کالبدی -اصل نکوهش ارتفاع زیاد
خانه و اعتدال در تزئینات بود .همچنین اصول ایجابی
نیز عبارتند از :رعایت حریم و محرمیت -اصل توصیه به
مهمانپذیری و رعایت وسعت به اندازه .در نهایت با استفاده
از این اصول به سنجش الگوها و بناهای معاصر پرداختند .در
پژوهشی دیگر که با عنوان «تدوین مبانی مسکن معاصر بر
اساس جهانبینی اسالمی» ،توسط محمد نقیزاده و نسرین
اسدزاده بیرجندی انجام گرفت؛ به معرفی اصول عملی و
چگونگی تجلی این اصول اسالمی در فضای عینی مسکن
معاصر پرداخته شد که این اصول عبارتند از :عزت وکرامت
انسانی ،دوری از ظواهر دنیوی ،عدم اسراف ،حفظ حرمت
خانواده ،رعایت حقوق دیگران ،پاکی و نظافت.
در جمعبندی پژوهشهای انجام یافته مشاهده میشود که
مؤلفههایی برای طراحی مسکن از منظر اسالم ،تعیین وتبیین
گشتهاند.
از سوی دیگر پژوهشهای اندکی به بررسی تأثیرات حاصل
از فرهنگ و اخالق اسالمی بر کالبد فضایی خانه پرداخته
است .از این رو نوشتار حاضر در صدد شناسایی مؤلفههای
تأثیرگذا ِر حاصل از فرهنگ و اخالق اسالمی بر کالبد فضایی
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و تربیت ،آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت و نیز به معنای
کتاب آورده است (عمید ،ذیل کلمه فرهنگ) .یک منبع دیگر
معتقد است که فرهنگ از کلمهی التین کالچر ( )cultureدر
آغاز قرن  14ه .ش به زبان فارسی راه یافته است (زیاری
.)96 ،1382
 .3-3مفهوم فرهنگ از منظر صاحبنظران غربی

زیگموند فروید 4فرهنگ را چنین تعریف میکند« :فرهنگ
مجموعه تواناییها و وسایلی است که زندگی ما را از زندگی
اجداد حیوانی ما دور میکند و در خدمت دو هدف است:
محافظت از بشر در مقابل طبیعت و تنظیم روابط انسانی بین
افراد (گروتر .)58 ،1375
5
مطابق تعریف آموس راپاپورت « ،فرهنگ مجموعهای از
ارزشها و عقاید دربردارندهی ایدهآلهای گروهی از مردم
است که در فرآیند فرهنگآموزی ،میان اعضای آن گروه
منتقل میشود و منظور او از فرهنگآموزی ،انتقال ارزشها
و عقاید از نسلی به نسل دیگر در میان اعضای یک فرهنگ
مشابه است (یزدانفر و همکاران .)20 ،1392
 .3-4مفهوم فرهنگ از منظر متفکران اسالمی

شهید مطهری ،فرهنگ را مجموعه اندوختههای معنوی،
فکری ،روحی ،عقلی ،اخالقی و اجتماعی یک قوم میداند.

علی شریعتی ،فرهنگ را به معنای «مجموعهای از اندوختهها
و دستاوردهای معنوی جامعهی بشری دانسته و یافتهها و
دستاوردهای مادی جامعه بشری را تمدن معرفی میکند.
عالمه جعفری نیز ،فرهنگ را چنین تعریف میکند :فرهنگ
عبارتست از شیوهی انتخاب شده برای کیفیت زندگی ،که با
گذشت زمان و مساعدت عوامل محیط طبیعی و پدیدههای
روانی و رویدادهای نافذ در حیات یک جامعه به وجود میآید
(همان.)20 ،
با بررسی نتایج مطالعات و پژوهشهایی در حوزهی فرهنگ،
میتوان به عواملی اشاره کرد که بر ایجاد و شکلگیری
فرهنگ یک جامعه تأثیرگذارند .این عوامل عباتند از :عامل
آئینی و مذهبی ،عامل اقلیمی ،عامل ادراکی و شناختی
انسان .پژوهش حاضر با به بررسی بیش از پیش تأثیرات
مذهبی و آئینی در شکلگیری فرهنگ جامعه ،سعی بر این
دارد تا با شناخت ارزشها و اصول حاصل از دین اسالم ،به
چگونگی نمود ظاهری این ارزشها و اصول در کالبد فضایی
خانهها بپردازد؛ که لزوم پرداختن به این موضوع در عصر
حاضر معماری این سرزمین ،امری ضروری است.

نمودار  .1عوامل تأثیرگذار در شکلگیری فرهنگ-تأثیرات مذهبی بر کالبد فضایی خانه (مأخذ :نگارندگان با اقتباس از یزدانفر ،حسینی ،و زرودی )1392

خداوند در قرآن مجید ،ویژگیها و صفات خانه «محل سکونت»
انسان را این گونه توصیف مینماید:
«همانا اولین خانهای که برای مردم قرار داده شد؛ همان است که
در مکه میباشد و فرخنده است» (آل عمران .6)96 :پس نخستین
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پس ،آنچه که در این نوشتار مورد بحث و بررسی است؛ شناخت
و تأثیرات ارزشهای فرهنگ و اخالق اسالمی برکالبد فضایی
خانههاست .در ادامه به ویژگیهای خانه در قرآن کریم پرداخته
شد.

