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چکیده
مسکن سنتي همواره بر اساس عقايد مذهبي ساکنين آن خلق ميشد و معمار سنتي تا حد امکان به
اصول ،قواعد و روشهاي احداث خانه در آيات و احاديث توجه مينمود و لذا اثري که خلق ميکرد بر
مبناي آن الگوها شکل ميگرفت و همواره روح ديني در مسکن سنتي جريان مييافت .بر این اساس
این مقاله در راستای پاسخگویی به سوال و تأیید فرضیه زیر شکل گرفته است.
سؤال :مؤلفه های هویت اسالمی در مسکن سنتی چیست و چه رابطهای با یکدیگر دارند؟
فرضیه :بر اساس آیات قرآن و روایات معصومین (به طور مستقیم و غیر مستقیم) در باره مسکن و
محل زندگی ،الگوهای هویت اسالمی مشخص و رابطه میان آنها بر اساس بازشناسی مؤلفه های هویت
اسالمی دریافت می شود.
روش تحقیق از نوع تاريخي و توصيفي -تحليلي و روش جمعآوري اطالعات از نوع کتابخانهاي با مطالعه
اسناد سخت و نرم و نيز مطالعه ميداني می باشد .همچنين در بخشي از پژوهش از مطالعه ميداني
به روش مصاحبه نيمه سازمان يافته بهرهگيري شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد هويت ديني
مسکن سنتي در 3مؤلفه پيوند ساختاري ،پيوند محيطي و پيوند معنايي قابل دستهبندي است که اين
سه با يکديگر همپوشاني داشته و تفکيک ناپذيرند؛ بدينمعنا که الگوهاي هويت ديني ابتدا در ساختار
شکل ميگيرند ،سپس در محيط قوام مييابند و در نهايت با پيوندهاي معنايي متعالي ميگردند .در
انتهای مقاله نیز راهبردهای بازآفرینی هویت اسالمی در مسکن معاصر بر اساس مؤلفه های هویتی
دریافتی از مسکن سنتی بیان می گردد.
کلید واژه ها :هویت اسالمی ،آیات قرآن ،روایات ائمه ،مسکن سنتی ،مؤلفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* * این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی با عنوان «بازآفرینی هویت اسالمی در مسکن معاصر ایران» میباشد که با
حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ،معاونت علمی و فناوری در دست انجام است.

*نویسنده پاسخگوh.okhovat@yahoo.com :
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 -1مقدمه
در دوران سنتي هنرمند مسلمان دست به آفرينش فضايي ميزد که با روح و جان او سازگاري داشت و
بنابراين به بهترين شکل در مسکن او که محل آرامش و سکون بود ،تبلور مييافت .در حقيقت معماري
سنتي با بهرهگيري از هويّت ديني -ايماني که محدود به زمان و مکان خاصي نبود ،فضايي را خلق ميکرد
که بازتاب انديشههاي ديني خويش بود و به نيازهاي دروني افرادي که در آنجا زندگي ميکردند ،توجه
ميکرد .لذا مسکن سنتي از دو جنبه کالبدي و مفهومي قابل بررسي است .از بعد کالبدي يک سرپناه
است و بايستي نيازهاي اوليه انسان معنوي را در سايه دين و ارزشهاي آن برآورده سازد و از بعد مفهومي
هنگامي است که انسان نيازش فراتر از يک سرپناه ميرود و ب ه عنوان مکاني که در راه رسيدن به فطرت
پاک دروني به او کمک کند ،مطرح ميگردد .به عبارت ديگر دين رفتار انسان را بر اساس نيازهاي فيزيکي
و فطري او تحتتأثير قرار ميدهد و بنابراين بر جسم و روح مسکن او هم تأثيرگذار است .لذا اين مسکن
در کالبد و مفهوم و محتوا بايد داراي ويژگيهاي هماهنگ با ويژگيهاي فطري انسان باشد تا بتواند او را
به آرامش قلبي برساند که اين ويژگيهاي فطري براي انسان مسلمان ،همان اصول و ابعاد مطرح در دين
اسالم ميباشد .در اين مقاله با بهرهگیری از آیات قرآن و روایات ائمه معصومین در زمینه محل زندگی
و مسکن ،الگوهای هويّت اسالمی متجلي در مسکن سنتي از دو جنبه کالبدي و مفهومي بازشناسی و
سپس مؤلفههای هویت اسالمی مسکن سنتی و رابطه میان آنها سنجیده می-شود.
 -1-1روش تحقیق
روش پژوهش از نوع تاريخي و توصيفي -تحليلي میباشد .روش جمعآوري اطالعات از نوع کتابخانهاي
با مطالعه اسناد سخت و نرم و نيز مطالعه ميداني با مشاهده است .همچنين در بخشي از پژوهش از
مطالعه ميداني به روش مصاحبه نيمه سازمان يافته بهره گيري شده و به منظور نيل به نتايج دقيق تر
و دريافت مؤلفههاي هويت ديني ،مصاحبه نیمه سازمان یافته با  5نفر از اساتید معماری اسالمی صورت
گرفته و روش کار بدین صورت بوده که ابتدا مصاحبه حضوری با  2نفر از اساتید برجسته معماری
اسالمی انجام شده و مطالب بیان شده توسط آنها با الگوهای هویت اسالمی موجود در این رساله مقایسه
و مورد سنجش قرار گرفته است .پس از تحلیل و ارزیابی 11 ،الگوی دریافتی در  3مؤلفه تقسیمبندی
گردیده که این مؤلفهها توسط نگارنده بر اساس دسته بندی موضوعی و محتوایی در مقولههای پیوندهای
ذهنی ،پیوندهای ساختاری و پیوندهای محیطی طبقه-بندی گردیدهاند .سپس برای امتحان و اطمینان
از مناسب بودن مؤلفه ها ،با  3نفر از اساتید و نظریهپردازان حوزه الهیات نیز صحبت شده و نتیجه نهایی
با تغییرات جزئی در عناوین مؤلفه ها(تبدیل پیوند ذهنی به پیوند معنایی) و به شکلی دقیقتر حاصل
گردیده است.
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 -2هویت اسالمی در آثار معماری
درباره هويّت اسالمی محيط مصنوع در معماري نظريههاي مختلفي بيان گرديده است .برخي از معماران،
بنياد هويّت اسالمی را در شناختي ميدانند که از انسان و هستي و ارتباط بين آنها به دست ميآيد .از
نظر آنها اسالم اين مسئله را در دو ساحت بينشي و ارزشي مطرح ميسازد .از يک سو تعريف ويژهاي از
هستي و جايگاه و هدف انسان ارائه ميدهد و از سوي ديگر براي جملگي امور زندگاني فردي و اجتماعي
قواعد ويژهاي وضع مينمايد .در اين ميان ارتباط انسان با خود ،ارتباط انسان با ديگران ،ارتباط انسان با
طبيعت و ارتباط انسان با خداوند از راههاي نيل به هدف تعالي و تکامل انسان است(حجت.)5 :1378 ،
در آثار معماري دوره اسالمي ايران نيز هم انعکاس اصول اعتقادات اسالمي و هم انعکاس احکام شرعي
مالحظه ميگردد .در حقيقت عدم توجه به هويّتي معنوي و ديني در معماري معاصر سبب ايجاد بحران
انسانيت گرديده است .به معناي ديگر دين يا همان مبناي جهانبيني انسان تعريف کننده طبيعت و
رابطه انسان با طبيعت ،موثر بر شکلگيري کالبد آثار انساني ،شکل دهنده فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي،
تعريف کننده عملکردهاي غالب محيط زندگي و موثر بر سير تاريخ يک ملت است و به اين ترتيب ضمن
آنکه ميتوان از هويّت ديني بهعنوان مرتبهاي از هويّت نام برد ،بايد توجه کرد که ساير انواع هويّت نيز
از هويّت ديني که نمايشگر تفکر و جهانبيني جامعه است ،تأثير ميپذيرد .هرچند تفکر و جهانبيني
جامعه در دوران سنتي و دوران مدرن با يکديگر تفاوت دارد .براي مثال در نگاه سنتي انسان در جهاني
زندگي ميکند که فقط يک مبدا و مرکز دارد .او نسبت به آن در آگاهي کامل به سر ميبرد .مبدايي که
مشتمل بر کمال ،پاکي ،و تماميتي است که بشر سنتي ميخواهد در جستجوي آن برود ،آن را دوباره به
دست آورد و انتقال دهد .او روي دايرهاي زندگي ميکند که پيوسته از آن مرکز با خبر است و در زندگي،
اعمال و انديشه هايش رو به سوي آن مرکز دارد(نصر .)133 :1380 ،از طرفي ديگر در تفکر مدرن ،بودن
انسان در اين جهان برههاي است ميان تولد و مرگ و هيچگونه غايت و فرجام و وعده و برگشتی خارج
از اين جهان براي او متصور نيست .انسان مخلوق اين جهان است .او بر زمين احساس ميکند که در
وطن است؛ وي زمين را نه طبيعت بکري که انعکاس عالم مينوي ،بلکه آن را دنياي مصنوعي ميداند که
توسط انسان پرومتهاي خلق شده تا در آن بتواند خدا و حقيقت باطني خويش را فراموش سازد .چنين
فردي زندگي را يک فروشگاه بزرگ ميداند که او در آن آزاد است تا پرسه بزند و هرچه را ميپسندد
انتخاب کند(همان.)134 :
هويّت براي انسان سنتي باوري است که به مدد ايمان به غيب شکل ميگيرد و سازنده و پردازنده پندار،
کردار و رفتار اوست .در حالي که انسان مدرن خود به مدد خويش ،هويّتش را ميسازد .هويّت در جامعه
سنتي واحد و الهي و در جامعه مدرن متکاثر و اکتسابي است .به بياني ديگر در نگاه سنتي هويّت انسان
مقدم بر وجود اوست و در نگاه مدرن وجود انسان مقدم بر هويّت او ميباشد(حجت .)58 :1384 ،براي
بازشناسي هويّت ديني در مصاديق معماري از جمله معماري مسکن نياز است که سرچشمههايي که
پديدآورنده اين هويّت هستند و بايد باشند ،بررسي و تحليل شوند .از اين رو ابتدا اين پرسش مطرح
ميگردد که «مؤلفه های هویت اسالمی در مسکن سنتی چیست و چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ « که
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اين هويّت در پاسخ به دو پرسش زير تعريف ميشود:
 -1آموزهها و حکمت عملي دين (با تأکيد بر دين اسالم) چه اصول و ويژگيهايي را براي فضاي زيست
فرد برمي شمرد؟
 -2معماري ديني چه تجربهها و دستاوردهايي در اين زمينه داشته است؟
پاسخ پرسش نخست را ميتوان از این منابع دريافت کرد:
الف) آيات قرآن و روايات معصومين(ع) که به گونهاي مستقيم يا غيرمستقيم به بايستگيها و شايستگيها
درباره فضاي زندگي اشاره دارند و سفارشها و توصيههايي که در اين باره شده است.
ب) آثاري که توسط معصومين(ع) ساخته شده يا مورد پذيرش آنها بودهاند.
ج) برداشتها و تفسيرهايي که دانشمندان و هنرمندان در جامعه اسالمي از اين آموزهها داشتهاند.
اين برداشتها به گونهاي گسترده در همه حوزههاي حکمت در برگيرنده فقه ،کالم ،عرفان و ادبيات و
حوزههاي وابسته نمود يافته است.و پاسخ پرسش دوم را به ترتيب در سرچشمههاي زير بايد جست:
الف) تحليل کالبدي و فضايي و مفهومي آثار و ساختمانهاي برجسته که دستاورد تمدن اسالمي شمرده
ميشوند .نوشتههاي بازمانده از سوي دانشمندان مسلمان در زمينه علوم و فنون پايه و کاربردي وابسته
به معماري.
ب) نوشتههايي که به گونهاي درباره ساختمانها و معماري و...آگاهيهايي به دست دهند .مانند سفرنامه،
ديوان و شعر(...نقره کار .)486 :1387 ،نمودار زير به وضوح روند بازشناسی مؤلفه های هویت اسالمی
را نشان ميدهد .الزم به ذکر است در اين مقاله الگوي بازشناسي هويّت اسالمی در مسکن بر مبناي
شناخت آيات و روايات مستقيم و غيرمستقيم و برداشتها و تفاسير آنها قرار گرفته است؛ بديهي است
آثاري که از سوي معصومين ساخته شدهاند ،به دليل ماهيت و کاربرد آن که مسجد است و ارتباطات
فضايي متفاوتي با معماري مسکن دارد ،مد نظر اين پژوهش نميباشد.
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نمودار ( )1روند بازشناسی مؤلفه های هویت اسالمی و رابطه آنها در مسکن سنتی ،مأخذ :نگارنده

