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چکید ه
طـرح معمـاری خانه هـای سـنتی ایـران از عوامـل مختلفـی چـون مذهب، 
فرهنـگ، ویژگی هـای جغرافیایـی، اجتماعـی تأثیـر پذیرفته اسـت. در این 
میـان توجـه بـه ارزش ها و اصـول اخالقی و حقوقـی برگرفتـه از احکام دین 
اسـالم باعث کارکردهای معنوی و آرامش بخش مسـکن سـنتی شـده است.

هـدف پژوهـش بررسـی نمـود اندیشـه های اخالقی-حقوقـی در سـاختار 
فضایـی خانه هـای سـنتی می باشـد. از ایـن رو سـوال تحقیق این اسـت که، 
در سـاختار فضایـی خانـه هـای سـنتی ایـران اصـول و مؤلفه هـای اخالقی 
حقوقـی و پایبنـدی بـه آن بـه چه صورتی نمـود یافته اسـت؟ روش تحقیق 
از نـوع توصیفـی تحلیلـی و مبتنی بر مطالعـات کتابخانـه ای و پژوهش های 
میدانـی می باشـد. لـذا ابتـدا مؤلفه هـای حقوقـی و اخـالق اسـالمی از آیات 
و روایـات اسـالمی و کتـب اخالق اندیشـمندان اسـالمی اسـتخراج شـده و 
پـس از انتخـاب نمونه مـورد مطالعه و جمـع آوری داده ها، بـا روش تحلیلی، 
مهمتریـن مؤلفه هـای اخالقـی حقوقـی مؤثر در سـاختار فضایـی خانه های 
سـنتی ایـران مـورد بحـث و تفسـیر قـرار گرفته اسـت. نتایج حاصـل از این 
تحقیـق نشـان می دهـد ارزش هـا و اصول اخالقـی حقوقی برگرفتـه از قرآن 
و پیامبـر اکـرم)ص( کـه مفسـر عالـی مفاهیـم موجـود در قـرآن اسـت، بر 
همه جوانب زندگی معماران سـنتی سـایه افکنده اسـت. رعایـت ارزش های 
اخالقـی توسـط معمـار در طـرح معمـاری خانه های سـنتی قابل مشـاهده 
و ادراک اسـت. معمـار سـنتی بـا تکیـه بـر ارزش هـای اخالقـی حقوقـی از 
قبیـل زیبایی، عدالـت، تکریم مهمان، رعایـت  حریم ها، عدم اسـراف، عبرت 
و پندپذیـری و غیـره خانـه  سـنتی را بـه گونـه ای طراحـی کـرده اسـت که 
هـدف نهایـی از سـاخت خانه یعنی آرامـش و کرامت انسـان در فضای خانه 

حاصل شـود.
کلمات کلیدی: اخالق، حقوق، معماری، خانه های سنتی.
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An Analysis of  the Manifestation of  Ethical & 
Legal Ideas in Architectural Design of   Iranian 
Traditional Houses

Abstract
The religion of  Islam contains many ethical values 
and principles. These principles have been developed 
in order to adapt to the life of  Muslims and Islam 
goals. With a view to the evolution of  traditional 
architecture one can see that after accepting Islam, 
people have attempted to adapt their moralities in 
life. This is also evident in the works left behind in 
the area of  architecture, such that in addition to in-
volving cultural, social, and historical backgrounds, 
the founded buildings are the manifestation of  ethi-
cal virtues and have brought along comfort to the 
soul and spirit of   traditional man by applying some 
tricks. Architectural design of   Iranian traditional 
houses has been affected by multiple factors such 
as culture, geographical & social features , etc. From 
long ago ethics as a socio-cultural factor has had a 
significant impact on spatial structure of  traditional 
houses. The present study aims at investigating the 
manifestation of  ethical ideas in spatial structure of 
traditional houses. Accordingly, the research question 
is as follows: How are moral principles and compo-
nents as well as adherence to them manifested in spa-
tial structure of  traditional houses? The method used 
herein is descriptive – analytical based on library and 
field studies.
Keywords: Ethics, Rights, Architecture,Historical 
Houses 
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مقد  مه و بیان مسئله
خانه هـای سـنتی ایـران طـوری شـکل گرفته  انـد  کـه 
عـالوه بـر د ر بر د اشـتن زمینه های فرهنگـی، اجتماعی 
و تاریخـی و توجـه بـه راحتـی جسـم، بـا ارائـه طرحی 
همخـوان بـا معیارهـای د رونـی انسـان، باعـث آسـایش 
جـان و روح انسـان سـنتی نیـز شـد ه اسـت. خانـه بـه 
از مهمتریـن گونه هـای معمـاری اسـت  عنـوان یکـی 
کـه از د یـد گاه اسـالم مـکان امنیـت، آرامـش و حریـم 
خانـواد ه اسـت. معمـاران سـنتی بـرای اینکـه خانـه، به 
واقـع مظهـر و مایـه آرامـش شـود ، تد ابیـر گوناگونـی 
اند یشـید ه اند )فرزانیار، 1371: 31(. از جملـه این تد ابیر 
توجـه بـه ارزش ها و اصول اخالقـی و حقوقی برگرفته از 
احکام د ین اسـالم هسـت. از منظر اسـالم انسـان مظهر 
حـق بـه شـمار مـی رود  و تحقـق انسـان کامـل د ر گرو 
عمـل بـه احکام د ین اسـت. مسـأله حقوق، منـع تعد ی 
بـه حق د یگران اسـت کـه اخالق می تواند  این را میسـر 
سـازد . »د ر حقیقت حقوق رسـوب تاریخی اخالق اسـت 
و ایـن د ر مـورد  تعد یل حقوق بسـیار مؤثر اسـت. یعنی 
د ر کنار قواعد  حقوقی یک سلسـله قواعد  اخالقی وجود  
د ارد  کـه آن هـا را متعـاد ل می کند «)کاتوزیـان، 1386: 
87(. از طرفـی بایـد  توجـه د اشـت د رک و تأثیـر ایـن 
مفاهیـم بد ون شـناخت محیط فرهنگـی و اجتماعی که 
ایـن مفاهیـم د ر آن رشـد  کرد ه انـد ، میسـر نمی گـرد د . 
اخـالق، عـالوه بر تعد یـل قوانین و حقـوق د ر عرفیات و 
آد اب نیز رسـوخ می کند . د ر اسـالم مالحضـات اخالقی 
بـر همـه جوانب زند گی مسـلمانان سـایه افکند ه اسـت 
و اسـالم مشـروعیت هیـچ بعـد  و جنبـه ای را خـارج از 
مالحظـات اخالقـی تاییـد  نمی کنـد . سرچشـمه همـه 

اخالقیات اسـالمی، قرآن و حد یث اسـت که مسـلمانان 
را بـه انجـام خوبی هـا )خیـر( و پرهیـز از بد ی ها )شـر( 
مطالعـه   .)107  :1385 -الـف،  می کند )نصـر  ترغیـب 
معمـاری سـنتی نشـان می د هد  کـه فرهنـگ و جهان-

بینـی اسـالمی و ارز ش هـا و اصـول اخالقـی و حقوقـی 
برگرفتـه از آن تأثیـر خود  را د ر معمـاری و مجتمع های 
د ر  و   )39  :1392 د اد ه)نقـی زاد ه،  نشـان  مسـلمانان 
شـکل گیری و سـامان د هی سـاختار فضایـی خانه هـای 
سـنتی بی تأثیر نبود ه اسـت. معماری و سـازمان فضایی 
خانه هـای سـنتی از قبل اسـالم واجد  ارزش هـا و اصول 
ارزشـمند ی بـود ه و بـا ظهـور اسـالم و نگرش اسـالمی، 
بـا جهـش قابـل توجهـی همـراه بـود ه اسـت. د ر تعالیم 
انسـان،  حقـوق  زمینـه  د ر  اسـالمی  فقـه  و  وحیانـی 
مسـائلی بـه نحـو مبسـوط و د قیـق بـا قد متـی بالـغ بر 
هـزار و چهارصـد  سـال مطرح شـد ه است)موسـی زاد ه، 
1390: 34(. می تـوان گفـت بـا توجـه بـه حاکمیـت 
اسـالم د ر تمامـی زمینه های زند گی فـرد ی و اجتماعی، 
مؤلفه هـای حقوقـی و اخالق اسـالمی د ر رفتـار و منش 
معماران سـنتی تاثیری بسـزایی د اشـته و بر این اساس 
خانه هـای سـنتی تجلیـگاه ارزش هـا و اصـول حقوقی و 

اسـالمی می باشـند .  اخالق 
بـا توجـه به مطالب فـوق، آنچه د ر ایـن پژوهش اهمیت 
یافته اسـت، بررسـی نمـود  مؤلفه هـای اخالقی-حقوقی 
د ر سـاختار فضایـی خانه هـای سـنتی ایران بـا تأکید  بر 
خانه هـای سـنتی تبریـز می باشـد  و د ر پی پاسـخگویی 
بـه ایـن سـوال اسـت؛ د ر سـاختار فضایـی خانه هـای 
سـنتی ایـران اصـول و مؤلفه هـای اخالقـی حقوقـی و 
پایبنـد ی بـه آن بـه چـه صورتـی نمـود  یافتـه اسـت؟ 

 و بیان مسئلهمقدمه 
های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی و توجه به عالوه بر در بر داشتن زمینهکه  اندشکل گرفته سنتی ایران طوری هایخانه

ان و روح انسان سنتی نیز شده است. باعث آسایش ج ،معیارهای درونی انسانارائه طرحی همخوان با راحتی جسم، با 
. که از دیدگاه اسالم مکان امنیت، آرامش و حریم خانواده است است های معماریبه عنوان یکی از مهمترین گونه خانه

از  (.31: 1371اند)فرزانیار، به واقع مظهر و مایه آرامش شود، تدابیر گوناگونی اندیشیده ،خانه معماران سنتی برای اینکه
از منظر اسالم انسان  احکام دین اسالم هست.ها و اصول اخالقی و حقوقی برگرفته از جمله این تدابیر توجه به ارزش

است. مسأله حقوق، منع تعدی به حق رود و تحقق انسان کامل در گرو عمل به احکام دین مظهر حق به شمار می
در حقیقت حقوق رسوب تاریخی اخالق است و این در مورد تعدیل »تواند این را میسر سازد. دیگران است که اخالق می

-ها را متعادل میحقوق بسیار مؤثر است. یعنی در کنار قواعد حقوقی یک سلسله قواعد اخالقی وجود دارد که آن
. از طرفی باید توجه داشت درک و تأثیر این مفاهیم بدون شناخت محیط فرهنگی و اجتماعی (87 :1386کاتوزیان، «)کند

گردد. اخالق، عالوه بر تعدیل قوانین و حقوق در عرفیات و آداب نیز رسوخ اند، میسر نمیکه این مفاهیم در آن رشد کرده
سایه افکنده است و اسالم مشروعیت هیچ بعد و مالحضات اخالقی بر همه جوانب زندگی مسلمانان در اسالم  کند.می

کند. سرچشمه همه اخالقیات اسالمی، قرآن و حدیث است که مسلمانان ای را خارج از مالحظات اخالقی تایید نمیجنبه
مطالعه معماری سنتی نشان (. 107: 1385الف، -1نصرکند)ها )شر( ترغیب میها )خیر( و پرهیز از بدیرا به انجام خوبی

ها و اصول اخالقی و حقوقی برگرفته از آن تأثیر خود را در معماری و شبینی اسالمی و ارزفرهنگ و جهان دهد کهمی
-های سنتی بیدهی ساختار فضایی خانهگیری و سامان( و در شکل39: 1392زاده، های مسلمانان نشان داده)نقیمجتمع

ها و اصول ارزشمندی بوده و با های سنتی از قبل اسالم واجد ارزشمعماری و سازمان فضایی خانه تأثیر نبوده است.
در تعالیم وحیانی و فقه اسالمی در زمینه حقوق  ظهور اسالم و نگرش اسالمی، با جهش قابل توجهی همراه بوده است.

 (.34: 1390، زادهانسان، مسائلی به نحو مبسوط و دقیق با قدمتی بالغ بر هزار و چهارصد سال مطرح شده است)موسی
ق اخالهای حقوقی و مؤلفههای زندگی فردی و اجتماعی، با توجه به حاکمیت اسالم در تمامی زمینه توان گفتمی

 ها و اصولارزشتجلیگاه  های سنتیخانهاساس این و بر بسزایی داشته تاثیری  و منش معماران سنتیاسالمی در رفتار 
 د. نباشاسالمی می اخالق حقوقی و

در ساختار حقوقی -های اخالقیپژوهش اهمیت یافته است، بررسی نمود مؤلفه آنچه در اینبا توجه به مطالب فوق، 
در ساختار  در پی پاسخگویی به این سوال است؛باشد و می های سنتی تبریزبا تأکید بر خانه های سنتی ایرانفضایی خانه
برای  است؟ نمود یافته و پایبندی به آن به چه صورتی حقوقی القیاخ هایو مؤلفه های سنتی ایران اصولفضایی خانه

 ( عمل شده است.1مطابق با نمودار ) تحلیلی و-با روش تحقیق توصیفی این منظور و رسیدن به اهداف تحقیق

 
 توضیح موارد مرتبط با روش کار در متن پژوهش: (1نمودار)

 سنتیهای خانهمعماری  و حقوق ،اخالق
های اسالمی با تکیه بر حقوق و اخالق و با گیری زیستگاهتاریخ هنر و معماری اسالمی حاکی از آن است که شکلمطالعه 

های خصوصی و عمومی، برگرفته از احکام اسالم، فرهنگ و عرف جامعه اسالمی به مقتضای تعریف و تفکیک عرصه

بیان 
مسئله

مطالعات 
کتابخانه ای و 
پژوهش های 

میدانی

بررسی 
مبانی نظری 

حول 
موضوع

استخراج مؤلفه 
های اخالقی 

حقوقی از آیات، 
روایات و کتب 
اخالق اسالمی 

ود تحلیل و بررسی نم
مؤلفه های اخالقی 

ده حقوقی استخراج ش
در ساختار فضایی 

خانه های سنتی ایران

جمع بندی 
و نتیجه 

گیری

نمودار)1(: توضیح موارد مرتبط با روش کار در متن پژوهش
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بـرای ایـن منظور و رسـید ن بـه اهد اف تحقیـق با روش 
تحقیـق توصیفی-تحلیلـی و مطابق با نمـود ار )1( عمل 