 .3-5ويژگيهاي خانه در آيات قرآن
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خانه برای همهی مردم ،همان خانه کعبه است؛ که فضای
محصوریاستمکعبیشکلکهششوجهآنیکنواختومنظمو
قرینهودارایقطبونقطهمرکزیوهماهنگیووحدتبیمانندی
در میان اشکال منظم چندوجهی است؛ و انسان در فضای درون
آن کام ً
ال حالت توازن ،تعادل و تمرکز پیدا مینماید و سکون کامل
است و حرکت مادی در آن وجود ندارد .این فضا فرخنده و مبارک
(بیت اَهلل) و هم خانهی تولد انسان
است و هم به عنوان خانهی خدا ُ
ضع ل ِلناس»
کامل ،حضرت علی(ع) و هم خانه قیام همه مردم « َو َ
یا قیام ًا ل ِلناس (نقرهکار .)362-361 ،1393
«خداوند خانههایتان را برای شما مایهی آرامش قرار داد» (نحل:
 .7)80خداوند خانه را در مقابل فضاهای کار و تفریح و ...فضای
سکون و آرامش و امنیت انسانها قرار داده است« .نیکو نیست
که از پشت خانهها بدانها وارد شوید؛ بلکه نیکوکار کسی است
که پرهیزکاری کند و از درهای خانه به آن در آید» (بقره.8)189 :
خداوند طراحی خانهها را مستلزم داشتن حریم امن و دور از هرگونه
مزاحمت همجواری و با ورودی مشخص توصیه مینماید.
«به خانههایی که خانهی شما نیست؛ داخل نشوید تا اجازه بگیرید
و بر اهل خانه سالم کنید» (نور .9)27 :خداوند خانه را محل حریم
شخصی و خانوادگی تعریف نموده و از ورود بدون اجازه به خانه
نهی نموده و به مالقاتی همراه با مهربانی و رحمت توصیه نموده
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است.
«پسهنگامیکهبهخانههایی[کهگفتهشد]واردشدید؛بهیکدیگر
سالم کنید .سالمی که نزد خدا فرخنده و مبارک است» (نور.10)61:
خانه ،هم باید آرامش جسمی و هم آرامش روحی و معنوی انسان
را فراهم آورد (نقرهکار .)362 ،1393
 .4ارزشهای برگرفته از فرهنگ اسالمی و تجلی آنها در
کالبد فضایی خانهها

در مجموع با توجه به آیات و احادیث مطرح شده و با استناد به
مطالعات انجام یافته در حوزهی فرهنگ اسالمی و مسکن ،به
معرفی اصول اعتقادی و ارزشهای فرهنگی دین اسالم که بر
شکلگیری مسکن ،تأثیرگذار بوده؛ پرداخته شد .این اصول و
ارزشها در جدول  1ارائه گردید .مؤلفههای عنوان شده ،در قالب
فکری برگرفته از فرهنگ و اخالق اسالمی
شش ارزش و اصل
ِ
ارائه گردید .این ارزشها عبارتند از:
حجاب ،تعاون ،طهارت ،قناعت ،خدامحوری و اطاعت ،تواضع.
ارزشهای فرهنگی یاد شده ،در قالب الگوی رفتاری و فعالیت افراد
جامعهنمودیافتهاست.بهطوریکهاینفعالیتهاوالگوهایرفتاری،
حاصل از جهانبینی اسالمی ،است که در شکل و کالبد فضایی
خانهها نیز پدیدار گشته است.

جدول  .1ارزشهای برگرفته از فرهنگ و اخالق اسالمی و نحوهی تأثیر آنها در کالبد فضایی خانهها (مأخذ :نگارندگان با اقتباس از منابع پژوهش)
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در ادامه به تشریح و تبیین برخی از الگوهای رفتاری حاصل
از فرهنگ و اخالق اسالمی پرداخته شد.
 .1-4انسان مداری

«کریم پیرنیا» در کتاب «سبکشناسی معماری ایرانی» این
ویژگی را با عنوان «مردمواری» مشخص مینماید و در
توضیح آن مینویسد :مردمواری به معنای رعایت تناسب،
میان اندامهای ساختمانی با اندامهای انسان و توجه به
نیازهای او در کار ساختمانسازی است .مردمواری در اندام
(فضا) های ساختمان و اجزای آن چنین نمایان میشود :اتاق
سهدری که بیشتر برای خوابیدن بهکار میرود؛ به اندازهای
است که نیاز یک خانواده را برآورده کند (پیرنیا .)26 ،1389
«نادر اردالن» و «الله بختیار» در کتاب «حس وحدت»
در این باره مینویسند :در سیستم مختصات ظاهری انسان،
اعضای بدن ،واحدهای تعریف فضایی هستند (اردالن و
بختیار  .)55 ،1390همچنین «عبدالحمید نقرهکار» در کتاب
«مبانی نظری معماری» در این باب ،مینویسد :بشر از دیرباز
به رابطهای میان اندازهها و شکلها پی برده و تالش کرده
با اندازهها به شکل برسد یا با شکلها ،اندازهها را نشان دهد.
هدف بنیادین همهی نظریهها دربارهی تناسبات در کار هنری،
پدید آوردن احساس نظم و سامانبندی میان بخشهای یک
آمیزهی دیدگانی یا ترکیب بصری است .با اینکه تناسبات در
نگاه نخست ،شاید به چشم بیننده نیاید؛ ولی آن ساماندهی
دیدگانی پدید آمده ،در یک رشته تجربیات پیوسته ،میتواند
پدیدآورندهی حس زیبایی شود (نقرهکار .)189 ،1393
 .4-2کارکردهای نمادین