 -3دریافت الگوهای کالبدی و مفهومی هویت اسالمی
براي دريافت اين الگوها ،موارد مطرح شده در نمودار 1مورد توجه قرار ميگيرد .در این نمودار بررسي
مستقيم و غيرمستقيم آيات قرآني و روايات مطرح شده در زمينه خانه و مسکن و سپس تفسير ،استنباط
و برداشتها با درنظرگيري جنبههاي فقهي و عرفاني آنها ،ميتواند براي دريافت ابعاد هويّت اسالمی
موجود در خانههاي سنتي ايران راهگشا باشد .جداول زير بر اين مبنا شکل گرفتهاند و موردي که در
نهايت در انتهاي هر رديف جدول تحت عنوان «نحوه تبلور در مسکن» ذکر شده ،الگويي براي بررسي
هويّت اسالمی در مسکن ميگردد.

ابعاد مفهومي هويّت ديني در مسکن سنتي
سوره نحل ،آيه 80

آيه 29

مؤمنون،

سوره

سوره
آيه 31

اعراف،

سوره اعراف ،آيه
180

سوره نحل ،آيه 68

نشاني آيه

و خداوند براي سکونت دائم شما
منزلهايتان را و براي سکونت موقت
سفر از پوست چارپايان ،خيمهها و
سايه بانها را براي شما قرار داد تا
وقت حرکت و سکون سبک وزن و
قابل انتقال باشد و از پشم و کرک
و موي گوسفند و شتر ،اثاثيه منزل
و متاع و اسباب زندگاني و لباسهاي
فاخر براي شما خلق فرمود تا در
حيات دنيا از آن استفاده کنيد.

و بگو پروردگارا مرا در جايي پربركت
فرود آور [كه] تو نيكترين مهمان
نوازاني.

اي فرزندان آدم جامه خود را در هر
نمازي برگيريد و بخوريد و بياشاميد
وزيادهروي مكنيد كه او اسرافكاران را
دوست ندارد.

براي خداوند اسامي نيکويي است.

شگفتيهاي آفرينش ترجمه توحيد
مفضل ،ص 46از امام صادق (ع)

مشكاة األنوار ،ترجمه هوشمند و
محمدي ،ص 67 :از پيامبر اکرم (ص)

ن از ني است و غذايش تكههاي نان خشك و
خان ه مؤم 
موي سرش پريشان و پيچيده ،و لباسش كهنه و دلش
خاشع است و سالمتي را با هيچ چيز عوض نميكند.

هر كس به خدا و روزقيامت ايمان دارد ،بايد
ميهمانش راگرامي دارد.

ميهمان ،روزي خود را ميآورد و گناهان اهل
خانه را ميبرد.

هر خانهاي كه ميهمان بر آن وارد نشود ،فرشتگان
واردش نميشوند.

هر ساختماني که به اندازه نياز نباشد ،عامل ناگوار
زيستن صاحبش در روز واپسين خواهد گشت.

كافي ،ج ،6ص ،285ح1
پيامبراکرم(ص)

از

بحاراألنوار ،ج ،75ص ،461ح14
از پيامبر اکرم (ص)

جامع األخبار ،ص  378از پيامبر
اکرم (ص)

بحاراالنوار ،ج  ،76ص  ،150روايت دهم
از امام صادق(ع)

نهجالبالغه ،حکمت  ،371از حضرت
علي (ع)

خوشبختي مرد داشتن سه چيز است :داشتن
همسري خوب ،داشتن مرکب خوب (وسيله حمل
و نقل) و داشتن خانه خوب و فراخ.

اگر با انديشه و خرد در كار عالم ،نيك و عميق تأمل
كني ،هر آينه آن را چون خان ه و سرايي مييابي كه
تمام نيازهاي بندگان خدا در آن آماده و گرد آمده است.
آسمان ،همانند سقف ،بلند گردانيده شده ،زمين بسان
فرش ،گسترانيده شده ،ستارگان چون چراغهايي چيده
شده و گوهرها همانند ذخيرههايي در آن نهفته شده و
همه چيز در جاي شايسته خود چيده شده است .آدمي
نيز چون كسي است كه اين خانه را به او دادهاند و همه
چيز آن را در اختيارش نهادهاند .همه نوع گياه و حيوان
براي رفع نياز و صرف در مصالح او در آن مهياست.

هرکس به اندازهاي که او را کفايت ميکند ،قناعت
کند ،به آسايش و نظم ميرسد و در آسودگي و رفاه
منزل ميگیرد.

بحاراالنوار ،جلد  ،23ص 51از پيامبر
اکرم (ص)

و پروردگار تو به زنبور عسل وحي كرد
كه از پارهاي كوهها و از برخي درختان
و از آنچه داربست [و چفتهسازي]
ميكنند خانههايي براي خود درست
كن.

آيه قرآني

نشاني حديث

احاديث مربوطه

رعايت قناعت و بهرهگيري از مصالح موجود
و در دسترس براي ساخت خانه که از نظر
اقتصادي نيز به صرفه باشد.

ارج نهادن به حضور مهمان در خانه بهعنوان يکي
از اصليترين اصول اخالقي اسالمي

وابستگي به اصول اخالقي مانند پرهيز از هر نوع
خودنمايي و تظاهر و اسراف در خانهسازي

بهرهگيري از زيبايي ذاتي در خلق هنر و ايجاد
خانهايروحانيومعنوي

به کمال رساندن هنرديني بهوسيله بهرهگيري
از تعاليم الهي براي خلق خانهاي دقيق با ظرافت
هنري خاص که به مانند جهان آفرينش براي رفع
نيازهايآدميمهياگرديدهاست.

چنانچه خانه با مواد و مصالح بوم آورد و در
محل ساخته شود ،عالوه بر سهولت در حفظ و
نگهداري آن ،با شرايط اقليم منطقه سازگاري
بيشتري دارد و در هزينهها نيز صرفه جويي
ميگردد.

