تبیین رابطه سنت نبوی(ص)
و خانهسازی در ایران اسالمی
محمدباقر ولیزاده اوغانی*

مدرس آموزشکده فنی و حرفهای عالمه امینی سراب ،دانشگاه فنی و حرفهای ،آذربایجان شرقی ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1131/11/62 :

تاریخ پذیرش نهایی1131/31/13 :

چکیده
پیامبر اکرم(ص) بهعنوان اسوه حسنه و الگوی جاودانگی جوامع انسانی میفرمایند؛ من بنه مکنارم اقنال و نیکنوی هنا آن مبونوش شندهام .در
قانهسازی ایران اسالمی فضاهای متنوع و عناصر موجود ،ساقتار قود را با موانی و مفاهیم برگرفته از ارزشهای اقالقی و آموزههای دیننی اسنالمی از
جمله سنت پیامبر(ص) و در یک کالم دی مزی ساقتهاند .بر ای اساس هدف پژوهش حاضر ،تحلیل و بررسی تأثیر برقی از مهمتنری سننتهنای
پیامبر اعظم(ص) در ساقتار فضایی قانههای سنتی ایران میباشد .روش تحقیق از نوع تحلیلی ن توصیفی میباشد .ابتدا از طریق شیوههای تحقینق
کتابخانهای ،برقی از مهمتری سنتهای حسنه پیامبر اکرم(ص) از مدارک مکتوب حدیث و سنت استخراج شده ،سپس چگونگی تأثیر ای سننتهنا
بر قانههای سنتی ایران مورد بحث و تفسیر قرار گرفته است .در بررسی بهعمل آمده در ای تحقیق ،برقی از زوایای درقشان تجلی سنتهای پیامبر
اکرم(ص) مانند تجلی حریم قصوصی ،تفکیک عرصهها (قصوصی و عمومی) ،تکریم مهمان ،محرمیت ،حق همسایه ،توجه به محیط زیست و غیره
در سبک زندگی و به تبع آن در ساقتار فضایی قانههای سنتی ایران نمایان میباشد که هر یک از ای اصنو باعنث بنهوجنود آمندن ویژگنیهنا و
کارکردهای مفیدی در ساقتار فضایی قانههای سنتی شده و باعث آسایش و راحتی زندگی انسان سنتی شده است.
واژههای کلیدی
سنت ،سنت پیامبر اکرم(ص) ،شریوت ،اسالم و قانههای سنتی ایران.

* پستالکترونیکmbvalizadeh@yahoo.com :
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 .1مقدمه و بیان مساله

آن حضور اصو الیتغیر قاصی که در زمان و پهنای مکنان بنر این

با ورود اسالم به اینران در دوره ساسنانی و پنذیرش آینی اسنالم و

تمدن سایه افکنده ،به روشنی پیداست (نصر .)23 ،1133 ،بهعبنارتی

انتخاب آزادانه مذهب شیوه ،تحوالت شگرفی در کلیه شئون زنندگی

دی اسالم شیوهای از زندگی و مجموعهای از نگرشها را پدید آورده

ایرانیان و از جمله موماری پدید آمد (استیرل 1131 ،1و.)111 ،1131

است که تأثیر زیادی بر موماری مسلمانان داشته است .البته بسیاری

مفاهیم و موانی بهکار رفته در ساقتار فضایی قانههای سنتی نشانگر

از مؤلفههای اقالقی منوبق با سننت پینامبر(ص) ،در تمندن اینران

ارتباط آنها با ارزشهای اقالقی و آموزههای دینی اسالمی از جمله

باستان نیز وجود داشتهاند که با ظهور اسالم با جهش بزرگی همنراه

سنت پیامبر(ص) میباشد .در شکلگینری قاننههنای سننتی اینران

میشوند .همچنی در موماری سنتی ایران برقی مثا هایی برقالف

عوامل و عناصر زیادی نقش داشنته اسنت .یکنی از عنواملی کنه در

سنت پینامبر(ص) از جملنه عظمنتطلبنیهنا مخصوصنا در بناهنای

شکلگیری آن نقش تویی کنندهای داشته ،شریوت برگرفته از قنرآن

حکومتی و کاخها نیز وجود دارد 1در ای پژوهش ،از توجه بنه چننی

بوده است .موماران سنتی در طو قرنها حرکنت و تونور قنویش،

بناهایی صرفنظر شده است.