 .3-4پرهیز از اسراف

 .4-4محرمیت-تمایز حریمها

«کریم پیرنیا» در کتاب «سبک شناسی معماری ایرانی» این
ویژگی را با عنوان «درونگرایی» مشخص مینماید و در
توضیح آن مینویسد :اصو ًال در ساماندهی اندامهای گوناگون
ساختمان و بهویژهی خانههای سنتی ،باورهای مردم بسیار
کارساز بوده است.
یکی از باورهای مردم ایران ارزش نهادن به زندگی شخصی
و حرمت آن و نیز عزت نفس ایرانیان بوده که این امر
بهگونهای معماری ایران را درونگرا ساخته است (پیرنیا ،1389
« .)35محمد نقیزاده» در کتاب «شهر و معماری اسالمی»
در اینباره مینویسد :مصون بودن فضاهای داخلی مسکن از
دید بیگانگان ،موردی است که آسایش خانواده سخت بدان
وابسته است .فیالواقع ،مسکن به عنوان محل امن و آرامش
خانواده بایستی بهگونهای مناسب ،از مشرف قرار گرفتن در
امان بماند .شاید عدهای نصب پردههای ضخیم یا پنجرههای
کوتا ِه در ارتفاع و امثالهم را راه حل مناسبی برای تأمین
محرمیت و مصون بودن از اشراف بدانند؛ اما باید توجه کرد
که این روشها ،روشهایی تدافعی و موردی هستند که
روند جاری زندگی را -که از جمله آنها استفاده از نور و
هوای مناسب است -مختل مینمایند .مورد دیگری که در
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پیامبر اکرم(ص) فرمودند :جرئیل(ع) بر من وارد شد و گفت:
ای محمد خدایت نهی میکند از تزئین خانهها .حضرت امام
جعفر صادق(ع) فرمودند :منظور از تزویق و تزئین ،تصویر و
عکسهای انسانی است و فقط تصاویر درختان و مناظر و
امثال آن ،میتواند به عنوان تزئینات خانه مورد استفاده قرار
گیرد .عالوه بر آن در زمینهی کاربرد رنگ ،در قرآن فقط از
رنگهای سفید ،زرد ،سبز ،قرمز و سیاه نام برده شده است
(نقیزاده و اسدزاده بیرجندی.)3218 :1392 ،

«کریم پیرنیا» در کتاب «سبک شناسی معماری ایرانی»
از این ویژگی با عنوان «پرهیز از بیهودگی» نام میبرد و
در اینباره مینویسد :در معماری ایران تالش میشده کار
بیهوده در ساختمانسازی نکنند و از اسراف پرهیز میکردند.
در آیهی سوم سوره مؤمنون در قرآن کریم آمده است:
«مؤمنان ،آنانکه از بیهودگی روی گردانند» (پیرنیا ،1389
 .)28همچنین «محمد نقی زاده» در کتاب «شهر و معماری
اسالمی» در باب عدم اسراف مینویسد :میانهروی -که
همان مشی در حد تعادل و اجتناب از افراط و تفریط است-
از کیفیاتی است که در به تعادل رساندن جامعه ،ایفای نقش
مینماید .جنبهای از میانهروی عبارت از اجتناب از اسراف
و تبذیر است که در مقوالتی همچون انتخاب مصالح و
شیوههای ساخت و تنوع فضاهای درونی مسکن و هرآنچه
که بتوان آن را به عنوان خروج از تعادل ذکر کرد؛ بروز
مینماید (نقیزاده .)451 ،1387
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این رابطه مطرح است؛ ارتباطات صحیح فضاهای داخلی به
گونهایست که او ًال :غریبهها بر فضاهای داخلی تسلط نداشته
باشند و ثانی ًا :قلمرو اعضای خانواده (والدین و فرزندان دختر و
پسر) نیز به طریق مناسب از یکدیگر تفکیک شوند (نقیزاده
.)448 ،1387
 .5-4درونگرایی

«محمد نقی زاده» در کتاب «شهر و معماری اسالمی» در
رابطه با موضوع رعایت حقوق دیگران مینویسد :مرعی داشتن
حقوق سایر آحاد جامعه از جمله همسایگان ،تأثیری به سزا
در شکلگیری مسکن مطلوب و ارتباطات مساکن مطلوب با
یکدیگر خواهد داشت .این بدان معناست که مساکن مطلوب
در عین حالی که امکان ارتباط مناسب بین افراد و خانواده
را فراهم میآورند؛ از بروز مزاحمتهای بصری ،صوتی و
روانی و امثالهم پیشگیری میکنند .امروزه گاهی این ایده
مسکونی واقع در برجها،
مطرح میشود که در واحدهای
ِ
دوربینی برای مالحضه و نظارهی مناظر تعبیه میشود .این
موضوع اگر چه میتواند به عنوان امتیازی برای آن واحدها
مطرح شود؛ اما مصداق بارز تجاوز به حقوق ،امنیت ،خلوت
و حریم خصوصی کسانی است که تحت نظارهی افراد و در
بُرد دوربینهای آنها قرار میگیرند (نقیزاده .)452 ،1387
 .6-4پاکی و نظافت

پاکی و نظافت برشمرد.