در راستاي رعايت احترام و مردم داري
بايستي جايگاه مهمان مشخص و مجزا از ساير
فضاهاي خانه باشد و شرايط آسايش مهمان در
خانه فراهم آورده شود.

خانه بايد بر اساس باورها و اصول اخالقي
پذيرفته شده ،شکلگيرد که از مهمترين اين
اصول پرهيز از بيهودگي و رعايت اعتدال است.

خانه بايد در اوج فضيلت ،کمال و هنر يادآور
اسماء اهلل باشد.

خانه بايد مانند يک اثر هنري با رعايت ضوابط
خاص مانند موجوديتي متفاوت از فضاي
بيرون باشد و محل آرامش افراد گردد و به
مانند نمونه کوچکي از خانه جهان ظاهر شود
که خالق آن آفريدگار يکتاست.

سوره نحل ،آيه 68

تفسير

استنباط

نحوه تبلور در مسکن

تبلور هنر در مسکن

تبلور اخالق در مسکن

سوره اعراف ،آيه 74

سوره حج ،آيه 63

سوره نور ،آيه 27
و 28

سوره نمل ،آيه 88

نشاني آيه

و به ياد آوريد هنگامي را كه شما را
پس از [قوم] عاد جانشينان [آنان]
گردانيد و در زمين به شما جاي
[مناسب] داد در دشتهاي آن [براي
خود] كاخهايي اختيار ميكرديد و از
كوهها خانههايي ميتراشيديد .پس
نعمتهاي خدا را به ياد آوريد و در
زمين سر به فساد برمداريد.

آيا نديدهاي كه خدا از آسمان ،آبي
فرو فرستاد و زمين سرسبز گرديد
آري خداست كه دقيق و آگاه است.

اي کساني که ايمان آورده ايد ،به
خانهاي غير از خانه خودتان وارد
نشويد ،تا زماني که اجازه گرفته
باشيد و به افراد منزل سالم کرده
باشيد ،و اگر کسي در منزل نباشد،
وارد نشويد تا زماني که اجازه يابيد،
اگر از شما خواستند که بازگرديد
پس داخل نشويد ،که اين کار باعث
اخالص بيشتر ميشود ،و خدا آگاه
است که شما چه ميکنيد.

هر چيزي را در کمال اتقان و استحکام
ساخته است.

آيه قرآني

تحف العقول ،ص  320از امام
صادقعليه السالم

نگاه كردن به سبزه ،موجب شادابي است.

اي علي! سه چيز نجات بخش است :نگهداري از
زبانت ،گريه و زاري بر لغزشهايت و خانهات را
پناهگاه خود ساختن.

زندگي جز با سه چيز خوش نميشود :هواي پاك،
آب فراوان گوارا و زمين نرم و سست (آماده زراعت).

نهج البالغه ،حکمت  400از
ي عليه السالم
حضرت عل 

تحف العقول ،ترجمه حسن زاده،
ص  ،15سفارش پيامبر (ص) به
حضرت علي (ع)

توحيد مفضل ،ترجمه عالمه مجلسي
ص  55از امام صادق(ع)

رفيع مانند سقف اين خان ه است و زمين وسيع مانند
بساطي است كه براي ايشان گستراندهاند و ستارهها
[ئي] كه به حسن انتظام بر هم چيدهاند مانند چراغها
است كه بر اين طاق مقرنس آويختهاند و جواهر كه
در جبال و تالل مخزون است مانند ذخيرهها است
كه براي ايشان مهيا ساختهاند ،و هر چيزي را براي
مصلحتي قرار داده .و انسان به منزله كسي است كه
اين خان ه را به او بخشيدهاند و آنچه در آن هست به او
واگذاشتهاند ،و انواع نباتات را براي او مقرر داشتهاند ،و
انواع حيوانات را به جهت مصالح او آفريدهاند.

نشاني حديث

احاديث مربوطه

زندگي مناسب در راستاي بهرهگيري بهينه
از نعمتهاي خداوند و مظاهر طبيعت حاصل
ميگردد.

توجه به طبيعت و سرسبزي در خانه که
مراتب شادابي و آرامش افراد را فراهم
ميکند.

ايجاد خانه بهعنوان پناهگاه براي حفظ حريم
خصوصي انسان ها

پيروي انسان از خداي خود در ساخت بنايي
مستحکم وآفرينش هنر جاودانه

تفسير

احداث خانه در محلي خوش آب و هوا و در
زمين مناسب که آسايش آدمي تأمين گردد.

ارتباط آزاد و مستقل با طبيعت در فضاي
خصوصي خانه و برخورداري هر خانه از
فضاي سرباز و طبيعي حياط

تبلور درون گرايي در خانههاي سنتي که
خانه را همچون پناهگاهي محکم در برابر
عوامل بيروني محافظت کرده و به حريم
خصوصي آدميان احترام ميگذارد.

ايجاد استحکام و بهرهگيري از نيارش براي
ايجاد خانهاي محکم به پيروي از قوانين
هنرمندانه طبيعت پيرامون

استنباط

نحوه تبلور در مسکن

تبلور طبيعت در مسکن

سوره زمر،
آيه 21

فاطر ،آيه
27

سوره

حد يد ،
آيه 9

سوره

سوره نور،
آيه 35

رعد ،آيه
35

سوره

نشاني آيه

مگر نديدهاي كه خدا از آسمان آبي فرود آورد پس آن را به
چشمههايي كه در [طبقات زيرين] زمين است راه داد آنگاه
بهوسيله آن كشتزاري را كه رنگهاي آن گوناگون است ،بيرون
ميآورد سپس خشك ميگردد آنگاه آن را زرد ميبيني
سپس خاشاكش ميگرداند قطعا در اين [دگرگونيها] براي
صاحبان خرد عبرتي است.

آيا نديدهاي كه خدا از آسمان آبي فرود آورد و به [وسيله]
آن ميوههايي كه رنگهاي آنها گوناگون است بيرون آورديم
و از برخي كوهها راهها [و رگهها]ي سپيد و گلگون به
رنگهاي مختلف و سياه پر رنگ [آفريديم]

او همان كسي است كه بر بنده خود آيات روشني فرو
ميفرستد تا شما را از تاريكي¬ها به سوي نور بيرون
كشاند و در حقيقتخدا [نسبت] به شما سخت رئوف و
مهربان است.

خداوند نور آسمان و زمين است .مثل نور او چون چراغداني
است که در آن چراغي ،و آن چراغ در شيشهاي است .آن
شيشه گويي اختري درخشان است که از درخت خجسته
زيتوني که نه شرقي است و نه غربي ،افروخته ميشود.
نزديک است که روغنش  -هرچند بدان آتشي نرسيده باشد
 روشني بخشد .روشني بر روي روشني است .خدا هر کهرا بخواهد با نور خويش هدايت ميکند ،واين مثلها را خدا
براي مردم ميزند و خدا به هر چيزي داناست.

وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده [اين است
كه] از زير [درختان ] آن نهرها روان است ميوه و سايهاش
پايدار است اين است فرجام كساني كه پرهيزگاري كردهاند و
فرجام كافران آتش [دوزخ] است.

آيه قرآني

األمالي (للصدوق) ،ترجمه كمرهاي
ص  ،49مجلس دوازدهم

وسايل الشيعه ،شيخ حر عاملي ،جلد
 ،14ص  37از پيامبر اکرم صلي اهلل

کنزالعمال ،ج  ،15ص  ،392حديث
41518

امالي طوسي ،ص  ،275ح  526از امام
صادق عليه السالم

از پيامبر اکرم صلي اهلل در مورد
فضيلت روز بيست و هشتم ماه
رمضان

پاداش نيكيها و كيفر گناهان ،ترجمه
ثواب األعمال ،ص ،199

نشاني حديث

خداوند در بهشت جاويدان ،براي شما صد هزار
شهر از نور بنا ميكند ،و در جنّة المأوي يك صد
هزار كا خ از نقره ،و در جنّة النّعيم يك صد هزار
خانه از عنبر اشهب ،و در جنّة الفردوس يك
صد هزار شهر كه در هر شهر يك هزار حجره
قرار داده به شما عنايت ميفرمايد ،و در جنّة
الخلد يك صد هزار منبر از مشك ،و در درون
هر منبري هزار اطاق از زعفران ،و در هر اطاقي
در و ياقوت ،و بر هر تختي همسري
هزار تخت از ّ
از حوران بهشتي به شما عطا ميكند.

خداي تعالي عرش را از چهار نور آفريده؛
نور سرخ که هر رنگ سرخ از آن سرخ شده
است ،نور سبز که هر رنگ سبزي از آن سبز
شده است ،نور زرد که هر رنگ زردي از آن
زرد شده و نور سفيد که هر رنگ سفيد از
آن سفيد شده است.

به خانه هايتان با خواندن نماز ،و قرائت قران،
نورانيت ببخشيد..

خداوند زيبايي و خودآرايي را دوست دارد و از
فقر و تظاهر به فقر بيزار است .هرگاه خداوند به
بنده اي نعمتي بدهد ،دوست دارد اثر آن را در او
ببيند .عرض شد :چگونه؟ فرمودند :لباس تميز
بپوشد ،خود را خوشبو كند ،خانهاش را گچكاري
كند ،جلوي در حياط خود را جاروكند ،حتي
روشن كردن چراغ خانه قبل از غروب خورشيد
فقر را ميبرد و روزي را زياد ميكند.