شـد ه است.
اخالق، حقوق و معماری خانه های سنتی

مطالعـه تاریـخ هنـر و معمـاری اسـالمی حاکـی از آن 
اسـت کـه شـکل گیری زیسـتگاه های اسـالمی بـا تکیه 
بـر حقـوق و اخـالق و بـا تعریـف و تفکیـک عرصه های 
خصوصـی و عمومـی، برگرفته از احکام اسـالم، فرهنگ 
و عـرف جامعـه اسـالمی بـه مقتضـای زمـان توسـعه 
حاکـم  هند سـه   .)30  :1986 کرد ه اند )هلـد ،  پیـد ا 
بـر معمـاری اسـالمی و سـاختار فضایـی ابنیـه، بازتـاب 
کالبـد ی فرهنـگ و حیـاط معنـوی جامعـه اسـالمی و 
معانـی و مفاهیـم برآمـد ه از منابـع بنیاد یـن آن، یعنـی 
قرآن و سـنت اسـت)نقره کار و همـکاران، 1378: 486(. 
د یـن مبیـن اسـالم بیـش از ایمـان معنـوی، بـه عنوان 
شـیوه زند گـی شـناخته شـد ه اسـت، بـه طـوری کـه 
کلیـه جنبه هـای زند گـی مسـلمانان را فـرا گرفتـه و 
نحوه شـکل گیری شـهر و معماری سـنتی اسـالمی نیز 
عمد تـا به ارزش هـا و اعتقاد ات فرهنگی اسـالم وابسـته 
اسـت. ایـن موضـوع قاعد تـا د ر ماهیـت احکام اسـالمی 
ریشـه د ارد )علیـزاد ه و حبیبـی، 1390: 75و76(، کـه 
شـامل تعالیم اخالقی و حقوقی اسـت. بر اسـاس تاریخ، 
معمـاری هنـری مقـد س د ر بین سـازند  گان و اسـتفاد ه 
کننـد گان بـود ه اسـت. بنـای سـاخته شـد ه بـه د سـت 
معمـار سـنتی حیاتـی جاود انـه د اشـت و محلـی بـرای 
زند گـی بـود . عـالوه بر ایـن هر سـاختمان یـا بنایی که 
سـاخته می شـد ، سـاختار و سـازمان د هی شـکل و فرم 
و رنـگ آن فقـط د ر ارتبـاط با سـازند ه و مالکش نبود  و 
مقولـه ای بـه نـام اخـالق و حقوق شـهری و شـهروند ی 
ایجـاب می کـرد  کـه بنـا زیبایـی و سـاختار خـود  را از 

فرهنـگ بومـی و سـاکنان شـهر بگیرد . 
مسـائل اعتقـاد ی و اصـول اخالقـی و حقوقـی برگرفتـه 
از احـکام اسـالم، جـزء جد ایی ناپذیـر فرهنـگ و تمد ن 
ایرانی اسـت که معماری مسـکن سـنتی را تحـت تآثیر 
خـود  قـرار د اد ه اسـت. خانـه بـه عنـوان مکانـی بـرای 
رشـد  و تعالـی و تحقـق کانـون خانـواد ه، بایـد  شـامل 

فضـای کافـی برای زند گـی، خوابید ن، د ورهم نشسـتن، 
تهیـه و صـرف غـذا و د یگـر فعالیت هـا باشـد . از طرفی 
موجبـات امنیـت و آرامـش و کرامـت اهـل خانـواد ه را 
فراهـم آورد . چـرا کـه پیامبـر اکـرم)ص( د اشـتن خانـه 
خـوب را نشـانه سـعاد ت انسـان می د اند )نهج الفصاحـه، 
حد یـث2761(. سـکونت از ریشـۀ عربـی "َسـَکن"، بـه 
معنـی آرام و قرارگرفتـن و آرامـش و اُنـس آمد ه اسـت. 
بـه بیان د یگر، سـکونت انسـان به معنای هـر آن چیزی 
اسـت کـه انسـان و د ر حقیقـت، نفـس او بـا آن تعلـق 
و آرامـش مـی یابد )طاهـری، 1392: 6(. اولیـن هـد ف 
از سـاخت مسـکن، فراهـم آورد ن مکانـی برای آسـایش 
و آرامـش انسـان اسـت کـه د ر د وران معاصـر، بـا عوض 
خانـه  مفهـوم  د ر  تغییراتـی  زند گـی،  شـد ن شـیو ه ی 
و سـکونت، ایجـاد  شـد ه اسـت و  لـذا مفهـوم خانـه بـه 
معنـای محصولـی شـبه طبیعی و پاسـخگو بـه نیازهای 
مـاد ی و معنوی انسـان، جای خود  را به واحد  مسـکونی 
بـه عنوان نوعـی محصـول غیرطبیعی و مکانیکـی د اد ه 
اسـت)اکرمی و زارع، 1392: 56(. مسـکن بـه عنـوان 
فرهنگـی،  متفـاوت  وجـوه  د ارای  می توانـد   سـرپناه 
اجتماعی، کالبد ی و ... باشـد  و طیف وسـیعی از مباحث 
را د ربرگیـرد . )جـد ول شـماره1(  بـه زند گـی  مربـوط 
تأمـل د ر تـک تـک ایـن معانـی د ر جـای خـود ، سـبب 
ارتقای کیفیت مسـکن د ر معماری سـنتی شـد ه اسـت. 
از طرفـی بـا توجـه به تأثیر محیـط بر اخالق)نقـره کار و 
همـکاران، 1389: 80(، خانـه به عنوان قـرارگاه رفتاری، 
محـل شـکل گیری رفتـار و اخـالق سـاکنان آن بـود ه 
اسـت. حقـوق و اخـالق و مؤلفه هـای آن از جمله؛ حریم 
خصوصـی، تکریـم و کرامـت انسـان، زینـت و جمـال، 
عد الـت، عبـرت و غیـره کـه همـه فـروع اخـالق فاضله 
هسـتند  و بیانگـر ارزش هـای اخالقی اند ، چـه به صورت 
شـخصی و چه بـه صـورت شـغلی)اخالقیات اجتماعی( 
و چـه د ر ارتبـاط با طبیعـت، د ر رفتـار و منش فکری و 
زیسـتی معمار سـنتی نمود  د اشته اسـت. لذا د ر خانه و 
بنـای طراحی شـد ه بـه د سـت او ارزش هـا و مؤلفه های 

اخالقـی و حقوقـی قابل مشـاهد ه هسـت. 
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حقوق، اخالق و مؤلفه های آن
د ر لغت نامـه معیـن، حـق مجموعـۀ قوانیـن ، قواعـد  و 
رسـوم الزم االجرایـی کـه بـه منظـور اسـتقرار نظـم د ر 
جوامـع انسـانی وضـع یـا شـناخته شـد ه اسـت، تعریف 
شـد ه اسـت. حقوق جمـع حق اسـت به معنـای توانایی 
و اختیـار قانونـی افـراد . اخـالق مجموعه قواعـد ی برای 
رسـید ن بـه کمال هسـت و معیـاری برای شـناخت کار 
خـوب از بـد  اسـت. هنجارهـای اخالقـی از وجـد ان فرد  
سرچشـمه می گیرنـد  ولـی قواعد  حقوقی توسـط د ولت 
تضمیـن می شـوند . اخـالق، قوانیـن حقوقـی را ارزیابـی 
می کنـد  و لطافـت و زیبایی به آن می بخشـد )کاتوزیان، 
فراوانـی  مؤلفه هـای  د ارای  اخـالق  و  حقـوق   .)1386
اسـت، کـه بـا توجـه بـه روش کار د ر ایـن پژوهـش، 
اخـالق  کتـب  از  مؤلفه هـا،  ایـن  مهمتریـن  از  برخـی 
برخـی از اند یشـمند ان اسـالمی، روایـات و آیـات قرآنی 
گـرد آوری  شـماره)3(  جـد ول  د ر  و  شـد ه  اسـتخراج 
شـد ه اسـت . آموزه هـای اسـالمی سـامان د هند ه رفتـار 
انسـان ها د ر مقیـاس حـق اهلل، حق النـاس و طبیعـت و 
اجـزای آن اسـت. مصـد اق ایـن آموزه هـا را د ر معماری 
می تـوان؛ توجـه بـه قـرآن و حقیقت جویـی بـه عنـوان 
حـق اهلل، تکریـم، کرامـت و احتـرام بـه حقـوق د یگـران 
بـه عنـوان حق النـاس و عـد م آلود گـی محیـط زیسـت 

و صرفه جویـی د ر ارتبـاط با انسـان و طبیعت برشـمرد . 
معمـاران سـنتی بـا تکیـه بـر ایـن ارزش هـای حقوقـی 
اخالقـی، فضـای معماری خانه هـای سـنتی را به د رجه 
باالیـی از غنـا و ارزش رسـاند ه اند . د ر اد امـه بـه بررسـی 
د ر سـاختار فضایـی خانه هـای سـنتی  مؤلفه هـا  ایـن 

پرد اختـه خواهـد  شـد ...
بررسـی مؤلفه هـای اخالقـی حقوقـی د ر طـرح 

معمـاری خانه هـای سـنتی
کمال طلبـی/  الهی/عبـاد ت/  ذکـر  قـرآن/   .1

يـی  جو حقیق 
حـس حقیقـت جویـی و گرایـش بـه کمـال یکـی از 
گرایش هـای فطـری انسـان هسـت و عاملـی اساسـی 
د ر هنـر د ینـی اسـت. د ر د یـن مبیـن اسـالم حقیقـت 
و کمـال نهایی انسـان تقرب خد اسـت و هسـتی انسـان 
کامـل د ر گـرو کمال جویـی و جهت گیـری الهی اسـت. 
از عوامـل مهـم بـرای تقـرب بـه خـد ا می تـوان قـرآن، 
ذکـر الهـی و عبـاد ت و عبود یـت را برشـمرد . یکـی از 
جلوه هـای عبـاد ت و کمال طلبـی د ر معمـاری سـنتی 
را می تـوان د ر جهت گیـری ایـن بناهـا بـه سـمت قبله 
و اشـاره بـه اصـل اساسـی توحیـد ، عبـاد ت و عبود یـت 
د انسـت)نقی زاد ه، 1377(. معمـار سـنتی برای آسـایش 
مختلفـی  عوامـل  کنـار  د ر  خانـه  سـاکنان  آرامـش  و 

 
 (1391نژاد، پور و کیبرگرفته از هاشم)منبع: سنتی گیری خانهشکلوجوه مختلف در  (:1جدول)

 

پور )هاشمنندگی انسازهی به دمکان تفکر و ذکر و تقدس /توجه به بعد معنوی زندگی انسان/ توجه به هدف غایی از خلق انسان معنوی وجوه
 (.19و18 :1391نژاد، و کی

 اجتماعی وجوه
ساز ینهمرشد فردی/ ز ماعی/اجتهماهنگی با محیط اجتماعی و بهبود آن/ ایجاد شرایط مطلوب برای روابط اجتماعی و تعامالت 

ر واحد دی جمعی گیری هویت جمعی و اجتماعی/ احساس تعلق و همبستگها و روابط روزمره مردم/ شکلتوسعه دوستی
 . (20)همان: همسایگی

ارج  /هویت فرهنگی ها/آنین وابط بنوع فعالیت و نحوه انجام آن/ نوع فضاها و رتأثیر نگرش، آداب و رسوم، باورها و اعتقادات/  وجوه فرهنگی
 هماهنگی و تطابق با محیط فرهنگی ...های تاریخی و فرهنگی/ نهادن ارزش

 وجوه روانی
راد/  ی شخصی افو فضا ای آرام، امن و صمیمی/ احترام به شخصتأثیر در سالمتی روحی و روانی/ امکان زیستن در خانه

و خلوت /  لق، ایمنیحس تع /پذیر/ دلبستگی و وابستگی به خانهتطبیق پذیر وسازگار با الگوهای رفتاری ساکنان / انعطاف
 (.20و19تعریف فضای امن روانی/ هویت دهی و نشان دادن هویت انسانی)همان: 

 –وجوه فیزیکی 
 اقلیمی

ص برای شکل کالبدی خانه/ محافظت انسان از شرایط جوی و مخاطرات احتمالی/ توجه به تعداد فضاها، ابعاد و اندازه مشخ
ای/ تطابق با محیط طبیعی و حداقل ها/ موقعیت و دسترسی خانه/ جنس و نوع مصالح/ استحکام سازهسهولت انجام فعالیت
(. سازگاری با اقلیم محل/ آسایش اقلیمی انسان در فضای معماری/ توجه به روشنایی طبیعی/ تهویه 22مصرف انرژی)همان: 

 یروهای طبیعت/ تأثیر اقلیم در فرم، نوع مصالح و سازه ...طبیعی/ خصوصیات دمایی زمین و دیگر ن
وجوه حقوقی اخالقی 

 خانه
اخالقی از  هایارزش وحقوق  ظهور و بروزدر ارتباط با خدا/  اخالق در رفتار شخصی/ در رفتار شغلی/ در ارتباط با طبیعت/ 

 خانه ... تفاده ازساخت، سازماندهی و  اسطلبی و ... در طراحی، جویی، عدالت، زیبایی، کمالجمله قناعت، صرفه
 آنهای مؤلفهاخالق و حقوق، 
نسانی وضع یا اامع ر جوار نظم دمجموعۀ قوانین ، قواعد و رسوم الزم االجرایی که به منظور استقر قحنامه معین، در لغت

 اخالق مجموعه فراد.حقوق جمع حق است به معنای توانایی و اختیار قانونی ا ت، تعریف شده است.شناخته شده اس
رد فز وجدان قی اقواعدی برای رسیدن به کمال هست و معیاری برای شناخت کار خوب از بد است. هنجارهای اخال

طافت و لو  کندیمرزیابی قوانین حقوقی را ا ،شوند. اخالقگیرند ولی قواعد حقوقی توسط دولت تضمین میسرچشمه می
ر این ده با توجه به روش کار های فراوانی است، کاخالق دارای مؤلفهحقوق و  (.1386بخشد)کاتوزیان، زیبایی به آن می

 شده ی استخراجیات قرآنآ ات وبرخی از اندیشمندان اسالمی، روای اخالق ها، از کتبمؤلفه این ش، برخی از مهمترینپژوه
الناس و اهلل، حقها در مقیاس حقدهنده رفتار انسانهای اسالمی سامانآموزه .2شده است گردآوری( 3)شماره و در جدول

، اهللقه عنوان حجویی بقتتوجه به قرآن و حقی توان؛می در معماریرا ها طبیعت و اجزای آن است. مصداق این آموزه
ا بتباط ر ارد جوییفهو صر عدم آلودگی محیط زیستالناس و به عنوان حق دیگراناحترام به حقوق تکریم، کرامت و 

تی را به های سنهری خانفضای معما ،اخالقی حقوقی هاین ارزشمعماران سنتی با تکیه بر ای برشمرد. انسان و طبیعت
ه خواهد پرداخت تیهای سنهایی خانها در ساختار فضدر ادامه به بررسی این مؤلفه اند.درجه باالیی از غنا و ارزش رسانده

 شد.
  )منبع: تحقیقات پژوهشی نگارنده( آیات قرآنی روایات و از منظر برخی اندیشمندان اسالمی و ی حقوقیهای اخالقمولفه(: 2جدول)

 
 
 
 
 
 
 
 

جدول)1(: وجوه مختلف در شکل گیری خانه سنتی)منبع: برگرفته از هاشم پور و کی نژاد، 1391(
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استناد  استناد کتب اخالق 
 استناد آیات روایات

 منابع  
 مولفه
 اخالق

)انصاریان، 
1382) 

)مصباح یزدی، 
1384) 

)بهجت، 
1378) 

)مطهری، 
1367) 

)دستغیب 
شیرازی، 

 بی تا(
)طباطبایی، 

1356) 
)مکارم 
شیرازی، 

1352) 
)خمینی، 

1378) 
الفصاحه نهج

 )قرآن کریم( پیامبر)ص(

ی/  
 اله

ذکر
ن و 

قرآ
مال

ت/ ک
عباد

ی/ 
طلب

قت
حقی

یی 
جو

 

1382 :51 ،
 194و 276

، 134(: 1)ج1384
334 

، 104(: 3)ج1384
174 

1378 :
55 ،60 ،

95 ،
144 ،
127  ،
200 

1367 :
: 1378  8: 1365 148بی تا:  279

 61و 40

، 632حدیث 
717 ،2074 ،

2579 ،1117 
... 