 .5محدودهی مطالعات و موردپژوهی

علیرغم تالشهای بهعمل آمده در زمینهی پژوهش و
تألیف کتب ،پیرامون مبانی اسالمی و مسکن در اقلیمهای
مختلف ایران ،هنوز کاستیها و کمبودهایی در پژوهش
مسکن شهر اردبیل وجود دارد .از این رو در پژوهش حاضر،
شهر اردبیل به عنوان محدودهی پژوهش در نظر گرفته شد.
همچنین عصر قاجار نیز به عنوان قلمرو زمانی پژوهش در
نظر گرفته شد؛ زیرا که ابنیهی موجو ِد عصر قاجاری در این
شهر از صالبت و فراوانی اطالعات برخوردارند و همچنین،
کمتر مورد تغییرات گشتهاند .لذا در پژوهش حاضر ،سه نمونه
از خانههای عصر قاجاری شهر اردبیل انتخاب شد؛ که در
ادامه به معرفی این خانهها پرداخته خواهد شد .نمونههای
الف و ج ،از جمله خانههای اعیانی به شمار میروند؛ زیرا که
مشاهدات و مطالعات انجام یافته و همچنین عرصهی وسیع
و تنوع فضاهای کالبدی این ابنیه ،گواهی بر این ادعاست .در
مقابل نمونهی ب ،از جمله خانههای معمولی در این شهر
است .شاخصهها و ویژگیهای مشترک خانههای مذکور،
دلیلی است بر انتخاب و واکاوی این ابنیه .از حیث اینکه در
سطور قبلی به این نکته اشاره شد که خانه پدیدهای فرهنگی
چگونگی شکل یافتن آن ،برگرفته از فرهنگ حاکم
است و
ِ
بر جامعهایست که بدان تعلق دارد؛ لذا از اینرو شناخت و
توضیحاتی در باب فرهنگ شهر اردبیل ،در این بخش از
نوشتار ،کام ً
ال محسوس است .شهر اردبیل هم مثل اکثر
شهرها ،محصول عوامل ،حوادث و عناصر سهگانهی طبیعی-
جغرافیایی ،انسانی و کالبدی است (امیری .)27-26 ،1384
براساس نمودار  ،1عواملی همچون اقلیم و جغرافیا ،آئین
و مذهب ،و تأثیرات ادراکی و انسانشناختی ،که زمینهساز
فرهنگ هر منطقه هستند؛ بهصورت مستقیم و غیرمستقیم
بر کالبد ساختاری و فضایی ابنیهی آن منطقه تأثیرگذارند.
پیوند بین آیین و کالبد در شهر اردبیل ،نکتهای قابل تأکید
است .بهطوریکه شهر ،نخست با کارکرد نظامی و استحکامی
شکل میگیرد .سپس بنا به موقعیت چهارراهی و با استقرار
بازار ،جایگاه تجاری-اقتصادی پیدا میکند و بعداً با تبدیل به
قطب مهم تشیع ،تحت نفوذ صفویان ،موقعیتی مذهبی کسب
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زمانی که حرف از پاکی و نظافت به میان میآید؛ ناخودآگاه
زاللی و پاکی آب در ذهن آدمی تداعی میشود .آب
از دیرباز ،نقشی حیاتی در زندگی انسان داشته است و
دریاچهها و رودخانهها نیز همواره آدمی را به سوی خود
جذب میکردهاند .در گذشتهای نهچنداندور که انسان آب
را به عنوان یکی از اجزا و عناصر معماری ،منظر و طراحی
شهری مورد استفاده قرار داد؛ همواره جلوههای مختلف آن
باعث تهییج و تحریک گرایش انسان به زیبایی شده است
(ادیبی و همکاران  .)75 ،1384در آیاتی از قرآن مجید ،آب
به عنوان یکی از عناصر و نعمات بهشتی معرفی شده است:
«و مژده ده ای پیغمبر،کسانی را که ایمان آوردند و نیکوکار
شدند .به یقین آنها راست باغهایی که جاری است در آنها
نهرهای آب (بقره(11)25 :حقایق و میرشاهزاده .)149 ،1391
با این تفاسیر ،آب را در مسکن اسالمی میتوان ،عنصر عامل
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میکند که دستاورد آن شکلگیری و برقراری فضاهای متعدد
مذهبی با محوریت مجموعهی شیخصفیالدین است و این
محور در زمان سلسلههای بعدی اعم از زندیه ،افشاریه و
قاجار نیز تداوم مییابد (امیری  .)209 ،1384شایان ذکر است
که محوریت مذهبی و آیینی مجموعهی شیخصفیالدین تا
حال حاضر نیز تداوم یافته است؛ بهطوریکه همهساله مراسم
مذهبی و عزاداری ماه محرم بهخصوص روزهای تاسوعا و
عاشورا در این بافت از شهر صورت میپذیرد .در ادامه بحث

تأثیرات آیینی و مذهبی قابل ذکر است؛ با توجه به این که
دین و مذهب غالب در شهر اردبیل ،اسالم و تشیع است؛ لذا
فرهنگ و معماری خانهها در این شهر ،از این مسئله تأثیر
فراوان گرفته است .به عنوان مثال :تمایز حریمها ،تواضع
و عواملی دیگر -که در ادامه بحث خواهد شد -در روابط
فضایی خانههای تاریخی این شهر ،سخن از تأثیر افکار
اسالمی در این خانهها دارد.