خداوند در بهشت جاويدان ،براي شما صد هزار
شهر از نور بنا ميكند ،و در جنّة المأوي يك
صد هزار كا خ از نقره ،و در جنّة النّعيم يك صد
هزار خانه از عنبر اشهب ،و در جنّة الفردوس
يك صد هزار شهر كه در هر شهر يك هزار
حجره قرار داده به شما عنايت ميفرمايد ،و در
جنّة الخلد يك صد هزار منبر از مشك ،و در
درون هر منبري هزار اطاق از زعفران ،و در هر
در و ياقوت ،و بر هر تختي
اطاقي هزار تخت از ّ
همسري از حوران بهشتي به شما عطا ميكند.

احاديث مربوطه

درختان سايه انداز ،آب جاري،
غرفههاي رنگارنگ که با سنگهاي
قيمتي تزئين شده ،فضاهاي مملو
از نور از توصيفات بهشت است که
معمار سنتي ايت تعابير را در داخل
خانه به کار ميگيرد.

رنگهاي سفيد ،زرد ،سبز ،قرمز
و سياه در قرآن نام برده شدهاند.
خداوند همه چيز را از خاک آفريد
و همه آنها را به رنگهاي زيبا
آفريد تا موجب شادي و آرامش
انسانها فراهم گردد.

توجه به نورانيت معنوي در خانه و
خروج از تاريکي و جهل.

نور نشاني از حرکت به سمت
حقيقت است که حالت فيزيکي و
مادي ندارد و نحوه استفاده از نور
در کنار عوامل ديگر مانند اقليم،
موقعيت قرارگيري ،زيبايي ،تنوع،
سازمان فضايي و ابعاد روحاني خانه
مطرح ميشود.

درختان سايه انداز ،آب جاري،
غرفههاي رنگارنگ که با سنگهاي
قيمتي تزئين شده ،فضاهاي مملو
از نور از توصيفات بهشت است که
معمار سنتي ايت تعابير را در داخل
خانه به کار ميگيرد.

تفسير

کاشت درخت و قراردادن حوض در حياط
مرکزي خانه که ايجاد سايه کرده و عالوه بر
مالحظات اقليمي يادآور باغهاي بهشتي باشد
و به صورت موجوديتي متفاوت ظاهر گردد.

معمار مسلمان به رنگ با ديدي عرفاني مينگرد
که او را فراسوي زمان ميبرد .او در بهکارگيري
رنگها کمال دقت را داشته ،سايه روشنهاي
زيبايي که ايجاد ميکند بر همجواريها تأکيد
ميکند و گاه نيز بر تضاد و ناهماهنگي ميافزايد
که همه اينها را از طبيعت فراگرفته است.

بازيهاي نور در خانه که ازالبه الي پنجرهها،
روزنها و مشبکها به داخل اتاق تاريک
راه مييابد ،استعاره از نورانيت معنوي براي
هدايت انسان و رهايي از تاريکيهاست.

استفاده از حضور کالبدي و معنوي نور در
خانه که به صورت تعديل يافته و توسط
کنترل کنندههاي نور شامل رواق ،سايه بان،
پرده ،پنجرههاي مشبک ،روزن ،ارسي و هورنو
بهرهگيري شود.

کاشت درخت و قراردادن حوض در حياط
مرکزي خانه که ايجاد سايه کرده و عالوه بر
مالحظات اقليمي يادآور باغهاي بهشتي باشد
و به صورت موجوديتي متفاوت ظاهر گردد.

استنباط

نحوه تبلور در مسکن

تبلور نور در مسکن سنتي

تبلور رنگ در مسکن سنتي

سوره قمر ،آيه 12

سوره قمر ،آيه 49

سوره طالق ،آيه 3

سوره يونس ،آيه 87

سوره زمر ،آيه 20

نشاني آيه

دينوري ،ابن قتيبه ،عيون االخبار،

آيا ميداني كه قدر چيست؟ يونس پاسخ داد :نه،
حضرت ميفرمايند :قدر 1همان هندسه و مرزبندي
است ،مانند مقدار بقا و زمان فنا.

خطاب به يونس بن عبدالرحمن

ص  154از امام رضا(ع) در

و شكافتيم زمين را به چشمه هايي،
پس آب آسمان و زمين به هم
رسيدند به نحوي كه تقدير شده بود
بدون زيادت و نقصان.

خدا براي هر چيزي اندازهاي معين
قرار داده است.

جهان هستي با اندازهگيري دقيق و حكيمانه و نظم
ب و هماهنگي آفريده شده .آفريننده آن يكي
و تناس 
و او همان شكل ده ،نظم آفرين و هماهنگكننده
اجزاي آن است .براستي كه او در قدسش جليل و در
كارش بلند مرتبه و وجهش كريم است .خدايي جز
او نيست و از آنچه منكران ميپندارند منزّه و از آنچه
ملحدان به او نسبت ميدهند برتر و جليلتر است.
توحيد مفضل ،ترجمه عالمه
مجلسي ،ص  83از امام صادق( ع)

شگفتيهاي آفرينش ،ترجمه توحيد
مفضل ،ص  ،46از امام صادق عليه
السالم

مكارم االخالق ،ج  ،1ص  ،237از
حضرت علي عليه السالم

خانه را شرافتي است .شرافت خانه به وسعت حياط
(قسمت جلوي خانه) و هم نشينان خوب است .و
خانه را بركتي است ،بركت خانه جايگاه خوب آن،
وسعت محوطه آن و همسايگان خوب آن است.

آيا نميبيني كه از نيكوئي تقدير خان ه كه آدمي
بنا ميكند آن است كه بيت الخالء در پنهانترين
جاهاي خان ه باشد.

[به موسي و برادرش وحي کرديم
که] خانههاي خود را قبله (محل
عبادت) قرار بدهيد و نماز برپا داريد
و بر مومنين مژده باد.

ليكن كساني كه از پروردگارشان پروا
داشتند براي ايشان غرفههايي است كه
باالي آنها غرفههايي [ديگر] بنا شده
است نهرها از زير آن روان است وعده
خداستخدا خالف وعده نميكند.

آيه قرآني

نشاني حديث

احاديث مربوطه

تقدير به معناي اندازه گيري و تعيين تمامي
مخلوقات در ظرف و وجه خاص است .زيرا
هندسه در اسالم ،به دليل پيوند تنگاتنگي
كه با مفهوم «قدر» در قرآن دارد ،خود نوعي
بازآفريني تقدير و تعين الهي در معماري
است.

اساس صالح و حكمت همان صفت تقدير و
ب با فعل خارجي است مانند مهندس
تناس 
كه نظر اساسي بر صحت تقدير و اندازهگيري
خواهد داشت و در مرحله تقدير حسن تدبير
و اتقان نظام پايهگذاري ميشود.

طبق آيات قرآن در غرفههاي بهشتي
گستردگي ديد به صورت غرفههايي در باالي
يکديگر که از زير آنها آب جاري روان است
وجود دارد .در احاديث نيز به اهميت وسعت
حياط و فضاي خالي در خانه اشاره شده است.

تفسير

تقدير به معناي اندازه گيري و تعيين تمامي
مخلوقات در ظرف و وجه خاص است .زيرا
هندسه در اسالم ،به دليل پيوند تنگاتنگي
كه با مفهوم «قدر» در قرآن دارد ،خود نوعي
بازآفريني تقدير و تعين الهي در معماري
است.

همان طور که در قرآن اشاره شده نحوه
جهتگيري خانه بايستي به سمت قبله
باشد ،همچنين رعايت هندسه و تناسبات
نيکو به تبعيت از نظام هماهنگ آفرينش
امري ضروري است.

بهرهگيري هنرمندانه از نور ،گستردگي ديد،
تقويت حياط مرکزي و کاهش از جرم و
توده ساختمان از مواردي است که تماماً در
خانههاي سنتي نمود مييابد.

استنباط

- 1البته «قدر» در قرآن معاني وسيع و گسترده دیگری دارد كه ذي ً
ال به آنها اشاره ميشود :الف) علماي لغت آن را در ابتدا قدرت ،معنا كرده اند« :القدره اذا وصف بها االنسان» و دليل قرآني آن را آياتي دانستهاند كه خداوند را قدير
معرفي كند« :ان اهلل علی کل شی ٍء قدیر» ب) قدر به معناي تنگ گرفتن كه نقطه مقابل بسط و توسعه است« :اهلل يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر» خدا روزي را براي هر كس كه بخواهد وسعت داده و يا تنگ ميگيرد( .رعد)-۲۶
ج) قدر به معناي تقدير ،اندازه و اندازه گيري است.شاهد مثال اين معنا آيات زير است «قد جعل اهلل لكل شئ قدرا» خدا براي هر چيزي اندازهاي معين قرار داده است( .طالق« )-۳انا كل شئ خلقناه بقدر» (قمر« )۴۹ -وفجرنا االرض
عيوناً فالتقي الماء علي امر قد قدر» و شكافتيم زمين را به چشمه هايي ،پس آب آسمان و زمين به هم رسيدند به نحوي كه تقدير شده بود بدون زيادت و نقصان (قمر .)-۱۲د) قدر به معناي شأن و منزلت است ،يعني به يك عبارت
قدر ،تنها بيان كميت اشياء محسوس نيست بلكه براي معاني غيرمحسوس نيز به كار ميرود و در اين راستا به معناي احترام ،وقار ،عظمت و شأن اجتماعي شخص است .همانند معناي مطرح در آيه «و ما قدرواهلل حق قدره اذ قالوا ما
انزل اهلل علي بشر من شئ»

نحوه تبلور در مسکن

تبلور شفافيت در مسکن سنتي

هندسه و تناسبات در مسکن سنتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد کالبدي هويّت ديني در مسکن سنتي

سوره احزاب ،آيه
59

سوره معارج ،آيه 3

سوره انعام ،آيه
132

سوره نازعات ،آيه
28

نشاني آيه

اي پيامبر به زنان و دخترانت و به
زنان مؤمنان بگو پوششهاي خود را
بر خود فروتر گيرند اين براي آنكه
شناخته شوند و مورد آزار قرار
نگيرند [به احتياط] نزديكتر است و
خدا آمرزنده مهربان است.