 های متعدد قرآنسوره
 36ازجمله؛ نور

ن/ 
هما

م م
کری

ت
مان

مه
زی

نوا
 

: 1367  258(: 3)ج1384 106: 1382
286  1356 :25 1352 :54 1378 :

129 
حدیث 

1357 ،919 
... 

؛ حجر، آیات 78هود 
ذاریات، ، و 69و  68

، یوسف 26تا  24آیات 
، 28، نور53، احزاب 31

... 

ه/ 
سای

 هم
حق هم

ی/ 
یست

ز
ران

دیگ
وق 

حق
 

، 52(: 3)ج1384 106: 1382
 373و 255

1387 :
197 

1367 :
   17: 1356 13بی تا:  286

، 55حدیث 
168 ،554 ،

135 
... 

 36نساء آیه 

یا/ 
و ح

ت 
عف

ب/ 
حجا

یم 
 حر

ت/
رمی

مح
صی

صو
خ

 

1382 :50 ،
: 1367  230(: 3)ج1384 307و 165

286   1352 :78 1378 :13 
حدیث 

1638 ،618 ،
2600 ،2008 

 ... 

، 60، بقره31و30نور
، 33و32یوسف
 26و25قصص

مت
 کرا

ش/
آرام

 

: 1367  ، 296(: 2)ج1384 
   33: 1356  174تا: بی  147

حدیث 
2124 ،
1767 ، 

، 4، فتح70اسراء
 و ... 126بقره

ل/ 
عتدا

ت/ ا
عدال

وات
مسا

 

1382: 
106 ،233 ،
 382و 236

 84(: 1)ج1384
 191(:2)ج1384
، 43(: 3)ج1384

121 ،161 
 

1367 :
266 ،271 ،
275 ،286 

  51: 1352 21: 1356 132تا: بی
، 200حدیث 

1269 ،1936 
... 

، 129،135نساء
، 181، 159، 29اعراف

، 47،54، یونس47انبیاء
 و... 115انعام

ل/ 
جما

ت و 
زین

ایی
زیب

 
و 56(: 2)ج1384 

247  1367 :91 ،
، 690حدیث      107و 102

... 

، 165و30،31،34بقره
، 72، احزاب20لقمان

، 70، رحمان9قصص
 ، ...18و17واقعه

 پند
ت و

عبر
-

ری
پذی

 

، 852حدیث         261: 1382
 و ... 21، مومنون2حشر 1979

ت/ 
زیس

یط 
مح

عت
طبی

 

   1367 :
حدیث   40: 1352   237

2674 ،2921 
، 86، مائده49قمر

، 56و85، اعراف61هود
 و... 70، اسراء205بقره

رفه
/ ص

عت
قنا

- ساده
ی/ 

جوی
-

ستی
زی

 

1382 :106        1378 :80 
حدیث 
2181 ،
2754 ،
2939... ، 

، 31، اعراف141انعام
 و ... 67، فرقان26اسراء

جد  ول)2(: مولفه های اخالقی حقوقی از منظر برخی اند يشمند ان اسالمی و روايات و آيات قرآنی )منبع: تحقیقات 
پژوهشی نگارند ه( 
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اقلیمـی و جغرافیایـی از جملـه جهـت تابـش آفتـاب، 
جهـت وزش بـاد  و غیـره، توجـه خاصی بـه جهت گیری 
خانـه به سـمت قبلـه و خد ای بـزرگ د ارد . ایـن ویژگی 
زمینه سـاز تفکـر و تذکرد هـی انسـان د ر خانـه سـنتی 
اسـت. اختصاص د اد ن اتاقی جهت نماز خواند ن، نشـان 
از التـزام بـه موازین مذهبـی و اخالقی اسـت و توجه به 

عبـاد ت و ذکـر الهـی را متذکـر می شـود . 
بهره گیـری از آیـات قرآنی و تالوت قـرآن را د ر جایجای 
شـهر اسـالمی می تـوان د یـد . چنیـن بـه نظر می رسـد  
کـه بـه همـان ترتیـب کـه کـف مسـجد  کـه توسـط 
پیامبـر اکـرم)ص( تقـد س یافـت د ر خانه هـای تک تک 
مسـلمانان گسـترش یافته اسـت. همچنین با ند ای اذان 
و تـالوت قـرآن از مناره های مسـجد  د ر طول روز فضای 
کل شـهر سـنتی تقـد س و پاکـی می یابد )نصـر؛ به نقل 
از حجـت، 1394: 8(. بـا بررسـی میراث مکتـوب و تابلو 
نوشـته ها می تـوان کلمـات و حـروف نورانی آیـات قرآن 
کریـم و کلمـات د رخشـان حضـرات معصومین)علیهـم 
السـالم( را د ر معمـاری خانه های سـنتی مشـاهد ه کرد  
کـه این نقوش حکایت گـر اُنس و ارتبـاط و نقش پذیری 
معمـاران و طراحـان بنـا از قـرآن اسـت و با اسـتفاد ه از 
هنـر خطاطـی جلوه گـر شـد ه اسـت. »عبـارات قرآنـی 
اجـزاء مهـم و معنـاد ار هنر اسـالمی و به ویـژه معماری 
هسـتند . آن هـا بـه بخشـی از بنـا تبد یـل شـد ه و نقش 
تضمیـن کننـد گان یا شـاهد ان کارکرد  و د لیل سـاخت 
آن بنـا را بـر عهـد ه می گیرند «)گرابـار ، 1384: 74(. 
نقشـی کـه قـرآن بعنوان ذکـر از خـود  بروز د اد ه اسـت 
د و جلـوه د ارد  یکـی روشـنائی و نورانیـت فکـر معمار و 
د یگـری عمـل و اثـر معمـار اسـت و بد یـن صـورت د ر 
حیطه هـای مختلف معمـاران را به اوج ایمـان و صالح و 
شایسـتگی رسـاند ه و د یگران که از اثـر و عمل معماران 
متأثـر می شـوند  نیـز د ر همیـن مسـیر قـرار می گیرند  . 
جلـوه د یگـر از نقـش قـرآن د ر معمـاری ایـن اسـت که 
بواسـطه قرائـت، تـالوت و حفـظ و تکـرار و بکارگیـری 
آیـات زند گی سـاز قـرآن، فضـا و روحیـه ای سرشـار از 
شـفا، آرامش، نشـاط د ر انسـان ایجاد  می گـرد د  . معمار 
سـنتی بـا بـه کارگیـری نقش هـا و آرایه هـا و نماد هـا 

باعث ارتقای معرفت انسـان شـد ه و بـا طراحی رمزگونه 
فضـا، انسـان را بـه مفاهیـم متعالـی سـوق می د هـد . 
حضور عناصری مانند  آب و آسـمان و باغ و نور و سـایه 
و روشـن، مقد مـات ایجـاد  مکانـی برای حـس معنوی و 
روحانـی د ر خانـه سـنتی را فراهـم می کند . اسـتفاد ه از 
نـور  طبیعـی از روزنه هـای مختلـف باعـث تذکرد هـی 

انسـان بـه فکـر کـرد ن به منبع هسـتی می شـود .
2. عد الت/ اعتد ال/ مساوات

»رعایـت  عد الـت،  پرکاربـرد   معانـی  از  یکـی 
از هـر  و »اسـتفاد ه هـر چیـزی  تعاد ل«)رحمـن: 7(  
مـاد ه ای بـه قد ر الزم«)مطهـری، 1361: 59(، می باشـد  
کـه ایـن را می توان معـاد ل مفهوم مـرد م واری و رعایت 
تناسـب میان اند ام های سـاختمانی با اند ام های انسـانی 
و توجـه بـه نیاز های او د ر کار ساختمان سـازی تفسـیر 
کرد )پیرنیـا، 1384: 26(. ایـن مفاهیم به معنی د اشـتن 
تناسـب، رعایـت تعـاد ل و پرهیـز از بیهود گـی اسـت. 

د ر ارتبـاط بـا مسـکن، عد الـت  را می تـوان د ر تأمیـن 
مسـکن بـرای همـه اقشـار جامعـه و تأمیـن امکانـات و 
منابـع مورد نیـاز د ر د اخـل مسـکن بـرای همـه افـراد  
خانـواد ه متناسـب با نیـاز آنان و تأمین د سترسـی کافی 
بـه خد مـات و عملکرد های موجود   د ر ارتباط با مسـکن 
و همچنیـن امکانات شـهری بررسـی کـرد . ایـن به این 
معنی اسـت که د ر جامعه اسـالمی عالوه بـر اینکه همه 
اقشـار جامعه نسـبت به برخـورد اری از مسـکن مطلوب 
ذی حـق هسـتند ، همه افـراد  خانواد ه از کـود ک گرفته 
تـا زن و مـرد  بایـد  براسـاس نیازهـای ذهنی و جسـمی 
مناسـب  موقعیت هـای  و  امکانـات  از  بتواننـد   خـود  
د ر د اخـل و بیـرون خانـه بهره منـد  شـوند . د ر جامعـه 
سـنتی مسـکن د ر تعامـل با عوامل زمینـه ای و محیطی 
و برحسـب تـوان افـراد  د ر اختیـار همـه اقشـار جامعـه 
بـود . سـازمان د هی و سـاختار شـهری نیـز بـه گونـه ای 
اسـت کـه همـه خانه هـا متناسـب بـا امکانـات موجـود  
د ر جامعـه سـنتی و بـر حسـب نیازشـان بـه امکانـات و 
فضاهـای عمومـی از جملـه مسـجد  د سترسـی د ارنـد . 
شـکل گیری انـواع مسـاجد  مانند  مسـاجد  محلـه ای د ر 
محله هـای مختلف برای د سترسـی واحد های مسـکونی 
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شـاهد ی بر ایـن اد عا اسـت. 
وسـعت  خانه هـای سـنتی د ر حد ی بود  که پاسـخگوی 
تمامـی  نیازهای سـاکنان آن بود ه اسـت، چیـزی که د ر 
معمـاری معاصر کمتر به آن توجه می شـود . د ر معماری 
معاصـر به د لیـل نابرابری هـای اجتماعی و عـد م عد الت 
و برخـی د الیـل د یگـر، قشـر متوسـط و پاییـن جامعـه 
بـه سـختی صاحـب مسـکن می شـوند  و مسـکن های 
آپارتمانـی موجـود  نیـز از کیفیـت مطلوب و شـاخص-

هـای اسـتاند ارد )تراکم نفـر د ر واحـد  مسـکونی، سـرانه 
و ...( برخـورد ار نیسـتند . د ر مسـکن سـنتی فضاهـای 
زند گـی بـه تناسـب زند گـی کـه د ر آن رخ می د هد ، د ر 
اطـراف حیـاط قـرار می گیرند  و نحـوه قرار گیـری افراد  
خانـواد ه د رون فضاهـا و اتاق هـای خانـه نیـز بر اسـاس 
رعایـت عد الـت و رعایت احترام بـه بزرگترها و ... صورت 
می گیـرد . د ر معمـاری ایرانـی چینش فضاهـا د ر اطراف 
حیـاط بر اسـاس قـد ر و انـد ازه فضا که بـه نوعی رعایت 
عـد ل اسـت، صـورت گرفتـه اسـت. بـه این صـورت که 
د انه هـای اصلـی ماننـد  تـاالر بـر روی محـور اصلـی بنا 
قـرار مـی گرفـت و د انه هـای کم اهمیـت ماننـد  انبارها 
د ر محـور د یگـر کـه نیاز بـه نـور چند انی ند اشـت، قرار 
می گرفـت و ایـن چنین مالحظات اقلیمـی نیز د ر بنا د ر 
نظـر گرفتـه می شـد . د یگـر جلـوه عد الـت د ر خانه های 
سـنتی توجـه بـه حریـم و حرمـت زنـان و کـود کان د ر 
خانـه بود . بـرای مثال بـه تخصیص اند رونی، آشـپزخانه 
بسـته و اتـاق مهمـان مخصوص مهمانان زن بـاالی اتاق 
طنبـی اشـاره کرد  کـه ضمن پاسـخگویی به نیـاز زنان، 

حرمـت و محرمیـت ایشـان نیز حفظ می شـد .