جدول  .2معرفی نمونههای مورد پژوهش (مأخذ :نگارندگان؛ سازمان میراث فرهنگی اردبیل)
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 .1-5تحلیل نمونه الف

پس از مطالعات انجام یافته در نمونه (الف) ،نتایج زیر
حاصل شد:
در باب انسانمداری و تناسبات در این بنا میتوان گفت
که طراح بنای مذکور در طراحی و پردازش بنا درحد توان،
سعی نموده تا کالبد خانه پاسخگوی نیازهای ساکنین
آن باشد .در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که با توجه
به مشاهدات و مطالعات انجام یافته ،اقلیم سرد منطقه
اردبیل ،طراح را خواه و یا ناخواه ،مجاب به توجه و رعایت
مقیاس انسانی در این بنا نموده است .بهرهگیری از فضای
سبز ،طبیعت و درختان در حیاطهای سهگانهی این بنا

99

از طریق پنجرههای اتاقهای اطراف حیاط صورت گرفته
است .مشاهدات داخلی بنا ،حاکی از وجود تزئینات انتزاعی
است که شامل گچبریها ،مقرنسکاریها و نقاشیهایی با
مضمون درختان ،گلها و مناظر طبیعی است .این تزئینات
علیرغم اینکه به زیبایی بیش از پیش فضای داخلی بنا
میافزاید؛ در القای حس روحانی به آدمی کمک شایانی
میکند .رعایت تناسبات در نقاشیها و مقرنسهایی که
برگرفته از محاسبات ریاضی و هندسی است؛ آدمی را
به جوهرهی ابدی و عینی موجود در نظم الهی رهنمون
میسازد.

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

تصویر  .1نمونهای از مقرنسها و نقاشیهای خانه صادقی ،که نشانگر پرداختن به تزئینات انتزاعی در فضای داخل خانه است که به منظور «القای حس
روحانی» به ساکنین انجام یافته است( .عکس از  :سمیرا معصوم زاده دولت آبادی)
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با اشاره به ویژگیهای یاد شده از نمونه (الف) ،میتوان به دور
بودن این بنا از ظواهر دنیوی ،نیز اشاره کرد .در باب پرهیز از
اسراف ،چنانکه در تصویر  2ارائه گردید؛ طراح و یا معمار بنا
با شناخت کاملی که از این اقلیم داشته ،سعی بر ایجاد بنایی
داشته تا با جایگذاری صحیح تودههای ساختمانی در جهت
کاهش مصرف انرژی و بهرهگیری از نور مناسب گام بزرگی
بردارد .در این راستا طراح ،با استفاده از احجام خالص و بدون
شکست ،سطح تماس بنا با محیط پیرامون را برای جلوگیری
از تبادل انرژی به حداقل رسانیده و همچنین با جاگذاری

تودههای اصلی مسکونی در قسمت شمال بنا (رو به جنوب) به
استفاده از نور مطلوب جنوب در فصل زمستان اندیشیده است.
حفظ حرمت و حریم خانواده یکی از اساسیترین اصول
اسالمی بوده که ایرانیان ،از دیرباز به این اصول شدیداً پایبند
خودی خود بنا را
بودهاند .در این خانه علیرغم اینکه اقلیم به
ِ
به سمت درونگرایی سوق داده؛ اما با این حال در بررسی روابط
فضایی بنای مذکور به تقسیماتی کام ً
ال سلسلهمراتبگرایانه ،در
ِ
جهت حفظ حریم خانواده اندیشیده شده است.

تصویر  .2بررسی مالحظات اقلیمی (نورگیری و جاگذاری تودههای ساختمانهای مسکونی) در خانهی صادقی (مأخذ :نگارندگان)
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طراح این بنا به جزئیات بسیارریزی که میتوان گفت :در
معماری امروز به فراموشی سپرده شده است؛ توجه نموده
و در راستای آن به خلق فضایی پاسخده ،تالش نموده
است .او (طراح) در این بنا حتی به ارتباطات تعریف شده

دسترسی مناسب،
طراحی
همسایگی نیز اندیشیده و با
ِ
ِ
فضایی را برای تجمع همسایگان ایجاد نموده است؛ که
این امر ،یکی از ویژگیهای مهم در بحث ایجاد تعامالت
اجتماعی است.
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تصویر  .3بررسی سلسلهمراتب دسترسی فضاهای عمومی و خصوصی (جدایی حریم خصوصی خانواده با حریم عمومی) در خانهی صادقی
(مأخذ :نگارندگان)

همچنین ،حضور آب و آبنما در هر سه حیاط بنا ،نمادی از
بانی بنا بر این
پاکی و نظافت است که بخوبی اهل منزل و ِ
امر ،واقف بودهاند.