و از جانب خداوند صاحب درجات و
مراتب است.

و براي هر يك [از اين دو گروه] از
آنچه انجام دادهاند [در جزا] مراتبي
خواهد بود و پروردگارت از آنچه
ميكنند غافل نيست.

سقفش را برافراشت و آن را [به اندازه
معين] درست كرد

آيه قرآني

گزيده كافي ،ج6؛ ص 43از امام
صادق عليه السالم

تحف العقول ،ترجمه حسن زاده ،ص
 ،749از امام كاظم عليه السالم

لوامع صاحبقراني مشهور به شرح
فقيه  /ج / 1ص  145از امام محمد
باقر عليه السالم

الخصال ،ترجمه جعفري ،ج ،2ص:
 117از امام صادق عليه السالم

نشاني حديث

از امام صادق (ع) پرسيدم :در پشتبامي كه ديوار
ندارد ميتوان خوابيد؟ فرمودند :جدم رسول
خدا(ص)از خوابيدن در پشتبام بيديوار نهي فرمود.
من گفتم :اگر از سه جانب ديوار و حفاظ داشته
باشد كافي است؟ فرمودند ::نه ،بايد از چهار طرف به
صورت حصار باشد .من گفتم :ارتفاع ديوار تا چه حد
كافي است؟ فرمودند :كمترين حد ارتفاع سه وجب
( 80سانت) خواهد بود.

داشتن حريم ايجاد مرز ميکند و به معناي
جدايي نيست ،بلکه در کليه شئون زندگي
و روابط اجتماعي و به تبع آن در معماري
تأثيرگذار است و در عين آنکه حجابي ايجاد
ميکند ،مانع از تجاوز ديگران ميشود.

در نظر گيري مراتب براي فضاسازي
خانههاي سنتي که اين حرکت به گونهاي
صورت ميگيرد که يادآور سلسله مراتب
عرفاني براي نيل به مقصود الهي باشد و
آرامش روحي و جسمي افراد را تأمين
گرداند.

طراحي عناصر خانه به صورتي که امکان ديد
از سمت بيرون به درون خانه ميسر نباشد.
که اين مسئله با ايجاد حريم در پنجرهها،
پشت بام و...ميسر ميگردد.

دين خدا را بشناسيد و عميقنگري كنيد كه
دينشناسي كليد بينش و كمال عبادت است و راه
گذر از سلسله مراتب و رسیدن به جايگاههاي بلند و
ب ستبر و با عظمت در دين و دنياست و برتري
مرات 
دينشناس بر عبادت پيشه همانند برتري خورشيد
بر ستارگان است و هر كس دينش را نشناسد خدا از
هيچ كردار او خرسند نباشد.

ل اسالم سلسله مراتبی دارد و به این
رسیدن به كما 
شرح است :اول ايمان ،بعد از آن تقوي ،بعد از آن
يقين است ،و يقين بسيار كميابست.

"اصل سلسله مراتب"يکي از اصول بنيادين
حاکم بر جهان هستي است که در جريان
سلوک و انتقال انسان از ساحتي به ساحت
ديگر دخيل و موثر است.

وجود سلسله مراتب در مسکن سبب
ميگردد تا در نوع عملکردها و وقوع فعاليت
و همچنين در ديد و حرکت افراد تنوع
حاصل شود و عرصههاي ورودي ،اندروني،
بيروني و خدماتي از هم تفکيک گردند .گذر
از در و سپس ورود به هشتي (فضايي نيمه
عمومي و ايستا) ،سپس عبور از داالن و ورود
به حياط و گذر از ايوان نيمه خصوصي و ورود
به اتاق خصوصي و بسته همه نشانگر وجود
نوعي سلسله مراتب حرکتي در مسکن براي
رسيدن به آرامش و سکون است.

ابان بن عثمان نقل ميكند كه كسي نزد امام صادق
(ع) از بازي جنيان با خانواده و عيالش شكايت كرد،
حضرت فرمود :سقف خان ه چقدر ارتفا ع دارد؟ گفت:
ده ذراع ،فرمود :آن را هشت ذراع كن همان گونه كه
دور ميزني و آية الكرسي را بر آن بنويس ،زيرا كه هر
خانهاي كه سقف آن بيش از هشت ذراع باشد ،محل
جن ميشود و در آنجا ساكن ميشوند.
حضور ّ

رعايت هندسه معقول در فضاهاي خانه
متناسب با مقياس انساني که مهمترين آن در
رعايت ارتفاع مناسب در خانه است.

تناسبات ارتفاع اتاقهاي خانه بيشتر از  8ذراع
(هر ذراع  45سانتي متر) يعني بيشتر از 360
سانتي متر نباشد.

احاديث مربوطه

تفسير

استنباط

نحوه تبلور در مسکن

سلسله مراتب در مسکن سنتي

حريم در مسکن سنتي

سوره بقره ،آيه 35

سوره انعام ،آيه
127

سوره نساء ،آيه 36

سوره بقره ،آيه 189

سوره احزاب ،آيه 33

نشاني آيه

و گفتيم :اي آدم! تو باهمسرتدر
بهشتسكونت كن؛ و از [نعمتهاي]
آن ،از هر جا ميخواهيد ،گوارا
بخوريد؛ [اما] نزديكاين درخت
نشويد؛ كه از ستمگران خواهيد شد.

براي آنها [در بهشت]خانه امن و
امان نزدپروردگارشان خواهد بود؛ و
او ،ولي و ياور آنهاست بخاطر اعمال
[نيكي] كه انجامميدادند.

و خدا را بپرستيد و چيزي را با او
شريك مگردانيد و به پدر و مادر
احسان كنيد و در باره خويشاوندان
و يتيمان و مستمندان و همسايه
خويش و همسايه بيگانه و همنشين
و در راهمانده و بردگان خود [نيكي
كنيد] كه خدا كسي را كه متكبر و
فخرفروش است دوست نميدارد.

نيکو نيست که از پشت خانهها
بدانها وارد شويد ،بلکه نيکوکار
کسي است که پرهيزکاري کند و از
درهاي خانه به آن درآيد.

و در خانه هايتان قرار گيريد و مانند
روزگار جاهليت قديم زينتهاي خود را
آشكار مكنيد و نماز برپا داريد و زكات
بدهيد و خدا و فرستادهاش را فرمان
بريد خدا فقط ميخواهد آلودگي را از
شما خاندان [پيامبر] بزدايد و شما را
پاك و پاكيزه گرداند.

آيه قرآني

بهشت كافي ،ترجمه روضه كافي،
ص  ،135حديث بهشت و ناقه و
حور از پيامبر اکرم صلي اهلل

معاني األخبار ،ترجمه محمدي ج1؛
ص 345از امام صادق عليه السالم

الخصال  /ترجمه فهري ،ج،647 ،2
از حضرت علي عليه السالم

گزيده كافي ،ج ،6ص  45از امام
صادق عليه السالم

الصحيفة السجادية ،ترجمه آيتي،
ص  334از مناجات امام سجاد عليه
السالم

نشاني حديث

ت نيست مگر آنكه بستانهاي
هيچ مؤمني در بهش 
فراواني دارد كه درختان افراشته و نيافراشته
فراوان دارند ،و جويها از ميو آب و شير و عسل
در آنهاست .مومن با برادرانش خلوت ميكند و از
يك ديگر ديدار ميكنند و در بستانهاي خود در
سايهاي بلند همانند سپيدي سپيده دم تا برآمدن
خورشيد با يك ديگر به سر ميبرند.

بدبختي در سه چيز است :در زن ،در مركب ،و در
خانه .ا ّما نحس بودن زن ،در ناسازگاري و فراهم
ن ناخوشنودي شوهرش ميباشد ،و در مركب
ساخت 
رام نبودن و سركشي است كه نگذارد بر آن سوار
شوند ،و شومي خانه در كوچك بودن صحن حياط و
داشتن همسايگان بد و عيوب زياد ميباشد.

حري م مسجد چهل ذراع است و حريم همسايگي
چهل خان ه از چهار طرف يك خانه ميباشد.