 3. تکريم مهمان/ مهمان نوازی
اخالقـی  برجسـته  مؤلفه هـای  از  یکـی  مهمان نـوازی 
می باشـد . د ر د یـن مبیـن اسـالم تأکیـد  بسـیاري بـر 
آن شـد ه اسـت و روایـات و احاد یـث فراوانـي از حضرت 
رسـول)ص( و ائمـه راجـع بـه مهمـان و مهمان نـوازي 
د ر د سـت اسـت، لـذا ایرانیـان توجـه ویـژه اي بـه ایـن 
مقولـه د ارنـد . جملـۀ مهمان حبیب خد اسـت جـاری و 
پذیرفتـه شـد ه د ر بیـن مسـلمانان اسـت، زیـرا او بـرای 
رضـای خد ا بـه مالقات د وسـتش رفته اسـت، پس خد ا 
او را د وسـت د ارد  و د ر نتیجـه، بایـد  بـه گرمـی پذیرایی 
شـود )معماریان و همـکاران، 1389: 8(. توجـه به تکریم 
مهمـان را د ر خانه هـای سـنتی می تـوان از همان لحظه 
ورود  به خانه د ر شـکل گیری سـاباط ها و سـکوها وغیره 
مشـاهد ه کرد . اسـتقبال یا بد رقه از مهمـان د ر محد ود ه 
فضـای ورود ی اتفـاق می افتـاد . ایجـاد  سـکو د ر ورود ی 
خانـه نشـانه ای از احتـرام بـه سـنت مهمان نـوازی د ر 
فرهنـگ ایرانی بود ه  اسـت. بر تمامی د رب هـای ورود ي 
فضاهـای مسـکونی، کوبه ای بـراي مرد ان)با صـد اي بم( 
و حلقه ای)بـا صـد اي زیـر( بـراي زنان تعبیـه می گرد ید  
کـه یکـي از راه حل هـاي ایجـاد  حریم و اعـالن آماد گی 
بـه میزبـان د ر جهـت رعایـت د سـتورات شـرع مقد س 
می باشـد )معماریان، 1389: 394(. هشـتی خانـه نیـز 
فضایـی بـرای انتظـار مهمان بود ه اسـت. د ر ایـن فضا با 
ایجـاد  سـکوهایی د ر بد نه هشـتی، از میهمانـان نامحرم 
پذیرایـی اولیـه می گـرد د  و د ر صـورت تمایـل د عـوت 
بـه د اخـل می شـوند . از جلوه هـای د یگـر مهمان نـوازی 
د ر خانه هـای سـنتی وجـو د و حیـاط بـه نـام اند رونی و 
بیرونـی هسـتند . اند رونـی مخصوص سـکونت خانواد ه و 

نمود ار)1(: ابعاد  مختلف عد الت د ر خانه سنتی

ان وجود در جامعه سنتی و بر حسب نیازشها متناسب با امکانات مهمه خانهای است که به گونه نیزساختار شهری دهی و 
-ای در محلهمانند مساجد محلهگیری انواع مساجد شکل دسترسی دارند. از جمله مسجد و فضاهای عمومی به امکانات

  شاهدی بر این ادعا است. برای دسترسی واحدهای مسکونی های مختلف
چیزی که در معماری معاصر  نیازهای ساکنان آن بوده است، امیهای سنتی در حدی بود که پاسخگوی تمخانه 8وسعت

ر، قشر الیل دیگبرخی د وهای اجتماعی و عدم عدالت شود. در معماری معاصر به دلیل نابرابریکمتر به آن توجه می
-خصلوب و شایفیت مطهای آپارتمانی موجود نیز از کشوند و مسکنمتوسط و پایین جامعه به سختی صاحب مسکن می

به تناسب  ای زندگیفضاه در مسکن سنتی های استاندارد)تراکم نفر در واحد مسکونی، سرانه و ...( برخوردار نیستند.
های خانه اتاق فضاها و اده درونگیری افراد خانوگیرند و نحوه قراردهد، در اطراف حیاط قرار میزندگی که در آن رخ می

ا در اطراف ینش فضاهیرانی چدر معماری ا گیرد.به بزرگترها و ... صورت مینیز بر اساس رعایت عدالت و رعایت احترام 
ی اصلی هادانه رت کهحیاط بر اساس قدر و اندازه فضا که به نوعی رعایت عدل است، صورت گرفته است. به این صو

انی نیاز به نور چند دیگر که رر محوهای کم اهمیت مانند انبارها دمانند تاالر بر روی محور اصلی بنا قرار می گرفت و دانه
های سنتی نهلت در خالوه عداجدیگر شد. گرفت و این چنین مالحظات اقلیمی نیز در بنا در نظر گرفته مینداشت، قرار می

ق مهمان ته و اتانه بستوجه به حریم و حرمت زنان و کودکان در خانه بود. برای مثال به تخصیص اندرونی، آشپزخا
حفظ  یشان نیزاحرمیت که ضمن پاسخگویی به نیاز زنان، حرمت و م زن باالی اتاق طنبی اشاره کردمخصوص مهمانان 

 شد.می
 : ابعاد مختلف عدالت در خانه سنتی(1)نمودار

 نوازیمهمان تکریم مهمان/. 3
شده است و روایات و  بر آندر دین مبین اسالم تأکید بسیاری  .باشدهای برجسته اخالقى میی از مؤلفهنوازى یکمهمان

ای به نوازی در دست است، لذا ایرانیان توجه ویژهاحادیث فراوانی از حضرت رسول)ص( و ائمه راجع به مهمان و مهمان
جملۀ مهمان حبیب خداست جاری و پذیرفته شده در بین مسلمانان است، زیرا او برای رضای خدا به  .دارنداین مقوله 

معماریان و همکاران، مالقات دوستش رفته است، پس خدا او را دوست دارد و در نتیجه، باید به گرمی پذیرایی شود)
گیری ساباط ها و لحظه ورود به خانه در شکل توان از همانهای سنتی می(. توجه به تکریم مهمان را در خانه8: 1389

ایجاد سکو در ورودی  .افتاددر محدوده فضای ورودی اتفاق می استقبال یا بدرقه از مهمان .مشاهده کرد غیرهسکوها و
های ورودی فضاهای مسکونی، بر تمامی درب. است نوازی در فرهنگ ایرانی بودهای از احترام به سنت مهماننشانه خانه
های ایجاد حریم گردید که یکی از راه حلای)با صدای زیر( برای زنان تعبیه میی برای مردان)با صدای بم( و حلقهاکوبه

هشتی خانه نیز (. 394: 1389باشد)معماریان، و اعالن آمادگی به میزبان در جهت رعایت دستورات شرع مقدس می
نامحرم پذیرایی اولیه بدنه هشتی، از میهمانان  با ایجاد سکوهایی دردر این فضا فضایی برای انتظار مهمان بوده است. 

وجو دو حیاط به های سنتی خانهدر  ینوازهای دیگر مهماناز جلوهشوند. می داخلو در صورت تمایل دعوت به  گرددمی
وصل به عمارت  که استو بیرونی عمارت و حیاطی خانواده . اندرونی مخصوص سکونت نام اندرونی و بیرونی هستند

عدالت در مسکن

برخورداری آحاد جامعه از مسکن

دسترسی مسکن به امکانات و تجهیزات عمومی شهری

عدالت و تعادل در داخل مسکن

عدالت در ساماندهی فضایی

،آنعملکردوفعالیتبامتناسبخودجایدرفضاییهردادنقرار
ومادینیازهایرفعبرایپاسخگوعملکردهایبینتعادلایجاد

ابتناسبمنابع،ومصالحفضا،ازمناسبوجابهاستفادهمعنوی،
غیرهوانسانینیازهای

واحدهماهنگینمودساختمانی،نماهایوهاپالندرتوازنوتعادلعدالت در سامان دهی کالبدی
هاواحددیگربامسکونی
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بیرونـی عمـارت و حیاطـی اسـت کـه وصل بـه عمارت 
اند رونـی و مخصـوص پذیرایـی مهمانان اسـت. توجه به 
مهمـان بـه حـد ی مهـم اسـت کـه حتـی د ر خانه های 
کوچـک و یـک حیاطـه نیـز، اتاقـی کوچـک بـه عنوان 
مهمانخانـه بـرای مهمـان اختصـاص می یافـت. از جمله 
مـوارد  د یگـر تطابـق معماری خانـه با فرهنـگ و اخالق 
اسـالمی را می تـوان د ر اختصـاص بهتریـن و زیباتریـن 
فضـای خانـه بـه اتـاق پذیرایـی اشـاره کرد )ولـی زاد ه 
توجـه  از  نشـان  ایـن  و   ،)112-109  :1391 اوغانـی، 

ایرانیـان بـه بزرگد اشـت مهمـان بود ه اسـت.
4. حق همسايه/ هم زيستی/ حقوق د يگران

از جملـه ویژگی هـای اخالقـی حقوقـی کـه ریشـه د ر 
معـارف قرآنـی، سـیره نبوی، اهـل بیـت)ع( و آئین های 
فرهنگـی و بومـی د ارد ، شـامل مجموعـه گسـترد ه ای 
از موضوعـات ماننـد  ارزش هـا، رفتارهـا، آد اب و رسـوم، 
معاشـرت های اجتماعـی و موضوعـات مشـابه، ازجملـه 
بـه  توجـه  می باشـد .  بـا همسـایه  زند گـی  زمینـه  د ر 
همسـایه و روابـط همسـایگی بـه قـد ری مهم اسـت که 
د ر آموزه های اسـالمی از جمله د ر کالم حضرت رسـول 
اکـرم)ص( د ر نهج الفصاحـه فـراوان بـر آن تأکید  شـد ه 
اسـت. حضـرت رسـول اکـرم)ص( می فرمایند :»بـد ون 
اجـازه همسـایه بـا افزایـش ارتفـاع سـاختمان خـود  به 
، 1387: 55(. د ر  نکنید «)مرتضـی  حریـم وی تجـاوز 
جامعـه اسـالمی وقتـی امکان نگریسـتن بـه د رون خانه 
د یگـران فراهم شـود ، عماًل حریم خصوصـی آن ها مورد  
تعـرض قـرار می گیـرد ، حریمی که اسـالم حق د اشـتن 
آن را محتـرم می شـمارد . از جملـه مـوارد  مرتبـط بـا 
حقـوق همسـایه د ر اسـالم می تـوان؛ انتخاب همسـایه، 
همـد رد ی بـا همسـایه، امنیـت همسـایه، حـق اولویت 
همسـایه، تکریـم همسـایه، شـفاعت همسـایه و غیره را 

نـام برد .)جـد ول شـماره3(
محله و واحد  همسـایگی د ر تاریخ معماری و شهرسـازی 
ایران نشـان از همبسـتگی اجتماعی و روابط همسـایگی 
قـوی بیـن سـاکنین آن بود ه اسـت. طبق قاعـد ه الضرر 
و الضـرار  د ر کالم پیامبـر اکـرم)ص( سـاختار فضایـی 
خانه هـای سـنتی بـه صورتـی اسـت کـه د ر حریـم و 

معـرض حقـوق یکد یگـر قـرار نمی گیرنـد  و حیـاط و 
فضاهـای د اخلی خانه از اشـراف و د یـد  بیگانگان مصون 
اسـت و بـه حریم همسـایه و د یگـران نیز اشـراف ند ارد . 
از راهکارهـا و عملکرد هـای مطلـوب معمـاری خانه های 
سـنتی بـرای نیـل به قاعـد ه مذکـور، می توان بـه موارد  
زیـر اشـاره کـرد ؛ عد م اشـراف بـه حریم همسـایگان به 
علـت سـاختار حیاط مرکزی، عـد م اشـراف از پنجره  به 
بیـرون بـا ایجاد  حفـاظ د ر جلـوی آن، عد م ارتفـاع زیاد  
خانـه بـه علت اشـراف بـه حریـم همسـایه و جلوگیری 
از رسـید ن بـاد  بـه خانـه سـایر همسـایه ها، نسـاختن 
بالکن مشـرف به خانه همسـایه و حریـم د یگران، جاری 
نشـد ن نـاود ان منازل بـه کوچه، جاری نشـد ن فاضالب 
بـه کوچـه و خیابـان، رعایت حریـم بویایـی خانه)اذیت 
نکـرد ن همسـایه بوسـیله بوی پخـت و پـز و ...(، رعایت 

حریـم صوتـی خانـه و ...)قربانـی، 1393: 90-74(.
خصوصـی/  حريـم  حیـا/  و  عفـت  حجـاب/   .5

میـت محر
حریـم خصوصـی ارزشـی اخالقـی حقوقـی د ر اسـالم 
و زیربنـای توجـه بـه شـأن و منزلـت انسـانی اسـت. از 
ایـن رو طـرح و نقشـه خانـه بایـد  بـه گونه ای باشـد  که 
حریـم خصوصـی افراد  حفظ شـود . د ر خانه های سـنتی 
بـرای حفظ حریـم خصوصی د ر د اخل خانـه از الگوهای 
تفکیـک قلمرو و مجزا نمود ن کاربری ها اسـتفاد ه شـد ه 
اسـت. بـه طوری کـه قلمـرو زند گـی والد یـن، فرزند ان، 
قلمـرو پذیرایـی از مهمـان و غیـره از همد یگـر تفکیک 
شـد ه اسـت. همه فضاهای خانه حریم خصوصی انسـان 

اسـت و بایـد  بـرای ورود  بـه آن اجـازه گرفت . 
قابـل  ایرانـی  د رخانـه   بعـد   د و  د ر  محرمیـت  مقولـه 
بررسـی اسـت: اول آنکـه افـراد  خانواد ه از د ید  اشـخاص 
نامحرم)غیـر خود ی( مصون باشـند  و مـورد  د یگری که 
د ر خانـه ایرانـی مطـرح می باشـد ، ارتباط هـای صحیـح 
فضاهـای د اخلی آن اسـت به گونه ای کـه قلمرو اعضای 
خانـواد ه بـه طریق مناسـب از هم تفکیک شـود . چراکه 
اقتضـای اصـول اخالقـی اسـالمی ایـن اسـت کـه اتـاق 
زند گـی فرزنـد ان و والد یـن ازهـم تفکیـک شـود . د ر 
معمـاری ایرانـی، شـیوه بهره منـد ی از فضـا بـر اسـاس 
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گرایش هـای اسـالمی و د ینی و بـر طبق عامل محرمیت 
و د رونگرائـی انجـام شـد ه اسـت. ارد الن د ر کتاب حس 
وحـد ت چنین می گوید : »د رسـت همچنـان که زند گی 
خانواد گـی بـا د وایـر هم مرکـز حریم هـای انفـراد ی اش 
خـارج از د یـد گاه عموم اسـت، خانه حیـاط د ار نیز خود  
را از چشـم جهـان بیـرون پنهـان مـی د ارد  و حرمـت 
آن د ایـره د رونـی را پـاس مـی د ارد . ایـن حیـاط خـود  
واسـطه ای اسـت تـا جهـت معنـوی و هویـت خصوصی 
خانـواد ه معیـن شـود «)ارد الن و بختیـار، 1380: 73(. 