از شیشههایی با رنگهای الوان ،گویی آدمی را به فردوس
برین رهنمون میسازد.

 .2-5تحلیل نمونه ب

تصویر  .4نمونهای از مقرنسها و ا ُرسیهای خانه ارشادی ،که نشانگر
پرداختن به تزئینات انتزاعی در فضای داخل خانه است که به منظور «القای
حس روحانی» به ساکنین انجام یافته است (عکس از :محیا خیرخواهی)
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نتایج مطالعات و تحقیقات انجام یافته ،پیرامون نمونه موردی
(ب) به قرار ذیل میباشد:
بنای کنونی ،باقیماندهی عمارتی بزرگتر است که متأسفانه
بخش اندرونی این بنا که در قسمت شمالی بنای حاضر
قرار داشته ،تفکیک و تخریب شده است .با اینکه بنای
حاضر ،در طول سالهای متمادی ،دستخوش بیمهریها
و کمتوجهیها قرار گرفته؛ اما در حد توانش ،توانسته
خصوصیات و ویژگیهای اصیلش را که دستمایهی فرهنگ
غنی مردم این سامان بوده را ،در خود نگاه دارد .عمارت
نامبرده ،متشکل از دو طبقهی زیرزمین و همکف است.
ابعاد و اندازههای بهکارگرفته شده در این بنا ،نشان از
شناخت کامل و کافی طراح و سازندهی آن از مقیاسهای
انسانی دارد .از استقالل و شکل واحد بنا ،میتوان به عنوان
ویژگی دیگری از این خانه یاد کرد .تناسبات و هندسهی
چوبی زیبا ،متشکل
دقیق مقرنسهای گچی و ا ُرسیهای
ِ
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متأسفانه بهدلیل تخریب بخش اندرونی ،نمیتوان نظری
قطعی در باب رعایت یا عدم رعایت سلسلهمراتب فضایی،
استتار و عدم اشراف ،ارائه داد؛ اما با این حال ،هشتی
زیبایی که در حال حاضر پا برجاست؛ سخن از حفظ حریم
و حرمت خانه و خانواده دارد .حضور آب در حیاط بنای

فعلی ،باز حکایت از تأکید ساکنین بنا ،بر پاکی و زاللی و
اصل طهارت دارد .همچنین ،خالص بودن و سادگی فرم
بنا ،استفاده از زیرزمین جهت پخت و پز و نگهداری دام،
عواملی هستند که طراح یا سازنده ،جهت تأمین و حفظ
انرژی در بنا ،بهکار گرفته است.

تصویر  .5چرخش انرژی در فضای داخل بنا ،که نمایانگر توجه سازنده یا طراح به مسئلهی تأمین انرژی است.طراح با قرار دادن مطبخ در طبقه زیرزمین،
به تأمین گرمایش فضا در طبقه فوقانی اندیشیده است که این خود تبعیت طراح یا سازنده بنا از اصل قناعت را مینمایاند (مأخذ :نگارندگان).

 .3-5تحلیل نمونه ج
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نتایج کسب شده از مطالعات و تحقیقات انجام یافته ،پیرامون
نمونه (ج) به قرار ذیل میباشد.
به گفتهی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی شهرستان
اردبیل ،این بنا ،قب ً
ال دارای ساختمان مرکزی و واحدهای
اندرونی و بیرونی بوده که در طراحی اولیه آن ،تاالر مرکزی
به کلیهی واحدهای جنبی اشرافیت داشته است .بنای مذکور
در حال حاضر دارای دو طبقهی زیرزمین و همکف است.
با مشاهده و بررسی کالبدی تاالر اصلی (شاهنشین) ،میتوان
به این نکته اشاره کرد که طراح و سازندهی بنا ،با مرتفع
قرار دادن سقف تاالر اصلی ،گویی شخصیت مقتدر و واالی
صاحب خانه را به رخ دیگران میکشد؛ چنانکه این تاالر ،از

عابران ناآشنا ،خود را دواشکوبه
معبر همجوار ،در نگاه اول
ِ
جلوه میدهد .درختان و گیاهان موجود در حیاط فعلی بنا،
حکایت از حضور طبیعت در این خانه دارد.
این طبیعت و زیبایی در فضای داخل تاالر اصلی نیز
با مقرنسها ،آینهکاریها ،گچبریها و ا ُرسیهایی با
شیشههای رنگی تبلور یافته است .بازی نور با رنگهایی
که در ا ُرسی بکارگرفته شده ،انعکاس نور در آینهکاریهای
روی مقرنسهایی که متناسب با فضاست؛ ذهن آدمی را
به زیباییهای طبیعت و خالقش سوق میدهد .تمامی این
تزئینات انتزاعی ،در راستای القای حس روحانی به آدمی
صورت گرفته است .در باب اصل پرهیز از اسراف در این
بنا ،میتوان به این نکته اشاره کرد که ارتفاع زیاد فضای
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تاالر اصلی ،عاملی برای هدررفت و مصرف بیش از اندازهی
انرژی در این بناست .همچنین از بهکارگیری پنجره ا ُرسی
سرتاسری در جبههی شرقی بنا نیز میتوان به عنوان عاملی
برای تبادل و هدررفت انرژی در زمستان سرد این اقلیم نام
برد .در مقابل ،پنجرهی کوچک سهلنگه که در جبههی
جنوبی تاالر قرار دارد و به معبر عمومی مشرف است؛
میتواند با جذب نور خورشید ،هر چند اندک ،به جبران