از امام صادق (ع) پرسيدم :به هنگام خوابيدن ،بستن
درب خانه و سرپوش نهادن بر ظرف غذا و خاموش
كردن مشعل الزم است؟ فرمودند :درب خانه را قفل
كن كه شيطان قفل را نميگشايد؛ چراغ نفتي و
مشعل روغني را خاموش كن تا فاسقك( ،يعني
موش خانگي) ،خانه را به آتش نكشاند؛ و ظرف غذا
را سرپوش بنه كه شيطان نتواند به غذا دستبرد بزند.

پروردگارا ،تشريف عطاي خويش بر من بپوشان و
در منازلي كه براي دوستانت مهيا ساختهاي مكان
ده .براي من مكاني مطمئن و امن كه در آن آرام
ن گزينم و دلم شاد
گيرم و جايي كه در آن مسك 
شود ،برگزين.

احاديث مربوطه

اشاره به مسکن اوليه بشر در بهشت که شامل
کوشکهايي در باغهاي سرسبز است و مايه
طراوت و شادابي ميشود.

توجه به مسکن جاودانه نيکوکاران در
بهشت که فضايي باز و وسيع دارد و مملو
از باغهاي سرسبز است و همچنين نکوهش
داشتن خانهاي تنگ و بدون حياط از سوي
ائمه اطهار.

ارج نهادن به همسايگان در جوار خانه
و رعايت حقوق همسايگي که از اهميت
بااليي برخوردار است به طوريکه در قرآن،
«همسايه» هم رديف با پدر و مادر و
خويشاوندان ذکر شده است.

خانهها بايستي در حريم امن و دور از هرگونه
مزاحمت و همجواري و با ورودي مشخص
طراحي گردد.

رعايت حريم در خانه ،حافظ خلوت افراد است
و امکان سير در حاالت درون به دست ميآيد
و تعادل ميان برون و درون ايجاد ميگردد و
شادي و آرامش ساکنين فراهم ميشود.

تفسير

ايجاد خانه در فضايي باز بهعنوان نمادي
از مسکن اوليه انسان در بهشت و بازسازي
توصيفات بهشتي در خانه که موجبات
آرامش افراد را فراهم ميسازد.

بايستي بين توده و فضاي باز خانه تعادل
مناسبي برقرار باشد و داشتن خانهاي تنگ و
بدون حياط به هيچ عنوان توصيه نميگردد.

حريم همسايگي چهل خانه از هر طرف
منزل فرد مشخص گرديده و به رعايت حق
و حقوق آن در مباني اسالمي تأکيد زيادي
شده است.

پرهيز از تعدي متقابل خانه به اماکن عمومي،
پرهيز از ابداع اشکال تشويش برانگيز ،پرهيز
از اشراف متقابل خانهها ،پرهيز از هر نوع
مزاحمت همجواري بين خانهها توصيه
ميگردد.

رسيدن به خلوت مناسب و ايجاد محيطي امن
در خانه براي زنان که از طريق درونگرايي و
پوشاندن خانه در مقابل افراد و عوامل بيگانه
بيروني ايجاد ميشود.

استنباط

نحوه تبلور در مسکن

فضاي تهي در مسکن سنتي

آيه 34

سوره احزاب

آيه 81

سوره احزاب

سوره شعرا ،آيه
 128و 129

نشاني آيه

و آنچه را كه از آيات خدا و [سخنان]
حكمت[آميز] در خانههاي شما
خوانده ميشود ياد كنيد در
حقيقتخدا همواره دقيق و آگاه
است.

نگاه [قارون] را با خانهاش در زمين
فرو برديم و گروهي نداشت كه در
برابر [عذاب] خدا او را ياري كنند و
[خود نيز] نتوانست از خود دفاع كند

آداب راز ونياز به درگاه بي نياز
ترجمه عدة الداعي؛ ج1؛ ص103
از سخنان

تحفة األولياء (ترجمه أصول كافي)
ج ،4ص  365از امام صادق عليه
السالم

سلمان فارسي به هنگام مرگ
رسول خدا (ص) با ما عهد كرد و
فرمود :بايد زاد شما به اندازه زاد
سواري باشد ،ميترسم كه از آن حد
تجاوز كرده باشم و در كنار من اين
همه اثاثيه موجود است .به اثاثيه
خانهاش اشاره كرد .و اثاثي ه خان ه وي
عبارت از يك مسند (و يا جامه) و
شمشير و كاسه چوبي بود.
خروج از حدّ اعتدال و خارج¬شدن
انسان از قوانين و سنن الهي باعث
فساد خواهد شد .بنابراين پرهيز از
هر نوع خودنمايي و تظاهر و اسراف
در خانه¬سازي و رعايت حد اعتدال
و نياز ضروري مينمايد.
کالبد و اجزاي خانه يک فرد
مسلمان بايستي مطابق اصل
سادگي و قناعت باشد؛ خانه نبايد
با فضاها و وسايل غير الزم انباشته
شود و ويژگيهاي فضاهاي آن بايد
مناسب با تعداد افراد خانواده باشد.

آيا شما براي سرگرم كردن خود
نشانهاي برروي مكاني بسيار مرتفع
ميسازيد؟ و آيا شما با اميد به
زندگي در اينجا (براي هميشه )
براي خود ساختمانهاي خوب بنا
ميكنيد؟

آيه قرآني

نشاني حديث

خان ه مؤمن بهترين صومعه و عبادتگاه مخصوصي
است براي او ،ديدهاش در آن از نگاه بدان
محفوظست و هم زبان و جان و فرج او ،راستي هر
كه نعمت خدا را به دل بفهمد از طرف خداوند عز و
جل مستحق فزوني نعمت گردد پيش از آنكه زبان
بشكر گشايد و هر كه معتقد باشد كه بر ديگري
برتري دارد هم او از متكبرانست.

رسول خدا (ص) با ما عهد كرد و فرمود :بايد زاد
شما به اندازه زاد سواري باشد ،ميترسم كه از آن
حد تجاوز كرده باشم و در كنار من اين همه اثاثيه
موجود است .به اثاثيه خانهاش اشاره كرد .و اثاثي ه
خان ه وي عبارت از يك مسند (و يا جامه) و شمشير
و كاسه چوبي بود.

احاديث مربوطه

اشاره به خانه مومن بهعنوان محل عبادت که
بايستي به گونهاي باشد که امکان سکونت و
عبادت را فراهم آورد.

خروج از حدّ اعتدال و خارج¬شدن انسان از
قوانين و سنن الهي باعث فساد خواهد شد.
بنابراين پرهيز از هر نوع خودنمايي و تظاهر و
اسراف در خانه¬سازي و رعايت حد اعتدال و
نياز ضروري مينمايد.

ترکيب کردن عملکردها و چند منظوره بودن
فضاها در خانه که عالوه بر صرفه جويي در
فضا ،امکان انجام فعاليتهاي مختلف را ايجاد
ميکند ،توصيه ميگردد.

کالبد و اجزاي خانه يک فرد مسلمان بايستي
مطابق اصل سادگي و قناعت باشد؛ خانه
نبايد با فضاها و وسايل غير الزم انباشته
شود و ويژگيهاي فضاهاي آن بايد مناسب با
تعداد افراد خانواده باشد.

تفسير

استنباط

نحوه تبلور در مسکن

انعطافپذيري در مسکن سنتي

بازشناسي مؤلفه هاي هويّتي مسکن سنتي بر اساس آيات قرآن و روايات ائمه معصومين

پس از بررسي آيات قرآن و احاديث مربوط به خانه ،مسکن و موارد مربوط به آن(چنانکه در جداول فوق
بيان گرديد ،).الگوي هويّت اسالمی در  11مورد دريافت ميگردد که به منظور دستهبندي مطالب6 ،
مورد آن در بعد مفهومي و  5مورد آن در بعد کالبدي قرار ميگيرند .بعد مفهومي شامل تبلور هنر ،اخالق،
طبيعت ،نور ،رنگ و شفافيت و بعد کالبدي شامل تبلور هندسه و تناسبات ،سلسله مراتب ،حريم ،فضاي
تهي و انعطافپذيري ميباشد(نمودار .)2
ابعاد هویت دینی
در مسکن