معمـار سـنتی بـا پوشـاند ن د یـد  و ایجـاد  محرمیت د ر 
خانـه، حرمـت بـرای سـاکنین ایجـاد  می نمایـد  و بـا 
تفکیـک بیـرون و د رون و همچنیـن انحـراف د یـد  د ر 
ورود ی و نـوع ورود  از هشـتی بـه د االن و بـه خانـه و 
متفـاوت کـرد ن صـد ای کوبـه د ر بـرای زنـان و مـرد ان 
کـه نشـانگر جنسـیت مراجعـه کننـد ه اسـت، حجاب و 
محرمیـت خلـق می کنـد . چنـان کـه د ر خانـه سـنتی 
هیـچ کـد ام از ورود ی هـا روبـروی هـم واقـع نشـد ه اند . 
معمـوال ورود ی هـر بنـا با یـک چرخش، فضـای بیرونی 
را بـه د اخـل خانـه ارتبـاط می د هـد  و د ر نتیجـه همین 
چرخـش، ارتبـاط بصـری خـارج بـه د اخـل بنـا قطـع 
می شـود . د ر برخـی بناها نیـز ورود ی مسـتقیم و بد ون 
چرخـش بـه حیـاط راه د ارد  امـا د ر ایـن حالـت نیـز به 
د لیل توالی فضاهای روشـن و تاریک با ایجاد  د االن های 
ورود ی و محـد ود  کـرد ن زاویـه د یـد ، بـا امتـد اد  د اد ن 
ایـن د االن هـا، حریـم بخش عمـد ه ای از فضـای د اخلی 

حفـظ می شـود . معمـار ایرانـی د ر ایجـاد  ارتبـاط بیـن 
د نیـای د رون و برون بسـیار حسـاس بـود ه   و د قیق ترین 
ظرافت هـای معمارانـه را بـرای گـذر نـور و د یـد  فرد  به 
د اخـل حریـم خانـه بـه کار می بـرد ه  اسـت. نمونـه این 
ظرافت هـا اسـتفاد ه از انـواع شـبکه هاي مشـبک چوبي، 
آجـري یـا گچـي د ر مقابـل پنجره هاسـت؛ بـا اسـتفاد ه 
از ایـن شـبکه ها مي شـود  خیابـان را د یـد  بـد ون اینکـه 
بیننـد ه د یـد ه شـود )ولی زاد ه اوغانـی، 1393: 60-57(. 
سـنتی  خانه هـای  د ر  محرمیـت  د یگـر  نمود هـای  از 
می تـوان بـه موارد  زیر اشـاره کـرد ؛ عد م ورود  مسـتقیم 
د ر  حمـام  وجـود   د هلیـز(،  از  )اسـتفاد ه  اتاق هـا  بـه 
اند رونـی خانـه )کاهـش نیـاز بـه خـروج زنـان از خانه( 
و حضـور سـه گونه فضـای باز)حیـاط( و نیمه باز)ایـوان( 
و بسـته)اتاق( د ر خانـه کـه طیـف متنوعـی از فضاهـا با 
قلمـرو کامـال خصوصی تـا عمومی را ایجاد  کرد ه اسـت.  

6. زيبايی/ زينت و جمال
یکـی د یگـر از مؤلفه هـای اخالقـی د ر خانه های سـنتی 
ایـران گرایـش بـه جمـال و زیبایی اسـت که فطرتـاً د ر 
وجـود  انسـان نهفته اسـت. از آنجـا که یکـی از نام های 
پـرورد گار »جمیـل« بـه معنای زیباسـت، خد ا د وسـتار 
زیبایـی اسـت)نصر-ب، 1385: 210( لـذا زیبایـی جـزء 
صفـات فطـری انسـان می گـرد د . انسـان کـه زیبایـی 
را د وسـت د ارد ، بنابریـن د وسـت د ارد  آنچـه را خلـق 
می کنـد  زیبـا باشـد . انسـان از زمانـی کـه بـه معمـاری 
مبـاد رت ورزیـد ه، بـه نیازهـای روحی و باطنـی و حس 

های کوچک و یک توجه به مهمان به حدی مهم است که حتی در خانه .اندرونی و مخصوص پذیرایی مهمانان است
از جمله موارد دیگر تطابق معماری خانه با یافت. اتاقی کوچک به عنوان مهمانخانه برای مهمان اختصاص می حیاطه نیز،

زاده )ولیاشاره کرد اتاق پذیراییفضای خانه به  و زیباترین بهترین اختصاصتوان در اسالمی را می و اخالق فرهنگ
 بوده است.و این نشان از توجه ایرانیان به بزرگداشت مهمان ، (112-109: 1391اوغانی، 

 زیستی/ حقوق دیگرانهم /. حق همسایه4
بومی  فرهنگی و هاییناهل بیت)ع( و آئ ،ریشه در معارف قرآنی، سیره نبوی که حقوقی های اخالقیاز جمله ویژگی

وضوعات مو جتماعی های اتها، رفتارها، آداب و رسوم، معاشرای از موضوعات مانند ارزشدارد، شامل مجموعه گسترده
-ه در آموزههم است کمقدری  باشد. توجه به همسایه و روابط همسایگی بهمشابه، ازجمله در زمینه زندگی با همسایه می

 ضرت رسولح. ه استآن تأکید شد الفصاحه فراوان براز جمله در کالم حضرت رسول اکرم)ص( در نهجمی های اسال
: 1387 ،9مرتضی«)بدون اجازه همسایه با افزایش ارتفاع ساختمان خود به حریم وی تجاوز نکنید»فرمایند:اکرم)ص( می

ورد تعرض ها مآن خصوصی (. در جامعه اسالمی وقتی امکان نگریستن به درون خانه دیگران فراهم شود، عمالً حریم55
-الم میسایه در اسهمحقوق ا از جمله موارد مرتبط ب شمارد.میگیرد، حریمی که اسالم حق داشتن آن را محترم قرار می

ایه و غیره فاعت همسش ،یهامنیت همسایه، حق اولویت همسایه، تکریم همسا توان؛ انتخاب همسایه، همدردی با همسایه،
 (3)جدول شمارهرا نام برد.

 موارد مرتبط با حقوق همسایه در منابع اسالمیبرخی از مهمترین : (3جدول)
 

 اسالمیاستناد  حق همسایه
 (.1316و480ثالفصاحه، حدینهجداند)مسکن می انه وپیامبر اکرم)ص(، توجه به ساکنین و همسایه را مقدم بر خ انتخاب همسایه

همدردی با 
 همسایه

ه یاریش زمند شد بگر نیااتوان در فرمایشات رسول خدا)ص( پیگیری کرد: همدلی، همدردی، نیکی و احسان به همسایگان را می
 (.1387فریادش برسی ...)همان، حدیث، اگر مریض شد عیادت کنی، اگر تو را فریاد زد به بشتابی

 (.827دیث، حانهمکند)همانا خداوند بوسیله مسلمان پارسا و شایسته، بال را از صدخانه از همسایگان او دفع می امنیت همسایه
حق اولویت 

 همسایه
-، دعوت کسی را که خانهردندکوقتی دو نفر تو را باهم دعوت  /(8921همسایه خانه در خرید خانه همسایه تقدم دارد)همان: حدیث

 (531تر هست بپذیر زیرا در همسایگی مقدم است ...)همان: حدیثنزدیکاش 
 (. 4772هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید همسایه خویش را گرامی بدارد)همان: حدیث تکریم همسایه

 (.184: 1371کند)برقی، اما صادق)ع(: همسایه برای همسایه خود شفاعت می شفاعت همسایه
 (.1359الفصاحه، حدیث بر همسایه چون حرمت خون اوست)نهج پیامبر اکرم)ص(: رعایت حرمت همسایه حرمت همسایه

 
محله و واحد همسایگی در تاریخ معماری و شهرسازی ایران نشان از همبستگی اجتماعی و روابط همسایگی قوی بین 

های سنتی به صورتی در کالم پیامبر اکرم)ص( ساختار فضایی خانه 10طبق قاعده الضرر و الضرارساکنین آن بوده است. 
گیرند و حیاط و فضاهای داخلی خانه از اشراف و دید بیگانگان مصون است که در حریم و معرض حقوق یکدیگر قرار نمی

ی سنتی برای نیل هااست و به حریم همسایه و دیگران نیز اشراف ندارد. از راهکارها و عملکردهای مطلوب معماری خانه
توان به موارد زیر اشاره کرد؛ عدم اشراف به حریم همسایگان به علت ساختار حیاط مرکزی، عدم به قاعده مذکور، می

به بیرون با ایجاد حفاظ در جلوی آن، عدم ارتفاع زیاد خانه به علت اشراف به حریم همسایه و جلوگیری  اشراف از پنجره
ها، نساختن بالکن مشرف به خانه همسایه و حریم دیگران، جاری نشدن ناودان منازل همسایه از رسیدن باد به خانه سایر

به کوچه، جاری نشدن فاضالب به کوچه و خیابان، رعایت حریم بویایی خانه)اذیت نکردن همسایه بوسیله بوی پخت و 
 (.90-74: 1393پز و ...(، رعایت حریم صوتی خانه و ...)قربانی، 

 ت و حیا/ حریم خصوصی/ محرمیت. حجاب/ عف5

جد ول)3(: برخی از مهمترين موارد  مرتبط با حقوق همسايه د ر منابع اسالمی
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زیبایـی شناسـی نیـز توجـه د اشـته اسـت. نخسـتین 
نمونه هـای سـکونتی، برقـراری چنین نسـبتی را نشـان 
مـی د هـد . د ر تحلیـل اثر معمـاری بد یعی کـه د ر زمره 
آثـار ارزشـمند  قـرار گرفتـه اسـت، بـی گمـان مفهوم و 
موجود یتـی بـه نام زیبایی نیـز د ر کل و جـزء پیکره آن 
وجـود  د ارد )آیوازیـان، 1381: 66(. زیبایـی د ر معمـاری 
خانه هـای سـنتی مربـوط بـه زیبایی هـای ظاهـری بـه 
د ر  زیبایـی  نیسـت.  خود نمایـی  و  فخرفروشـی  نیـت 
خانه های سـنتی عـالوه بر تزئین د ر حد  اعتـد ال آن، به 
مفهـوم زینـت و زیبایـی سـیرت آن اسـت. د ر خانه های 
اخـالص،  سـاد گی،  د ر  تـوان  مـی  را  زیبایـی  سـنتی 
هماهنگـی و تعـاد ل و ... مشـاهد ه کـرد  لـذا حجم های 
پیچیـد ه، روابط ناسـالم و هـر آنچه کـه آزار د هند ه روح 
و ذهـن انسـان اسـت د ر آن جائی ند ارد )رفیق د وسـت و 
شـهابیان، 1387: 159(. گسـتره زیبایـی د ر قرآن کریم 
همـه جهات زیبایـی ازجملـه زیبایی معنـوی و اخالقی 
را نیز شـامل می شـود . با سـیری د ر قـران کریم عوامل 
و نشـانه-هایی را بـرای زیبایـی می تـوان بد سـت آورد ، 
کـه د ر خانه هـای سـنتی قابـل مشـاهد ه اسـت از آن 
جملـه: تناسـب و تـوازن، چینـش منظم، تنـوع و تضاد ، 
عیوب)خرقانـی،  از  پیراسـتگی  و  رنگ هـا  گونه گونـی 
بـه  حیـاط  سـنتی  خانه هـای  د ر   .)33-29  :1387
عنـوان عنصـر وحـد ت بخـش خانـه اسـت و قاعـد ه  آن 
یـا مسـتطیل  مربـع  یعنـی  اشـکال خالـص هند سـی 
اسـت. اتاق هـای اطـراف خانـه نیـز بـا نظـم و زیبایـی 
خـاص و متعالـی اسـتقرار یافته اند . حتـی د ر خانه هایی 
کـه سـایت و موقعیـت آن شـکل نامنظـم د ارد ، معمـار 
سـنتی طراحـی و سـاماند هی پـالن خانـه را طـوری 
طرح ریـزی کـرد ه اسـت کـه الگـوی مرکزیـت حیـاط و 
چینـش منظـم فضاهـا د ر اطراف آن حفظ شـد ه اسـت. 
د ر ایـن سـازماند هی فضاهـای خد ماتـی ماننـد  انبارها و 
سـرویس ها ممکـن اسـت اشـکال غیـر هند سـی و کـج 
د اشـته باشـند . معمـاران سـنتی بـرای تجلی و تجسـم 
زیبایـی د ر خانـه سـنتی از مفاهیمـی چـون؛ چینـش 
منظـم و متقـارن فضاهـا د ر اطـراف حیـاط، اسـتفاد ه از 
طبیعـت و فواره هـا د ر د اخـل حیاط، ایجاد  نهـاز و نخیر 

د ر بد نـه  حیـاط و اتاق هـا، ایجاد  سـایه و روشـن و انواع 
تزئینـات گچ بـری و غیـره بهـره برد ه اند . از د یگر نشـانه 
هـای زیبایـی د ر خانه هـای سـنتی، تعـاد ل د ر رنگ ها، 
نور، هند سـه و تناسـبات می باشـد . هند سـه و تناسبات 
را می تـوان د ر فضاهـای اطـراف حیـاط و شـکل گیری 
اتاق هـای سـه د ری و پنج د ری و غیره مشـاهد ه کرد . د ر 
نهایـت، اینکـه زیبایـی بصـورت ملموسـی د ر خانه های 
سـنتی قابل مشـاهد ه اسـت، چرا کـه د ر سـاخت اجزاء 