انرژی از دست رفته ،کمک کند .متأسفانه در این نمونه نیز،
بهدلیل تخریب و تفکیک قسمت های دیگر بنا ،در باب حفظ
حریم و رعایت یا عدم رعایت سلسلهمراتب ،نمیتوان نظری
هشتی
قطعی ارائه کرد؛ اما با توجه به موقعیت قرارگیری
ِ
تخریب شده در نقشه بنا ،میتوان استنباط نمود که در این
اسالمی حفظ حریم خانواده،
بنا نیز به اصل بسیار مهم و
ِ
اندیشیده شده است.

تصویر  .6نمونهای از مقرنسها ،گچبریها و ا ُرسیهای خانهی وکیل
الرعایا که نشانگر پرداختن به تزئینات انتزاعی در فضای داخل خانه است
که به منظور «القای حس روحانی» به ساکنین انجام یافته است (عکس
از :سمیرا معصوم زاده دولت آبادی)

تصویر  .7بررسی دسترسی بنا -جدارههای نورگیر در خانهی وکیل الرعایا
(مأخذ :نگارندگان)

 .6نتیجهگیری
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ادیان الهی از جانب خداوند متعال ،در قالب برنامههایی
الهی ،جهت هدایت و راهنمایی بشر به زندگی سعادتمند
نازل شدهاند که در نهایت آدمی را به کمال رهنمون
وجودی دین مبین اسالم نیز ،از
میسازد .چنانکه فلسفه
ِ
این قاعده مستثنی نیست .دین اسالم نیز چون برنامهای
کامل ،در تمامی زمینهها چراغ راهی است برای بشر.
این برنامهی کامل ،در حوزهی زندگی و مسکن نیز
مبین ویژگیها و چهارچوبی آمیخته با مبانی و اصول
فکری است .با مطالعه و تفکر در منابع دین و شریعت،
چهارچوبی را برای محیط زندگی انسان ،میتوان ترسیم
کرد که پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی ساکنینش
باشد.
حال پس از مطالعات و پژوهشهای انجام یافته در
راستای پاسخگویی به سؤاالت تحقیق ،پاسخ به سوال

اول تحقیق به قرار زیر میباشد :اصول عملی برگرفته
از فرهنگ و اخالق اسالمی ،پیرامون مسکن و خانههای
اسالمی عبارتند از :حجاب ،تعاون ،طهارت ،قناعت،
خدامحوری و اطاعت ،و تواضع.
این در حالیست که با گسست فرهنگی جامعه امروزی
از گذشتهی غنی خود ،بسیاری از این اصول در الگوی
غالب مسکن امروزی (آپارتمانها) به فراموشی سپرده
شده است .در ادامه باید تأکید کرد که شهرسازی و
معماری در شهر اردبیل که محدودهی مطالعاتی این
پژوهش است؛ از این قاعده مستثنی نیست و همسو با
کلیت معماری معاصر کشورمان در وضع نابسامانی از
لحاظ ارتباط معماری با فرهنگ اسالمی و پاسخگو بودن
به نیازهای معنوی کاربرانش به سر میبرد .از این رو
بر اساس اطالعات کسب شده از مسائل روانشناختی و
نیازهای معنوی افراد ساکن در آپارتمانهای امروزی،
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علیرغم این که ،این ساختمانها با استفاده از تکنولوژی،
پاسخگوی خیلی از نیازهای مادی ساکنینشان هستند؛ اما
در راستای پاسخگویی به نیازهای معنوی افراد عاجزند .این
در حالیست که میتوان اذعان نمود که اصول کسب شده
از این نوشتار ،میتوانند پاسخگوی خیلی از نیازهای بشر
امروزی باشند؛ چرا که این اصول ارتباط مستقیم با ذات و
فطرت انسانی دارند .از جمله میتوان به حفظ محرمیت در
فضای زندگی اشاره کرد که آدمی همیشه خواستار رعایت
این اصل در فضای زندگیست تا به آرامش دست یابد.
همچنین میتوان به ارتباط مستقیم بشر با طبیعت ،نیز
اشاره کرد؛ چرا که از آغاز آفرینش نیاز به ارتباط با طبیعت،
در ذات و سرشت او نهفته است.
در ادامه و در راستای پاسخگویی به سؤال دوم تحقیق،
اسالمی یاد شده با خصوصیات
تمامی اصول عملی فرهنگ
ِ
و ویژگیهایشان در نمونههای انتخابی ،مورد سنجش
قرارگرفت و نتایج حاصله در قالب جدول  3تبلور یافت.
حجاب ،طهارت و خدامحوری از جمله ارزشهایی است که
در همهی نمونهها مورد تأکید قرار داشته است .بهطوریکه
در زیرمجموعهی ارزش «حجاب» ،تقسیم مسیرها (استفاده
از هشتی) و رعایت سلسلهمراتب و دسترسی از فضای
عمومی تا خصوصی ،از جمله مواردی است که در همه
بناهای انتخاب شده ،بصورت یک اصل مهم در نظر گرفته
شده است؛ البته قابل ذکر است که در بحث ارزش حجاب،
میتوان عامل اقلیم سرد منطقه را نیز در شدت تأثیرگذاری
این مؤلفه بر کالبد فضایی خانه ،تأثیرگذار خواند.