بعدمفهومی

بعد کالبدی

تبلور هنر
تبلور اخالق

تبلور هندسه و تناسبات
تبلورسلسله
مراتب

تبلورطبیعت
تبلور نور
تبلور رنگ

تبلور حریم
تبلور فضای تهی
تبلور انعطاف پذیری

تبلورشفافیت

نمودار  :2ابعاد هويّت اسالمی در مسکن سنتي ،مأخذ :نگارنده

 -4مؤلفه های هویت اسالمی در مسکن سنتی
در این مقاله ابتدا الگوهای هویت اسالمی مسکن سنتی بر اساس آیات قرآن و روایات معتبر دریافت
گردید؛ هم اکنون برای اثبات فرضیه مورد نظر ،دو مرحله مصاحبه انجام شده است؛ به دلیل اهمیت و
ظرافت باالی فرضیه سوم و دسته-بندی گویاتر و اخذ نتیجهای واضح تر برای آن ،مصاحبه نیمه سازمان
یافته با  5نفر از اساتید معماری اسالمی و الهیات صورت گرفته و روش کار بدین صورت بوده که ابتدا
با دو نفر از اساتیدی که در زمینه معماری اسالمی فعالیت می کنند ،مصاحبه شده و مطالب بیان شده
توسط آنها با الگوهای هویت اسالمی موجود در این مقاله مقایسه و مورد سنجش قرار گرفته است .پس
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از تحلیل و ارزیابی 11 ،الگوی دریافتی در  3مؤلفه تقسیمبندی گردیده که این مؤلفهها توسط نگارنده بر
اساس دسته بندی موضوعی و محتوایی در مقولههای پیوندهای ذهنی ،پیوندهای ساختاری و پیوندهای
محیطی طبقه بندی گردیدهاند .سپس برای امتحان و اطمینان از مناسب بودن مؤلفه ها ،با  3نفر از
اساتیدالهیات دیگر نیز صحبت شده و نتیجه نهایی با تغییرات جزئی در عناوین مؤلفه ها(تبدیل پیوند
ذهنی به پیوند معنایی) و به شکلی دقیقتر حاصل گردیده است .نگارنده از مذاکرات انجام شده در مرحله
اول مصاحبه چنین نتیجه می گیرد که مؤلفههای هویت اسالمی در  3دسته ساختاری ،محیطی و ذهنی
دسته بندی می شوند و  11الگو در زیرمجموعه های آن واقع می گردند .پس از ارزیابی نتایج مصاحبه
ها در مرحله دوم ،مهمترین تغییری که انجام شده ،تبدیل «پیوند ذهنی» به «پیوند معنایی» است و
دلیل این تغییر مبهم و کلی بودن کلمه «ذهن» در این عبارت می باشد .در حقیقت «پیوند ذهنی» به
موارد متعددی اشاره می کند و حتی پیوند های محیطی و ساختاری را نیز دربر می گیرد .و لیکن پیوند
معنایی بهدلیل اینکه به جهان معنایی انسان تعلق دارد ،فراتر از پیوند ذهنی می باشد و همین مسئله
ویژگی اصلی و بنیادی این پیوند است که پویایی پیوسته اش را در طول زمان سبب می شود .به بیانی
دیگر جهان معنایی در گستره ذهنی و فردی آدمی شکل می گیرد و به وسیله فرآورده های کالبدی و
رفتارهای انسانی قوام می یابد(فالمکی .)381 :1381 ،بنابراین این پیوندها جامع تر از پیوندهای ذهنی
می باشند و می-توانند به عنوان گزینه بهتر و گویاتری مطرح شوند .همچنین مواردی مانند آفرینش هنر،
ارزش های اخالقی و مفهوم شفافیت که همگی از عالم تصور و خیالی متعالی به برداشت های شکلی
ظریف و ملموس نگاه دارند ،در زیرمجموعه «پیوندهای معنایی» قرار می گیرند.
 -1-4پيوندهاي معنايي :آدمي در محافل اجتماعي و در انجام فعاليتهاي جمعي قصدي جز پربار
شدن يا بيش از ديروز يافتن خود ندارد .اين تالشها بعدهايي گوناگون دارد و آنگاه که دل و جان آدمي،
آماده پذيرش انگيزههايي ميشود که وي را به آفرينشهايي وا ميدارد ،فضاي ادراکي و ذهني آدمي به
کار ميآيد و اثري متعالي را خلق ميکند .در حقيقت امر ،گستره يا گردونه حرکتهاي متعالي آدمي
چيزي که پي گرفته تا پرثمرش بدارد را باز مي شناساند؛ از طرفي ديگر شکل و صورت هربنايي يادآور
بارهاي معنايي متفاوتي است که بر ذهن آدميان تأثير ميگذارد و پيوندهاي معنايي را تشکيل ميدهد
و خود ساختمان را با مفهوم و معناي آن مترادف ميکند؛ يعني مصداق و مفهوم به يگانه شدن ميل
ميکنند و سبب ميشوند تا بار هنري و اخالقي معماري تصويري نمادين بيابد .معمار سنتي بهوسيله
پيوندهاي معنايي با محيطهاي فرهنگي -اجتماعي خود ارتباط برقرار ميکند و به اينگونه است که
راه دسترسي و دست يابي به عالم معنا را هموار مينمايد .در مسکن سنتي معمار با اهميت دادن به
پيوندهاي ذهني شامل الگوهاي هنري و ارزشهاي اخالقي ،زيبايي و کارآيي ميآفريند ،يعني سختترين
موجوديتها را براي ايجاد ظريفترين معناها به کار ميگيرد و از طريق آفرينش ترکيبهاي نو و بديع،
شکلهاي رايج بر نشسته و معمول در فضاي خانههاي سنتي را تغيير داده و از اين راه مفاهيمي نو را به
ميدان تجربه ساکنين مسکن سنتي باز مينمايد.

بازشناسي مؤلفه هاي هويّتي مسکن سنتي بر اساس آيات قرآن و روايات ائمه معصومين

 -2-4پيوندهاي محيطي :محيط طبيعي در تمامي جنبه هايش در شکلگيري کالبد معماري مؤثر
است .رنگ ،نور ،مواهب طبيعي ،طبيعت و ...نسبت به الهامي که از محيط طبيعي ميگيرند ،ميتوانند
بر شکلگيري کالبد معماري اثرگذاري کنند .به بيان ديگر معماري در بستر محيط طبيعي زندگي آغاز
کرده و تجربه اندوخته است(همان .)382 :پيوندهاي محيطي در مسکن سنتي ،ابعاد ملموس و روزمرهاي
از پديدههاي محيطي را به ميان ميآورند که از نزديک و به مقياسهاي کوچک بنا را زنده و کارا نگه
ميدارند.
 -3-4پيوندهاي ساختاري :هنگامي که محتواي جديدي در درون کالبد معمارانهاي قرار ميگيرد
و سعي ميکند که بر روحيهها و رابطههاي آدميان تأثير گذارد ،ساختار بديعي ايجاد ميشود .اين امر
ابداعي از ويژگيهاي اصيل آفرينش معماري است و با ساختمانسازي معمولي تفاوت دارد(همان.)380 :
در مسکن سنتي ايران ،الگوهاي ساختاري شامل بهرهگيري از هندسه و تناسبات ،شفافيت ،وجود
سلسله مراتب حرکتي و انعطافپذيري با شکلهاي به کار رفته بر پيکره کالبدي بنا در هم آميختهاند و
جداسازي آنها براي بيننده امري دشوار و در نگاه نخست ناممکن مينمايد .انگيزههاي معماران سنتي
در بهکارگيري اين ساختارهاي خاص در مسکن سنتي را ميتوان نشانهاي از خواسته قوي آنان براي
اظهار کردن و عنوان داشتن مفهومي دانست که در شکلي که برايش آفريده شده به يگانگي با ساختار
رسيده است .اين امر در مسکن سنتي ايران آنچنان پرتوان و درخشان تحقق پيدا کرده که ماندگار شده
و همزمان به ساختار و به شکل معماري باري نمادين داده است.
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جدول  :3سؤال و فرضيه مورد نظر و تحليل الگوهاي دريافتي براي دستهبندي در زيرمجموعه مؤلفههاي هويّت اسالمی ،مأخذ :نگارنده

مؤلفه های هویت اسالمی در مسکن سنتی چیست و چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟

سوال

فرضيه
بر اساس آیات قرآن و روایات معصومین (به طور مستقیم و غیر مستقیم) درباره مسکن و محل زندگی ،الگوهای
هویت اسالمی مشخص و رابطه میان آنها بر اساس بازشناسی مؤلفه های هویت اسالمی دریافت می شود.
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الگوهاي هويّت اسالمی

تحليل الگو

مؤلفههاي هويّت اسالمی

الگوي هنر در مسکن

آفرينش ترکيبهاي نو و بديع براي خلق زيبايي

پيوندهايمعنايي

الگوي اخالق در مسکن

ارج نهادن به ارزشهاي اخالقي براي ايجاد ظريفترين معناها

پيوندهايمعنايي

الگوي شفافيت در
مسکن

بهکارگيري گستردگي ديد در فضا و افزايش نور براي ايجاد
يگانگي در ساختار

پيوندهايمعنايي

الگوي نور در مسکن

بهرهگيري از نقش کاربردي و زيباييشناسي نور

پيوندهايمحيطي

الگوي رنگ در مسکن

بهرهگيري از مصالح مختلف با رنگهاي گوناگون براي افزايش پيوندهايمحيطي
تنوع

الگوي طبيعت در مسکن استفاده از طبيعت براي بهبود ناسازگاريهاي اقليمي و
افزايش طراوت
الگوي فضاي تهي

توجه به هويّت فضاي خالي براي ايجاد تمايز ميان محيط
ساخته شده و محيط دست نخورده

پيوندهايمحيطي
پيوندهايمحيطي

الگوي هندسه و تناسبات ايجاد ايجاد ساختار بديع و نظام مند براي خلق محتواي
جديد در کالبد معمارانه