آن، همـواره یـاد  خـد ا د ر ذهـن متبلور شـد ه اسـت.
7. عد م آلود گی محیط زيست

را آشـکار  ایـن حقیقـت  مطالعـه آموزه هـای اسـالمی 
می سـازد  کـه اسـالم توجـه بسـیار زیـاد ی بـه حفـظ 
محیـط زیسـت و توسـعه پایـد ار د ر بهتریـن معنـی آن 
د اشته اسـت. د ر صورت محقق شد ن د ستورهای اسالم، 
منابـع طبیعـی بـه صورت مناسـب مـورد  بهره بـرد اری 
قـرار گرفتـه و د ر ایـن صـورت طبیعت تـوان جایگزینی 
آن منابـع را خواهـد  د اشـت. لذا باید  د ر نظر د اشـت که 
د ر شـکل-گیری معمـاری، محیط زیسـت د چار آسـیب 
و آلود گـی نشـود . د ر جامعه سـنتی اسـالمی، انسـان با 
هماهنگـی کامل با محیـط طبیعی اش زند گـی می کرد  
و ایـن امـر را می تـوان از معمـاری شـهرهای قد یمـی 
اسـالمی د ریافت. د ر معماری سـنتی ایران سـعی بر آن 
بـود ه که سـاخت بنـا با تبعیـت از اصول محیط زیسـت 
انجـام پذیـرد  و طـرح و نقشـه آن بـه گونـه ای باشـد  
کـه کمتریـن تخریـب و تحمیـل را بـر محیـط زیسـت 
د اشـته باشـد . معماری سـنتی چنـان با طبیعـت د رهم 
آمیختـه کـه ضمـن تبعیـت از آن، بهـره روری کامل نیز 
از طبیعـت د ارد . د ر ایـن معماری الهـام از طبیعت را د ر 
می تـوان د ر اسـتفاد ه از گیاهـان، آب، تهویـه طبیعـی، 
آفتـاب، نـزوالت جـوی و غیره مشـاهد ه کـرد . معماران 
ایرانـی تـالش می کرد نـد  سـاختمایه مـورد  نیـاز خـود  
را از نزد یک تریـن جاهـا بد سـت آورنـد  و خود بسـند ه 
باشـند  و بد یـن گونـه سـاختمان بـا طبیعـت پیرامـون 
خـود  سـازوارتر د ر می آمـد ه اسـت و هنـگام نوسـازی 
بـود ه  د سـترس  د ر  آن  سـاختمایه  همیشـه  نیـز  آن 
اسـت)پیرنیا، 1384: 31(. یکی از سـنت های ارزشـمند  
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معمـاری سـنتی، حفـظ، مرمـت و نگهـد اری بناهـا و 
اسـتفاد ه مجـد د  از سـاختمان های موجـود  بود ه اسـت. 
را  سـاختمان ها  از  مجـد د   بهره بـرد اری  و  بازیافـت 
مـی تـوان از جملـه سـنت های معمـاری و شهرسـازی 
ایـران تلقـی نمـود  و ایـن امـر د ر طـول تاریـخ حتی د ر 
مقاطع تحـوالت عظیم اجتماعی-فرهنگی نیز مشـاهد ه 
گرد یـد ه اسـت. خـاک بـه عنـوان عمـد ه مصالـح مـورد  
بهره-بـرد اری  امـکان  سـنتی،  معمـاری  د ر  اسـتفاد ه 
مجـد د  را بـه معمار سـنتی مـی د اد ه اسـت و طبیعت از 

بـود . امـان  آلود گی هـای زیسـت محیطی د ر 
8. صرفه جويی/ قناعت/ عد م اسراف

آموزه هـاي سـازند ه و کامـل اسـالم برای همه انسـان ها 
و د ر همـه عصرهـا، سـود مند  و رهایـي بخـش اسـت. 
از ویژگـی هـای بـارز اسـالم ایـن اسـت کـه بشـر را بـه 
قناعـت  و صرفه جویـی  د ر زند گـي تشـویق مي کنـد . 
قناعـت بـه معنـای مطلوب تریـن نجـوه بهره-بـرد اری 
و  فـرد ی  زند گـی  مد یریـت  و  د سـترس  د ر  منابـع  از 
اجتماعـی بر اسـاس امکانات موجود  می باشـد )نقی زاد ه، 
می تـوان  را  معمـاری  د ر  صرفه جویـی   .)43  :1381
د ر د و بعـد  صرفه جویـی د ر انـرژی و صرفه جویـی د ر 
هزینه های صرف شـد ه د ر سـاخت و سـاز بررسـی کرد . 
بیهود گـی د ر معمـاری  از  ویژگی هایـی ماننـد  پرهیـز 
سـنتی را می تـوان مصـد اق قناعـت و صرفه جویـی د ر 
معمـاری د انسـت کـه نتیجـه آن کاهـش هـد ر رفـت 
هزینـه و انرژی د ر سـاختمان می باشـد . اسـراف واژه ای 
اسـت کـه ریشـه قرآنـی د ارد  یعنـی قبـل از اینکـه د ر 
احاد یـث و روایـات آمـد ه باشـد  د ر قرآن به کـرات آمد ه 
اسـت. اسـراف بـه معنی تجـاوز از حد  اعتد ال اسـت. د ر 
قـرآن کریـم د ر آیـات متعـد د ، بسـیار جـد ی با اسـراف 
برخـورد  کـرد ه اسـت. چنانکـه د ر آیه 147 از سـوره آل 
عمـران اسـراف را متـراد ف بـا گنـاه می د اند )سـیفیان، 
1376: 60(. آنچـه د ر بافـت قد یمـی معمـاری ایران د ر 
صرفه جویـی مصـرف انرژی مؤثر بود ه اسـت اسـتفاد ه از 
راهکارهایـی د ر سـه بخش د ر بنا بود ه اسـت؛1. پوسـته 
حرارتـی مناسـب بـرای سـاختمان) اسـتفاد ه از مصالـح 
مطلوب آن محیط(، 2. سیسـتم گرمایش و سـرمایش و 

تهویه)ابـد اع عناصـری نظیر باد گیـر و سـرد اب و ...(. 3. 
معمـاری و فـرم منطبـق بـا اقلیم)جهت گیری مناسـب، 
بافـت  واحد هـای کوچـک و فشـرد ه و ...(. اسـتفاد ه از 
سـامانه های ایسـتا جهـت گرمایـش و سـرمایش بنا د ر 
معمـاری سـنتی باعـث کاهـش هزینه هـای گرمایـش، 
سـرمایش و روشـنایی می شـد . به طور کلی د ر معماری 
ارزش هـای  بـه  پایبنـد ی  بـا  ایـران  خانه هـای سـنتی 
ماننـد ؛ جهـت  جزئیاتـی  گرفتـن  نظـر  د ر  و  اخالقـی 
ابعـاد  حیـاط، میـزان  و  قرارگیـری سـاختمان، محـل 
پنجـره د ر جبهه هـای مختلـف، محـل قراگیـری فضاها 
د ر پـالن، بهره گیـری از هـوای مطبـوع و مطلـوب د ر 
د اخـل فضـای زیسـت، اسـتفاد ه از فواره هـا و مرطـوب 
کـرد ن بـرگ د رختـان بـرای خنکـی هـوا، اسـتفاد ه از 
باد گیـر و ... ضمـن صرفه-جویی د ر هزینـه و انرژی های 
موجـود ، محیط زیسـت مناسـبی را برای انسـان بوجود  

می آورد .
جمعیـت پذیـری و طـرح معمـاری بناهـا د ر معمـاری 
و شهرسـازی سـنتی براسـاس تـوان و ذخیـره موجـود  
د ر طبیعـت تنظیـم می-گـرد د  سـازماند هی فضایـی و 
کالبـد ی نیـز بـا اتـکا بـه مصالـح طبیعـی د ر د سـترس 
انجـام می گیـرد . اسـتفاد ه از فضاهای چنـد  کارکرد ی و 
انعطاف پذیـر را می تـوان نمونـه د یگر از اسـتفاد ه بهینه 
منابـع د ر معمـاری سـنتی د انسـت. بـه عنـوان مثـال 
کارکـرد  چند گانـه اتاق هـا بـرای خـواب و غذاخـوری و 
نشسـتن و خوابیـد ن و ... و همچنیـن کارکرد  حیاط که 
همزمـان بـا تأمیـن محرمیـت، عاملـی برای ایجـاد  یک 

خرد ه اقلیـم بـود ه اسـت.
9. عبرت/ پند پذيری

و  اسـالمی عبـرت  اخـالق  مؤلفه هـای  از  د یگـر  یکـی 
پند پذیـری اسـت)انصاریان، 1382: 261(، کـه ایـن د ر 
بناهـای  از  نگهـد اری  و  د ر حفـظ  می توانـد   معمـاری 
تاریخـی و عبـرت و پند آمـوزی از آن هـا نمـود  د اشـته 
باشـد . »یکـی از مطالـب »اخـالق د ر معمـاری« رابطـه 
معمـار بـا معمـار و بـا آثـار معمـاری گذشـته و تعییـن 
حـد ود  وظیفـه مـا د ر حراسـت از یاد گارهـای گذشـته 
معمـاری اسـت«)د یبا، 1382: 12(، کـه د ارای زیبایـی 
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وانسـجام خاصـی هسـتند . تـد اوم تاریخـی و ارتبـاط با 
گذشـته بـه عنـوان یـک منبـع شـناخت و اصـالح راه و 
انتخاب مسـیر د رسـت، یکی از عوامل مهـم د ر معماری 
سـنتی بـود ه اسـت کـه معمـار سـنتی بـر پایـه تفکـر 
عبرت گیـری، د ر صـورت نیـاز مبـاد رت به حفـظ کالبد  
و مهمتـر از آن اصـول و ارزش هـای حاکم بر آن را حفظ 
سـنتی  معمـار  56و57(.   :1377 می کند )نقـی زاد ه، 
بـا حفـظ ارزش  هـا و اصـول اخالقـی کـه از آن هـا بـه 
عنـوان سـنت یـاد  می شـود ، د ر طـول تاریخ بـه تکمیل 
تد ریجـی د سـت آورد  پیشـینیان می پـرد ازد  و د ر حـد  
تـوان اصـول و ارزش هایـی را بـه معمـاری می افزایـد .  
یکـی از تراژد ی هـای بـزرگ زند گـی جد ید  د ر سراسـر 
د نیـا، ویرانـی معمـاری و شهرسـازی سـنتی اسـت. د ر 
روزگار قد یـم اگـر یـک شـهر سـلجوقی ویـران می شـد  
ایـن  و  می گرفـت  تیمـوری  شـهر  یـک  را  آن  جـای 
جایگذینـی بـه همان انـد ازه اصلـی زیبا بود  و احسـاس 
از   .)19  :1385 نمی آورد )نصر-الـف،  بـار  بـه  فقـد ان 
جلوه هـای د یگـر عیـرت و پند پذیـری د ر معمـاری را 
می تـوان عبـرت گرفتـن و کسـب حکمـت حرفـه ای 
معمـاران د ر تحلیـل مواضـع ضعف بناها، بـرای بهبود  و 
رفـع عیوب و کاسـتی های فنون اجرایـی علی الخصوص 
د ر مواقـع بحران د انسـت. مصـد اق این عبـرت و اصالح 
را می تـوان د ر بازسـازی معمـاری شـهر تبریـز پـس از 
بررسـی  بـا  کـرد .  مشـاهد ه  متعـد د   زمین لرزه هـای  
خانه هـای تاریخـی د ر تبریز  رهیافت هـای عبرت گیری 
پـس از بحـران زمین لرزه، د ر تالش معمـاران د ر رعایت 
اصولـی ماننـد  کوتاه سـاختن، سـبک سـاختن و متقارن 
سـاختن قابـل مشـاهد ه هسـت. معمـاران سـنتی تبریز 
بـا بررسـی سـازه های بازمانـد ه از زلزلـه د ریافتـه بود ند  
کـه سـاختمان های تقویـت شـد ه بـا المان هـای چوبی، 
مقاومـت نسـبتا بهتـری د ر برابـر زلزلـه د ارنـد  بد یـن 
سـان کالف بنـد ی چوبـی بـه عنـوان یـک فن مؤثـر د ر 
نهاد ینـه  تبریـز  شـهر  جد ید االحـد اث  سـاختمان های 

62و63(.    :1392 شـد )صابرکبیر، 

10. آرامش/ امنیت/کرامت انسانی
کرامـت انسـانی، محـور اخالق اسـالمی اسـت)مطهری، 
اصلـی  انسـان  بزرگد اشـت  و  کرامـت   .)147  :1367
راهبـرد ی د ر اسـالم هسـت. انسـان د ر مقـام خلیفـه و 
اخالقـی  توجهـات  محـور  زمیـن،  د ر  الهـی  جانشـین 
اسـت. ارج نهـاد ن بـه گوهـر و وجـود  انسـان بـه عنوان 
برتریـن مخلـوق مورد  تأکیـد  آیات و روایات بود ه اسـت. 
محوریـت انسـان و نیازهای او د ر معمـاری جایگاه اصلی 
را د ارد  و هـد ف نهایـی د ر معماری د سـتیابی به بهترین 
کیفیـت زند گی برای انسـان اسـت و معمـاری به عنوان 
ظـرف زند گی انسـان می-تواند  باعث رسـتگاری)حجت، 
1390: 136( و آرامـش و کرامـت انسـان شـود . ایجـاد  
آرامـش ابزار زیربنایی د ر توسـعه معماری و شهرسـازی 
اسـت کـه با  برقـراری آن می تـوان به کرامت انسـان د ر 
فضـای معماری امید وار بود . مهمترین هد ف از سـاختن 
مسـکن، فراهـم آورد ن مکانـی بـرای آسـایش و آرامش 
انسـان هسـت چراکه مسـکن بـه معنـای آرام گرفتن و 
آرامـش آمد ه اسـت)اکرمی و زارع، 1392: 56(. معماری 
سـنتی انسـان را ارج می نهـاد ه و برای آرامـش و کرامت 
وی د ر بنـای خانـه تمهیـد ات و راهکارهـای زیـاد ی بـه 
کار بسـته اسـت. می تـوان گفـت تمامـی مؤلفه هایی که 
پیـش از ایـن شـرح آن رفـت از جمله حفـظ حریم-ها، 
عد الـت، زیبایـی و غیـره همگـی تـالش معمـار سـنتی 
بـرای ایجـاد  فضایی باصفـا و آرامش بخش بـرای زند گی 
متعالـی و کرامـت و بزرگد اشـت انسـان د ر خانه سـنتی 
بـود ه اسـت. از د یگـر عناصر آرامش بخـش د ر خانه های 
سـنتی می تـوان، به حضور طبیعت اشـاره کـرد ، چراکه 
طبیعـت بـه عنـوان عنصـری کـه ذهـن انسـان از آغـاز 
تکامـل بـا آن کد گذاری شـد ه اسـت، د ر آرامـش روانی 
انسـان مؤثـر اسـت)طاهری، 1392: 18(. و ایـن باعـث 
شـد ه د و عنصـرآب و گیـاه د ر معمـاری ایرانـی، منزلتی 
واال د اشـته باشـند  و از آنهـا بـه عنـوان مظهـر حیـات، 
صفـا یاد  شـود . د رون گرایی و وجـود  حیاط های مرکزی 
بـا فضاهـای سـبز و حوض هـای آب، ضمـن کارکـرد  
اقلیمـی، فضایـی آرامش بخـش را د ر خانه هـای سـنتی 