در باب ارزش «تواضع» نیز میتوان به این نکته اشاره کرد
که پرهیز از خودنمایی در کالبد خارجی نمونههای (الف)
و (ب) کام ً
ال مشهود است .این در حالیست که در نمای
نمونه (ج) نشانههایی از تشخص کالبدی وجود دارد که بر
اساس اطالعات کسب شده و مطالعات میدانی ،صاحب
خانه (ج) به لحاظ شأن و منزلت اجتماعی ،دارای شخصیتی
واال بوده است و شاید بتوان به این نکته رسید که تشخص
کالبدی بنای مذکور ،بر گرفته از شأن واالی صاحب خانه
باشد .در باب ارزش «طهارت» نیز میتوان به تبعیت
هر سه نمونه از زیرمجموعههای «تعبیهی فضایی جهت
کفشکن» و همچنین «حضور آب و گیاه در فضا» اشاره
کرد که اهمیت این موضوع را در دید طراحان و سازندگان
بناها در آن دورهی تاریخی میرساند.
در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که نمونه (الف) و
(ب) از درصد تبعیت باالتری نسبت به نمونه (ج) برخوردار
بودند؛ آنچه که قابل تأکید است؛ پیروی تمام نمونههای
انتخاب شده از اصول و ارزشهای برگرفته از فرهنگ و
اخالق اسالمی ساکنین آن منطقه است .این مسئله نمایانگر
ارتباط مسقیم بین فرهنگ جامعه با نحوهی شکلگیری
بناهاست که در کالبد فضایی مسکن نمود بیشتری داشته
است.
در نهایت با شناخت اصول عملی فرهنگ و اخالق اسالمی
در باب مسکن ،میتوان با ترویج و نهادینه کردن این
اصول و همراستا کردن آنها با نیازهای روز مردمان این
سرزمین ،در طراحی خانههای معاصر ایرانی ،به احیای
معماری ایرانی -اسالمی پرداخت.

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره پانزدهم  /تابستان  / 1396سال پنجم

105

جدول  .3نتایج حاصل از سنجش اصول عملی فرهنگ و اخالق اسالمی در نمونههای انتخاب شده (مأخذ :نگارندگان)

پینوشت
.1
.2
culture .3
Sigmund Freud .4
Amos rapoport .5
َّ
ً
َ
َ
َّاس للذِی ب ِ َّبک َه ُم َب َارکا :همانا اولین خانهای که برای مردم قرار داده شد؛ همان است که در مکه میباشد و فرخنده
 .6ا َِّن اَ َّو َل بَ ٍ
یت ُوضِ َع ل ِلن ِ
است (آل عمران.)96 :
َ .7وا ُ
ُ
هلل َج َّع َل لَ ُکم مِن بُ ُیوتِکم َس َک ًنا :خداوند خانههایتان را برای شما مایهی آرامش قرار داد (نحل.)80 :
وت مِن اَب َواب ِ َها :نیکو نیست که از پشت خانهها بدانها وارد شوید؛ بلکه
ُوالب ُی َ
الب ُر ب ِ َان َتأتُوا ُالب ُی َ
یس ِّ
وت مِن ُظ ُهو ِر َها َولَک َِن ال ّبِ َر َم ِن ا َتقَی َوأت ُ
َ .8و لَ َ
نیکوکار کسی است که پرهیزکاری کند و از درهای خانه به آن در آید (بقره.)189 :
َیر بُ ُیوت ُِکم َحتَّی تَس َتأن ُِسوا َو ت َُّسل ُِمو َعلَی اَهلِها :به خانههایی که خانهی شما نیست؛ داخل نشوید تا اجازه
َ .9ی َایُّ َها اَل َّذ َ
ین اَ َمن ُوا َالتَدخُ ُلوا بُ ُیوتًا غ َ
بگیرید و بر اهل خانه سالم کنید (نور.)27 :
َّ
َ .10فاِ َذا َدخَ ل ُتم بُ ُیوت ًا َف َسلِّ ُمو َعلَی اَن ُفسِ ُکم تَحِ َّی ًه ِّمن عِندِاللِ ُم َب َر َک ًه َط ّیِ َب ًه :پس هنگامی که به خانههایی[که گفته شد] وارد شدید؛ به یکدیگر سالم
کنید .سالمی که نزد خدا فرخنده و مبارک است (نور.)61 :
ِحات اَ َّن لَ ُهم َجنّاتٍ تَج ِری مِن تَحتِ َها ا َالن َهار :و مژده ده ای پیغمبر ،کسانی را که ایمان آوردند و نیکوکار
الصال ِ
َ .11و بَشِّ ِر الَّذ َ
ِین آ َم ُنو َو َع ِم ُلو ّ
شدند .به یقین آنها راست باغهایی که جاری است در آنها نهرهای آب (بقره.)25 :
Geifourd
Housing
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