پيوندهايساختاري

الگوي سلسله مراتب در
مسکن

توجه به سلسله مراتب حرکتي براي نمايان کردن نظم و
هدفمنديمسير

پيوندهايساختاري

الگوي حريم در مسکن

توجه به ارزش اخالقي و اسالمي «محرميت» براي ايجاد
آرامش روحي

پيوندهايساختاري

الگوي انعطافپذيري در
مسکن

ايجاد تنوعپذيري ،تطبيقپذيري و تغييرپذيري در ساختار

پيوندهايساختاري

چنانچه میان مؤلفههای دریافت شده از هویت اسالمی ،اولویتبندی صورت گیرد ،میتوان «پیوندهای
ساختاری» را به لحاظ تأثیر مستقیمی که بر شیوه زندگی افراد دارد در پایینترین سطح« ،پیوندهای
محیطی» را به دلیل اینکه وجودشان ،کالبد مسکن را زنده و کارا نگاه میدارد و رابطه بینابینی با ساختار
و معنا ایجاد میکند در سطح وسط و «پیوندهای معنایی» را از این جهت که پس از تحقق پیوندهای
ساختاری و محیطی رخ میدهد ،با عالم متعالی ارتباط برقرار میکند و برای ایجاد معانی هوشمندانه
و ظریف در مسکن به کار میرود ،در باالترین سطح قرار داد .این اولویت بندی تنها از لحاظ اهمیت
شکلگیری و تا حدودی تقدم و تأخر زمان تحقق یافتن آن در مسکن سنتی انجام شده است؛ بدین معنا
که در مسکن سنتی ابتدا مؤلفه های ساختاری هویت اسالمی درنظر گرفته میشد ،سپس مؤلفههای
محیطی و در نهایت مؤلفه های معنایی که ناشی از حقیقت برتر فطری و درونی انسان بود و انسان
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سنتی به وسیله نزدیکی بیشتر با دین ،پیوند محکمی میان معنا و کالبد مسکن ایجاد میکرد و مسکن
سنتی را به کمال غایی خود میرساند .هرچند در بسیاری موارد مؤلفههای ساختاری و محیطی در یک
راستا و همزمان شکل میگرفت و هر دو در جهت نیل به مؤلفههای معنایی خلق میشدند .بنابراین
طبق نمودار تمامی زیرگروه مؤلفههای هویت اسالمی با یکدیگر همپوشانی داشتند و از هم تفکیک ناپذیر
بودند .هندسه و تناسبات در مسکن به غیر از اینکه با سلسله مراتب ،حریم و انعطافپذیری در ارتباط
بود ،با نحوه شکلگیری فضای تهی و ارتباط آن با فضای پر رابطه داشت؛ از طرفی دیگر سلسله مراتب
با نور ،حریم با درونگرایی و انعطاف پذیری ( استفاده از ظرفیت های خالی فضای سکونتی و حذف
فضاهای بالاستفاده و تک عملکردی) با پرهیز از بیهودگی که از جزء زیرگروه های ارزش های اخالقی
بود ،پیوند مییافت .همچنین فضای تهی یا همان کم کردن توده در مسکن به همراه الگوی نور باعث
تحقق شفافیت در مسکن میگردید .رنگ ،نور ،فضای تهی و طبیعت نیز تماماً به تحقق الگوی هنر در
مسکن یاری میرساندند .این مطلب نشانگر رابطه عمیق و تنگاتنگ میان  3مؤلفه ساختاری ،محیطی
و معنایی است و بدین شکل است که الگوهای هویت اسالمی ابتدا در ساختار شکل میگیرند ،سپس در
محیط قوام مییابند و در نهایت با پیوندهای معنایی متعالی میگردند .نمودار زیر نشانگر اولویتبندی
مؤلفههای هویت اسالمی و ارتباط بین زیرگروههای هریک است.

نمودار ()5اولویت بندی و ارتباط بین مؤلفههای هویت اسالمی و زیرگروههای آن ،مأخذ :نگارنده
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 -5نتیجه
در اين مقاله مؤلفه های هویت اسالمی در مسکن سنتی بر اساس آیات و روایات در  6الگوي مفهومي
و  5الگوي کالبدي بررسی گردید .نتايجي که از اين پژوهش به دست آمده می تواند به عنوان الگو و
راهکارهايي براي بازآفريني هويّت ديني در مسکن معاصر مطرح شود:
* راهبردهاي بازآفريني هنر در مسکن معاصر با بخشيدن رنگ معنويت و دادن بعد ملکوتي به فضاي
داخل خانه ،کاستن از يکنواختي و تقويت چشمانداز ،ايجاد موجوديتي متفاوت ميان درون و بيرون خانه
محقق ميگردد.
* بازآفريني اخالق در مسکن معاصر با تدوين مقررات اخالقي يا آيين نامه اخالق حرفهاي و اسالمي
براي معماران ،مردم واري و توجه به ارزشهاي انساني ،مهمان نوازي و رفع نيازهاي انساني ،پرهيز از
بيهودگي و اسراف در خانهسازي و رعايت عدالت و مساوات ،تقويت درون گرايي در خانه توجه به استحکام
و نيارش در بنا و بهرهگيري از مصالح مناسب و بوم آورد در منطقه ايجاد ميشود.
* طبيعت در مسکن معاصر با ارتباط مستقل آن در فضاي خصوصي خانه ،پوشيدهتر شدن فضاهاي باز
براي القاي حس احاطه و بهره برداري کامل از مواهب طبيعي مانند نورخورشيد ،آسمان ،باد ،باران ،سرما،
گرما و همچنين توجه به حضور آب و گياه در خانه انجام ميگيرد.
* بازآفريني نور در مسکن معاصر يعني روح بخشيدن به فضا و ايجاد کيفيت خاص در فضاي خانه و
تقويت جبهه نوري در خانه از طريق توجه به کاربرد نور طبيعي که با سياستهاي عنوان شده در متن
ايجاد ميگردد.
* رنگ در مسکن معاصر به داليل افزايش جذابيت ،يکپارچگي و در عين حال تنوع بيشتر در فضاي
داخلي خانه دادن تشخص به فضا از طريق استفاده از الگوهاي رنگ استفاده از تضادهاي رنگي بيشتر
بهرهگيري از خاصيت رنگها صورت ميگيرد.
* در بازآفريني شفافيت در مسکن معاصر بايستي بهکارگيري شفافيت در عين رعايت محرميت در
خانه ،گستردگي ديد و چشمانداز ،تعادل ميان «فضا» و «توده» در خانه و رعايت صور ظاهري اصل
شفافيت توجه نمود.
* در خانههاي سنتي جهتگيري غالب خانهها در راستاي رون راسته و همان جهت قبله ميباشد.
وليکن اين وضعيت در خانههاي معاصر دستخوش تغيير گرديده است .به طوريکه جهتگيري غالب در
راستاي شمال به جنوب و يا شمال غربي -جنوب شرقي(رون اصفهاني) ميباشد .لذا با توجه به احياي
مفاهيم اسالمي در مسکن معاصر اين مسئله بايستي مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
* در اثر حذف حياط مرکزي در خانههاي امروزي« ،اصل مرکزيت» از بين رفته و در عوض با حياطهاي
يکطرفه جايگزين شده است .اين مسئله سلسله مراتب ورود به خانه را دچار اختالل کرده است .فضاي
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«مکث موقت» يعني هشتي و فضاي «حرکت خطي» باعث از ميان رفتن قدرت انتخاب آدمي و تفکر و
انديشيدن روحاني در بدو ورود شده و انسان را به يکباره در درون خانه قرار ميدهد .در عين حال حرکت
در فضا و ترکيب فضايي بسيار محدود است و جهتي مشخص وجود ندارد .بدين منظور احياي سلسله
مراتب حرکتي در خانههاي معاصر از اهميت بااليي برخوردار است.
* در مسکن معاصر حريمها نامشخص است و اجزا داراي استقالل عمل نيستند .همين مسئله ابعاد
حريم در خانه را نيز خدشه دار کرده است .در خانههاي سنتي فضاي نيمه باز بهعنوان فضاي «گذار» و
ارتباط دهنده دو فضاي باز و بسته مطرح ميشود و فضاهاي بسته به واسطه فضاهاي نيمه باز با فضاي باز
در ارتباط هستند؛ وليکن در خانههاي امروزي فضاي «گذار» ماهيت خود را از دست داده و فضاي باز يا
تهي در خانه بيشتر تبديل به يک فضاي عبوري شده و به خودي خود واجد هويّت نيست .در عوض در
خانههاي معاصر رفتار با فضا عموماً در دو زمينه مطرح است :رفتار با فضاي باز خصوصي و آنچه حياط
نام گرفته و رفتار با فضاي بسته خصوصي که قسمت ساخته شده يعني بنا را شامل ميشود .براي اصالح
اين وضعيت و هويّت بخشي به هر سه گروه فضايي در خانههاي معاصر بايستي فضاي تهي در خانههاي
سنتي و معاصر مورد بررسي تطبيقي قرار گيرد و تا حد امکان الگوهاي به کاررفته در مساکن سنتي
بازآفريني شود.
* هدف از انعطافپذيري در مسکن ،رسيدن به سيستمي است كه بتوان بهوسيله آن فعاليتي را از يك
فضا به فضاي مناسب ديگري انتقال داد .بنابراين براي اينکه برخي از فضاهاي موجود در مسكن امروزي
را حذف و در راه كوچكسازي فضاها قدم برداشت ،بايستي فعاليتهاي مختلفي را در يك فضا گنجاند و
براي هر فعاليت به طور مجزا فضايي را در نظر نگرفت؛ البته فعاليتهايي در يك فضا انجام ميشوند كه
هم سنخ و با يکديگر در تضاد نباشند.
* براي افزايش انعطافپذيري در مسکن معاصر دو راهبرد استفاده از ظرفيتهاي خالي فضاهاي
سكونتي و کاهش فضاهاي تک عملکردي با توجه به تجربيات خانههاي سنتي توصيه ميگردد.
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