بوجود  آورد ه اسـت. 
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نـور و رنـگ و طیـف سـایه های رنگـی یکـی د یگـر از 
عوامـل آرامش بخـش د ر خانـه سـنتی اسـت. چراکـه 
همانطـور که بیان شـد  نـور نماد ي از خد ا اسـت. کاربرد  
انتخابـي سـایه و نـور د ر فضاهـاي معمـاری د ر ارائـه 
حالتـي عرفانـي بـه فضا مؤثر اسـت. ابـن هیثـم معتقد  
اسـت »نـور و رنگ)کـه خـود  خاصیتی از نور اسـت( د و 
عامـل مهمـی اسـت کـه می تواننـد ، د ر نفـس تأثیـری 
ایجـاد  کنند  کـه صورتی زیبـا جلـوه کند «)نجیب اوغلو، 
1379: 258(. معمـار سـنتی بوسـیله نـور و رنـگ و بـا 
ایجـاد  فضایـی روحانـی و معنـوی انسـان را بـه سـوی 
خد اونـد  هد ایـت می کنـد . طیـف سـایه های رنگـی د ر 
معمـاری شیشـه های رنگـی کـه بـا نقـوش هند سـی 
همـراه بود ه انـد ، عـالوه بـر ایجـاد  فضایی خیالـی، تنوع 
رنگـی ایـن شیشـه ها د ر کنـار یکد یگـر، منظـره ای زیبا 
بـرای فضـای اتاق هـا خلـق می-کرد نـد  و باعـث ایجـاد  
حـس آرامـش و اطمینان قلبی می شـد ند . شیشـه های 
رنگـی عـالوه بـر اینکه بـه حیاط و فضـای اتـاق زیبایی 
خـاص می د اد نـد  و نـور را پوالریـزه می کرد نـد ، مانـع 
د یـد  شـخص بـه د رون اتـاق می شـد ند . ایجـاد  خلوت، 
تناسـب، تقـارن، تزئینات متعاد ل و غیـره از جمله موارد  
د یگـر بـرای جاری کرد ن آرامش د ر خانه سـنتی اسـت.

جمع بند ی 
خانه هـای سـنتی ایـران طـوری شـکل گرفته انـد  کـه 
و  اخالقـی  اند یشـه های  تجلـی  و  نمـود   آن  جایجـای 
حقوقـی شـد ه اسـت، که هـر یـک از این فضایـل باعث 
بوجـود  آمـد ن ارزش هایـی د ر سـاختار فضایـی خانـه  
شـد ه و باعـث آرامـش روح و روان و د رنهایـت کرامـت 
اسـت.  شـد ه  سـنتی  خانـه  د ر  انسـان  بزرگد اشـت  و 
اند یشـه   نمود  هـای  از  برخـی  شـماره)4(  جـد ول  د ر 
اخالقی-حقوقـی معمـاران سـنتی د ر خانه های سـنتی 

ایـران تحلیـل و تفسـیر شـد ه اسـت.
نتیجه گیری

د یـن مبیـن اسـالم د ربرگیرنـد ه بسـیاری از ارزش هـا 
جهـت  د ر  اصـول  ایـن  کـه  اسـت  اخالقـی  اصـول  و 
بـا اهـد اف اسـالم تد ویـن  انطبـاق زند گـی مسـلمین 
گرد ید ه انـد . بـا نگرشـی به سـیر تحول معماری سـنتی 

مشـاهد ه مي گـرد د  کـه پـس از پذیـرش د یـن مبیـن 
اسـالم مـرد م بـه تطبیـق اخالقیـات خـود ، د ر زند گـی 
پرد اختـه انـد . ایـن موضـوع د ر بررسـي آثـار بجـا ماند ه 
د ر عرصـه معمـاري نیـز مشـهود  اسـت. بگونه ایـي کـه 
بناهـاي ایجـاد  شـد ه عالوه بـر د ر بر د اشـتن زمینه های 
فرهنگـی، اجتماعـی و تاریخـی، تجلـي فضایـل اخالقی 
نیـز مي باشـد  و با بکار بـرد ن ترفند  هایی باعث آسـایش 

جـان و روح انسـان سـنتی شـد ه اسـت. 
و  ارزش هـا  تطبیـق  و  بررسـی  نوشـتار  ایـن  هـد ف 
مؤلفه هـای اخالقـی حقوقـی بـه کار رفتـه د ر خانه های 
سـنتی با عقاید  اند یشـمند ان و آیات و روایات اسـالمی 
اسـت. د ر بررسـي بعمـل آمـد ه د ر ایـن تحقیـق کـه به 
عنـوان نمونـه مـورد ي معطـوف بـه خانه هـای تاریخـی 
تبریـز اسـت، برخـي از زوایـاي د رخشـان تجلـي اخالق 
و حقـوق د ر سـاختار فضایـی خانه هـای سـنتي نمایـان 
مي باشـد . بـه عنوان مثـال: تجلی قـرآن، حقیقت طلبی، 
قناعـت، عد الـت، زیبایـی، مهمانـد اری، حریـم، تفکیک 
از جملـه  و عمومـي( و محرمیـت  عرصه ها)خصوصـي 

مـوارد ي اسـت کـه مي تـوان بـه آن اشـاره نمـود .
آموزه هـای اسـالمی سـامان د هند ه رفتـار انسـان ها د ر 
مقیـاس حـق اهلل، حق النـاس و طبیعـت و اجـزای آن 
اسـت. مصـد اق ایـن آموزه هـا را د ر معمـاری می تـوان؛ 
توجـه بـه قـرآن و حقیقت جویـی بـه عنـوان حـق اهلل، 
بـه  د یگـران  حقـوق  بـه  احتـرام  و  کرامـت  تکریـم، 
عنـوان حق النـاس و عـد م آلود گـی محیـط زیسـت و 
صرفه جویـی د ر ارتبـاط بـا انسـان و طبیعـت برشـمرد . 
 معماران سـنتی با انس و الفت با سـنت ها و ارزش های 
اخالقـی حقوقـی مسـتخرج از روایـات و آیـات قـرآن و 
نمـود  آن د ر طـرح خانه هـای سـنتی، موجبـات ایجـاد  
حـس آرامـش و سـکون را د ر خانـه فراهـم آورد ه انـد . و 
این چنین خانه سـنتی با بزرگد اشـت و کرامت انسـان، 
مکانـی مناسـب بـرای شـکل گیری رفتار و اخالق شـد ه 
اسـت. د ر معمـاری امـروز توجـه بـه مقولـه آرامـش و 
کرامـت انسـانی د ر خانـه، بـه د الیـل مختلـف ناد یـد ه 
گرفتـه شـد ه اسـت. بی ترد یـد  بـا توجـه بـه الگوهـای 
معماری سـنتی و حفـظ ارزش های آن می تـوان الگویی 
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 های سنتی.های اخالقی حقوقی در خانه(: نحوه نمود ارزش4جدول)
 های سنتی مرتبط در خانه 15تحلیل و نمونه تصاویر های سنتینحوه نمود در خانه  مؤلفه

قرآن/ ذکر 
الهی/عبادت/ 

 طلبی/کمال
 جوییحقیقت

 ها.ر سر در خانهدکتیبه آیات الهی  -
 ک اسامی حضرات معصومین و استفاده از تابلوهای آیاتح -

 قرآنی در سردر و داخل خانه.
 گیری بنا به سمت قبله جهت -
 أثیرگذاری قرآن و ذکر الهی در فکر و عمل معمار.ت -
 ی نماز خواندناختصاص اتاقی برا -
وت ری با ندای اذان و تالهر و معماتقدس و پاکی فضای ش -

 قرآن از مساجد
 وها یهها و آرای به انسان با استفاده از نور و نقشتذکرده -

 نمادها ...

       
ضرات اسامی ح های رنگی ارسی واهلل...روی شیشه(:استفاده از آیه شریفه بسم1شکل) 

 معصومین)ع( در داخل خانه کروبی تبریز

عدالت/ 
اعتدال/ 
 مساوات

 ای همه اقشار جامعه تأمین مسکن بر -
 انهخأمین و دسترسی به امکانات و منابع در داخل و خارج ت -
 مین نیازهای جسمی و ذهنی همه افراد خانواده تأ -
 و تعادل در سازماندهی فضایی و کالبدی عدالت -
 ه.ای خانحترام به بزرگترها در نحوه قرارگیری افراد در فضاها -
 .ی و انسانیهای ساختمانواری و رعایت تناسب انداممردم -
 در فضاها. تناسب، رعایت تعادل و پرهیز از بیهودگی -
ا و فض چینش فضاها در اطراف حیاط بر اساس  قدر و اندازه -

 های اصلی در محور اصلی.قرارگیری اندام
 و نماها. هاتعادل و توازن در پالن -
 واحدها. ی با دیگرهماهنگی واحد مسکون -
 الح ومنابع.جا و مناسب از فضاها، مصاستفاده به -

 
 قدر و راساس(: پالن قسمتی از خانه مجتهدی؛ تعادل و توازن در چینش فضاها ب2شکل)

 اندازه آن در اطراف حیاط، استقرار فضاهای اصلی در جبهه اصلی

       
 )چپ(ماسیط( و خانه سل(: تعادل و تقارن در نماهای خانه مجتهدی)راست و وس3شکل)

تکریم 
مهمان/ 

 نوازیمهمان

 و سکوهای مقابل درب ورودی. هاطسابا -
ه کنندی مقابل درب ورودی، سردر تورفته و دعوتسکوها -

 برای دعوت از مهمان به داخل.
 .وبه جداگانه برای مردان و زنان جهت حفظ حرمت مهمانک -
 درب خانه سنت آب و جارو کردن -
 هشتی، فضایی برای انتظار مهمان)پذیرایی مؤقت(. -
 فکیک حیاط به بیرونی و اندرونی و اختصاص بیرونی بهت -

 مهمان
 یی و مهمانخانه.وجود اتاق پذیرا -
 به اتاق مهمان. نزدیکی آشپزخانه -
جدایی پذیرایی مهمانان مرد و زن)زنان باالی طنبی یا همان  -

 تاالر(.

          
رودی و ونوازی؛ ایجاد سکو و هشتی برای نشستن مراجعان در سنت مهمان(: 4شکل)

 سلماسی)راست( و خانه مجتهدی)چپ( ورودی شاخص و دعوت کننده در خانه

حق همسایه/ 
زیستی/ هم

 حقوق دیگران

 رزش دهی به همسایه؛ همدردی، حرمت، شفاعت و غیره ا -
 ه در خرید و فروش خانهاولویت همسای -
 های اجتماعی با همسایهو معاشرترفتار  -
 های دینیبا همسایه در آموزه توجه به روابط -
(، ها)عدم اشرافمانها: هم ارتفاع بودن ساخترعایت حریم -

ازشو د بعدم جلوگیری از رسیدن باد به خانه همسایه، عدم وجو
دیگر یک ها بهبه سمت خانه همسایه، عدم اشراف بالکن و ایوان

 و ...(.
 رعایت حریم بویایی و صوتی و ... خانه. -

  
 همدیگر ها بههوایی از خانه مجتهدی و بافت اطراف آن؛ عدم اشراف خانه(: عکس5شکل)

 هاارتفاع بودن خانهاز طریق هماهنگی و هم

جد ول)4(: نحوه نمود  ارزش های اخالقی حقوقی د ر خانه های سنتی.
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 اری نشدن ناودان و فاضالب به کوچه و حیاط همسایه.ج -

حجاب/ عفت 
و حیا/ حریم 

خصوصی/ 
 محرمیت

 محرم( مصون از دید اشخاص نا)رافیت خانهعدم اش -
یره غوشاندن دید در ورودی خانه از طریق هشتی و داالن و پ -
 ورود غیرمستقیم به اتاق ها)استفاده از دهلیز( –
ه وبه جداگانه برای مردان و زنان جهت اعالن آمادگی بک -

 میزبان.
-فظ حریم خصوصی و عمومی خانه از طریق ایجاد حیاطح -

 اندرونی و بیرونی، هشتی، داالن و ...های 
 برای ورود به داخل خانه. اجازه گرفتن -
 اعضای خانواده در خانه. تفکیک قلمرو -
 گرایی خانه برای حفظ حجاب و محرمیت.درون -
تر و بود روزن به بیرون، در صورت وجود بازشو ارتفاع باالن -

 مشبک کرده آن.
 نه از مهمان.هل حرم و آشپزخادور بودن فضای ا -
 مام در خانه)کاهش خروج زنان از خانه(حوجود  -

 
زشو به از طریق؛ عدم وجود با تبریزمجتهدی (: حفظ حریم خصوصی در خانه 6شکل)

تن ت در محرمیبیرون، تفکیک حیاط به بیرونی و اندرونی، هشتی و حضور سلسله مراتب م
 فضاهای داخلی 

زیبایی/ زینت 
 و جمال

 قارن و تعادل.سادگی، اخالص، هماهنگی، تزیبایی در  -
 ودنمایی و فخرفروشی)اعتدال در تزئینات(خعدم  -
 تعادل در رنگ ها، نور، هندسه و تناسبات. -
 .ناسب، پیراستگی، تنوع و چینش منظم اشیاء داخل خانهت -
 اف حیاطچینش منظم فضاها اطر -
 مستطیل(اده از اشکال و احجام خالص هندسی)مربع، استف -
تزئینات  ها،بریده از انواع تزیینات؛ نهاز و نخیر، گچاستفا -

 رنگی و غیره
 ایجاد سایه و روشن -
 ی با حضور طبیعت)گیاه و آب(تجلی زیبای -
 ها(های رنگین)ارسیشیشه -
 زینت در خانه)زیبایی صورت و سیرت( وتزئین  -

     
ی گیرشکل سلماسی)راست( و هندسه و تناسبات در های رنگی در خانه(: شیشه7شکل)

 طنبی خانه کروبی)وسط و چپ(

 
ده در شریزی های منظم مستطیل و مربع شکل طرح(: سایت نامنظم ، حیاط و اتاق8شکل)

 .حیدرزادهپالن خانه 

عدم آلودگی 
 محیط زیست

 بیعی زندگی.هماهنگی با محیط ط -
 تتحمیل بر محیط زیس وکمترین تخریب  -
-هاخت بنا با تبعیت از اصول محیط زیست و طبیعت و بهرس -

 وری از آن
 الگوگیری از طبیعت )تکمیل طبیعت( الهام و -
 ر داخل خانه)طبیعت حیاط(دحضور طبیعت  -
        سنت حفظ، مرمت و نگهداری بنا ها و استفاده مجدد. -

 پ( وغلی)چاو خانه شربتآغوشی طبیعت و معماری در خانه سلماسی)راست( (: هم9شکل)

جویی/ صرفه
قناعت/ عدم 

 اسراف

 جویی در بخش انرژی و هزینهصرفه -
 برداری مطلوب از منابعبهره -
 ی بر اساس امکانات موجودمدیریت زندگ -
 واریمپرهیز از بیهودگی و مرد -
دد از دم اتالف مصالح و منابع در ساخت و ساز، استفاده مجع -

 مصالح
 اقلیم و محیط از مصالح در دسترس و منطبق بااستفاده  -
های ایستا جهت گرمایش، سرمایش و استفاده از سامانه -

روشنایی از قبیل: حبس هوای خنک با ایجاد حیاط مرکزی)آب 
                                             

جویی در مصرف انرژی و هزینه در (: اصول اقلیمی منطبق با اقلیم برای صرفه10شکل)

 نمای جنوبی

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
54

 IR
S

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 N

ov
em

be
r 

12
th

 2
01

9

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2371-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 53 زمستان 97
No.53 Winter 2019 

متناسـب بـا سـبک و شـیوه زند گـی اسـالمی د ر قالـب 42
عملکرد هـای معنـوی و آرامش بخـش ارائـه کـرد  کـه با 
بـاال بـرد ن کیفیـت خانـه، رضایت افـراد  را د ربر د اشـته 

باشد .
پی نوشت

1. Seyyed Hossein Nasr 
تواضـع،  صد اقـت،  نظیـر  د یگـری  مؤلفه هـای   .  2  
بهد اشـت و ... نیـز از اصـول اخالقـی و حقوقی هسـتند  
کـه د ر معماری خانه های سـنتی قابل پیگری و تفسـیر 
هسـتند . د ر ایـن پژوهـش مؤلفه هایـی انتخاب شـد ه اند  
که د ر معماری سـنتی بیشـترین نمود  را د اشـتند  و د ر 

معمـاری معاصـر کم رنگتـر از گذشـته شـد ه اند .  
3 . Alg Grabar

4 . رسـول گرامی اسـالم)ص( فرمود ه اند : »نوروا بیوتکم 
بتالوة القرآن و...«.

5  . »اال بذکر اهلل تطمئن القلوب«)رعد : 28(.

6  . بهره گیـری از نـور بـه عنـوان منبع هسـتی؛ اشـاره 
بـه آیـه 35 سـوره نـور: »خـد ا نـور آسـمان ها و زمیـن 

اسـت. ...«
7  . خد اونـد  د ر قـرآن د ر سـوره رحمـن آیـه 7 فرمود ه 

اسـت: والسـماء رفعها و وضـع المیزان. 
 8 . سـه چیز د ر این جهان مایه سـعاد ت مرد  مسـلمان 
اسـت: همسـایه خـوب، خانـه وسـیع و مرکـب خـوش 

رفتار)نهج الفصاحـه: حد یـث 1257(.
9 . Mortada Hisham

10 . »نـه ضـرر اسـت د ر د یـن و نـه ضـرر رسـانید ن«) 
میزان الحکمـه؛ بـه نقـل از بمانیـان و همـکاران، 1389: 

.)93
11. همچنـان کـه د ر قـرآن کریـم آمـد ه اسـت: »اي 
کسـاني کـه ایمـان آورد ه ایـد ، د ر غیر از خانه خـود  وارد  
نشـوید  تـا اجـازه بگیرید . ...«)نـور، 27و28(. ایـن آیه به 
وضـوح بـه بارزترین مصـد اق حریم، یعني خانـه هر فرد  

گیری اقلیمی و ایجاد و گیاه به عنوان کارکرد حرارتی(، جهت
نشین و زمستان نشین، وجود ایوان جهت تابستان قسمت
ش و گرمایش در فصل گرم و سرد، استفاده از مصالح با سرمای

ظرفیت حرارتی زیاد، تهویه طبیعی، قرارگیری قسمتی از فضا 
 زیرزمین، وجود حوضخانه و ... 

 ری براساس توان و ذخیره طبیعتجمعیت پذی -
 و کفاف در سازمان دهی فضایی و کالبدی قناعت -

گیری به سمت جنوب با بازشوهای بزرک برای دربافت گرمای خانه کروبی؛ جهت
بیرون، استفاده از  ها باخورشیدی، استفاده از دهلیز ورودی برای کاهش تبادل حراراتی اتاق

 مصالح با ظرفیت حرارتی باال)دیوار آجری( و ...

 
 ر زمیندر زی توجهی از بنا(: مقطع طولی خانه مجتهدی؛ قرارگیری مساحت قابل11شکل)

 برای کاهش تبادل حرارتی با اطراف و استفاده از گرمای زمین

عبرت/ 
 پندپذیری

 هانآپندآموزی از داری بناهای تاریخی و عبرت و حفظ و نگه -
نتخاب ارتباط با گذشته به عنوان منبع شناخت، اصالح راه و ا -

 مسیر
 وای، کالبدی و بخصوص اصول هپندآموزی از ساختار ساز -

  شته.ا گذبهای اخالقی و ماندگار به کار رفته در ارتباط ارزش
ن از و کاست سازیهرچهای قاجاری تبریز؛ یکپاای خانه(: پندآموزی در ساختار سازه12شکل)

 (67: 1392های چوبی)منبع: صابرکبیر، وزن بنا توسط کالف
 هدف:

 آرامش/ کرامت انسانی 
 ارج نهادن به گوهر و وجود انسان -
 های ذکر شده باالی، نور و رنگ، حس خلوت، تقارن، تناسب و تمامی مؤلفهحضور طبیعت، درونگرای -

 نتیجه گیری
مین با ندگی مسلنطباق زاها و اصول اخالقی است که این اصول در جهت دربرگیرنده بسیاری از ارزشدین مبین اسالم 

بین میرش دین س از پذگردد که پبا نگرشی به سیر تحول معماری سنتی مشاهده میاند. اهداف اسالم تدوین گردیده
رصه معماری نیز نده در عجا مادر بررسی آثار ب اسالم مردم به تطبیق اخالقیات خود، در زندگی پرداخته اند. این موضوع

تجلی  تاریخی، وجتماعی های فرهنگی، اایی که بناهای ایجاد شده عالوه بر در بر داشتن زمینهمشهود است. بگونه
 ست. ی شده اهایی باعث آسایش جان و روح انسان سنتباشد و با بکار بردن ترفندفضایل اخالقی نیز می

ید تی با عقاهای سنبه کار رفته در خانه حقوقی های اخالقیها و مؤلفهررسی و تطبیق ارزشهدف این نوشتار ب
عطوف به مه موردی ن نموندر بررسی بعمل آمده در این تحقیق که به عنوا. مندان و آیات و روایات اسالمی استاندیش
ی نمایان های سنتی خانهدر ساختار فضای و حقوق است، برخی از زوایای درخشان تجلی اخالق های تاریخی تبریزخانه
ا)خصوصی هیک عرصهریم، تفکمهمانداری، حطلبی، قناعت، عدالت، زیبایی، حقیقت باشد. به عنوان مثال: تجلی قرآن،می

 توان به آن اشاره نمود.و عمومی( و محرمیت از جمله مواردی است که می
این  ت. مصداقجزای آن اساالناس و طبیعت و اهلل، حقمقیاس حق ها دردهنده رفتار انسانهای اسالمی سامانآموزه
ه حقوق دیگران ام برکرامت و احت اهلل، تکریم،جویی به عنوان حقتوان؛ توجه به قرآن و حقیقتها را در معماری میآموزه

 د. رشمرجویی در ارتباط با انسان و طبیعت بالناس و عدم آلودگی محیط زیست و صرفهبه عنوان حق
 آموزه های اسالمی در ارتباط با خانه (:5جدول)

 
 حق طبیعت حق خدا حق انسان

 حریم و محرمیت 
 تکریم مهمان 
 صرفه جویی 
 عدالت 
 ... 

 قرآن و ذکر الهی/ حقیقت جویی 
 قناعت/صرفه جویی 
 عدالت 
 عبرت 
 ... 

 صرفه جویی 
 عدم آلودگی محیط زیست 
 صرفه جویی و قناعت 
 عبرت 
 ... 

  

گیری اقلیمی و ایجاد و گیاه به عنوان کارکرد حرارتی(، جهت
نشین و زمستان نشین، وجود ایوان جهت تابستان قسمت
ش و گرمایش در فصل گرم و سرد، استفاده از مصالح با سرمای

ظرفیت حرارتی زیاد، تهویه طبیعی، قرارگیری قسمتی از فضا 
 زیرزمین، وجود حوضخانه و ... 

 ری براساس توان و ذخیره طبیعتجمعیت پذی -
 و کفاف در سازمان دهی فضایی و کالبدی قناعت -

گیری به سمت جنوب با بازشوهای بزرک برای دربافت گرمای خانه کروبی؛ جهت
بیرون، استفاده از  ها باخورشیدی، استفاده از دهلیز ورودی برای کاهش تبادل حراراتی اتاق

 مصالح با ظرفیت حرارتی باال)دیوار آجری( و ...

 
 ر زمیندر زی توجهی از بنا(: مقطع طولی خانه مجتهدی؛ قرارگیری مساحت قابل11شکل)

 برای کاهش تبادل حرارتی با اطراف و استفاده از گرمای زمین

عبرت/ 
 پندپذیری

 هانآپندآموزی از داری بناهای تاریخی و عبرت و حفظ و نگه -
نتخاب ارتباط با گذشته به عنوان منبع شناخت، اصالح راه و ا -

 مسیر
 وای، کالبدی و بخصوص اصول هپندآموزی از ساختار ساز -

  شته.ا گذبهای اخالقی و ماندگار به کار رفته در ارتباط ارزش
ن از و کاست سازیهرچهای قاجاری تبریز؛ یکپاای خانه(: پندآموزی در ساختار سازه12شکل)

 (67: 1392های چوبی)منبع: صابرکبیر، وزن بنا توسط کالف
 هدف:

 آرامش/ کرامت انسانی 
 ارج نهادن به گوهر و وجود انسان -
 های ذکر شده باالی، نور و رنگ، حس خلوت، تقارن، تناسب و تمامی مؤلفهحضور طبیعت، درونگرای -

 نتیجه گیری
مین با ندگی مسلنطباق زاها و اصول اخالقی است که این اصول در جهت دربرگیرنده بسیاری از ارزشدین مبین اسالم 

بین میرش دین س از پذگردد که پبا نگرشی به سیر تحول معماری سنتی مشاهده میاند. اهداف اسالم تدوین گردیده
رصه معماری نیز نده در عجا مادر بررسی آثار ب اسالم مردم به تطبیق اخالقیات خود، در زندگی پرداخته اند. این موضوع

تجلی  تاریخی، وجتماعی های فرهنگی، اایی که بناهای ایجاد شده عالوه بر در بر داشتن زمینهمشهود است. بگونه
 ست. ی شده اهایی باعث آسایش جان و روح انسان سنتباشد و با بکار بردن ترفندفضایل اخالقی نیز می

ید تی با عقاهای سنبه کار رفته در خانه حقوقی های اخالقیها و مؤلفهررسی و تطبیق ارزشهدف این نوشتار ب
عطوف به مه موردی ن نموندر بررسی بعمل آمده در این تحقیق که به عنوا. مندان و آیات و روایات اسالمی استاندیش
ی نمایان های سنتی خانهدر ساختار فضای و حقوق است، برخی از زوایای درخشان تجلی اخالق های تاریخی تبریزخانه
ا)خصوصی هیک عرصهریم، تفکمهمانداری، حطلبی، قناعت، عدالت، زیبایی، حقیقت باشد. به عنوان مثال: تجلی قرآن،می

 توان به آن اشاره نمود.و عمومی( و محرمیت از جمله مواردی است که می
این  ت. مصداقجزای آن اساالناس و طبیعت و اهلل، حقمقیاس حق ها دردهنده رفتار انسانهای اسالمی سامانآموزه
ه حقوق دیگران ام برکرامت و احت اهلل، تکریم،جویی به عنوان حقتوان؛ توجه به قرآن و حقیقتها را در معماری میآموزه

 د. رشمرجویی در ارتباط با انسان و طبیعت بالناس و عدم آلودگی محیط زیست و صرفهبه عنوان حق
 آموزه های اسالمی در ارتباط با خانه (:5جدول)

 
 حق طبیعت حق خدا حق انسان

 حریم و محرمیت 
 تکریم مهمان 
 صرفه جویی 
 عدالت 
 ... 

 قرآن و ذکر الهی/ حقیقت جویی 
 قناعت/صرفه جویی 
 عدالت 
 عبرت 
 ... 

 صرفه جویی 
 عدم آلودگی محیط زیست 
 صرفه جویی و قناعت 
 عبرت 
 ... 

  

جد ول)5(: آموزه های اسالمی د ر ارتباط با خانه
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اشـاره مي کنـد  و بر این نکتـه تأکید  مي کند  که کسـي 
حـق ورود  بي اجـازه و تجسـس از اسـرار صاحـب خانـه 
را نـد ارد . ایـن حریـم محـد ود ه خصوصی شـخص برای 

خلـوت با خویشـتن خویش اسـت. 
هد ایـت  اسـالم  بـا  آنکـه  حـال  بـه  »خوشـا   .12
باشـد  و قناعـت  او بـه حـد  کفـاف  شـود  و معیشـت 

حد یـث1980(. کند «)نهج الفصاحـه، 
 »... نکنیـد .  اسـراف  ولـی  بیاشـامید   و  »بخوریـد    .13

آیـه51(. )مومنـون، 
  14. تاریـخ شـهر تبریـز بـا زمیـن لـرزه و بحران هـای 
حاصـل از آن عجیـن بـود ه و علـت ایـن امـر همجواری 
شـهر با یکی از فعال ترین گسـل های شـمال غرب ایران 
معـروف بـه »گسـل شـمال تبریـز« اسـت)کبیر صابر، 

.)1392
از  نوشـتار  ایـن  د ر  موجـود   نقشـه های  تمامـی   .15
سـازمان میـراث فرهنگی اسـتان آذربایجان شـرقی اخذ 

شـد ه اسـت و منبـع عکس هـا نگارنـد ه می باشـد . 
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