روشها ،رسوم و آدابی یافتهاند که از آن بهعنوان شریوت میتوان یاد

توجه به تأثیر نقش قرآن ،سنت پینامبر و تونالیم اسنالمی و بررسنی

کرد و تکیه بر ای شریوت را در زندگی موماران سنتی منیتنوان بنه

اصو و ارزشهای اقالقی برگرفته از آن در قالب کالبند مومناری و

وضوح مشاهده نمنود (نندیمی13 ،1131 ،؛ حجنت .)162 ،1131 ،در

شهرسازی بسیار حائز اهمیت است .بر ای اسناس این پنژوهش بنا

کتاب سنت و بدعت در آمنوزش مومناری در این منورد منینویسند

روش تحقیننق تحلیلننی ن توصننیفی ،برقننی از مهننمتننری اصننو و

«موماری سنتی از آنجا که در جاموهای شریوتمدار شکل میگینرد،

ارزشهای اقالقی برگرفته از سنت پیامبر اکرم(ص) و چگونگی تأثیر

بازتاب آموزههای شریوت است ،از طرینق مومنار در اثنر مومناری».

آن در شکلگیری ساقتار فضایی قانههای سنتی ایران را مورد بحث

جورج اسپایس 6موتقد است «شریوت ،کلید تفسیر و بهکارگیری نظام

و تفسیر قرار گرفته و در پی پاسخگویی به ای سنوا اسنت کنه در

شهرسازی اسالمی است» (مرکنز موالونات فرهنگنی قاورمیاننهای

ساقتار فضایی قانههای سنتی ایران اصو اقالقی سنت پیامبر(ص)

توکیو ن ژاپ  ،1112 ،جلند  .)66 ،1بنهعبنارتی انسنان سننتی بنرای

و پایبندی به آن به چه صورتی نمود یافته است؟

زیسننت در ای ن جهننان از اصننولی پیننروی مننیکننند کننه از سننوی
پروردگارش صادر شده و ای اصو سازنده و پردازنده رفتار و کنردار

 .2اهمیت و ضرورت تحقیق

و هنجارهننای اجتمنناعی انسننان سنننتی اسننت (حجننت.)11 ،1111 ،

با توجه به اینکه حضرت رسو اکرم(ص) به توبیر قنرآن ،بنهعننوان

بنابرای میتوان گفت شریوت شامل توالیم اقالقی و روحنانی اسنت

اسوه حسنه و الگوی جاودانی جوامع انسانی بهطور اعنم و مسنلمانان
2

(نصنر 1ن الن  )116 ،1111 ،کنه منشنأ آن قنرآن اسنت و پینامبر

به طور اقص مورفی گشته است  ،تنالش در دسنتیابی بنه مویارهنا،

اکرم(ص) مفسر عالی مفناهیم موجنود در آن منیباشند (نصنر ن ب،

اصو و ارزشهای اقالقی در کردار و گفتار ایشان ،میتوانند سنبب

 .)11 ،1111لذا بود از قرآن ،سنت پیامبر بهعنوان مهنمتنری مننابع

فتح بابی در دستیابی و رسیدن بنه طنرح قاننههنایی متناسنب بنا

شنریوت بنهشنمار منیرود (نصننر ن الن  .)166 ،1111 ،بنهعبننارتی

نیازهای مادی و مونوی انسان ،برای شهرهای اسالمی از جمله ایران

سنتالنبی که به کلیه رفتار و گفتار پیغمبر اسالم حضرت محمد(ص)

در دوران مواصر باشد.

اطال میگردد ،نوعی رجوع مدام به سیره نبوی و الگو گرفت از آن
میباشد (حجت.)33 ،1113 ،

 .3اهداف

براساس آیات قرآن ،زندگانی پیامبر مملو از نمونههای عملنی جهنت

آنچه در ای پژوهش اهمیت یافته اسنت ،تحلینل و بررسنی تنأثیر و

هدایت مسلمی در تمامی جنبنههنای زنندگی منیباشند (مرتضنی،1

نمود سنت پیامبر اکرم(ص) در ساقتار فضایی قانههای سنتی اینران

 61 ،1113و  .)62لذا «بنهدلینل جاموینت تولیمنات قرآننی و سننت

میباشد و در پی پاسخگویی به سئواالت زیر میباشد :مویارها ،اصو

موصومی (ع) و همچنی صفت بیزمانی و بیمکانی آنها ای تونالیم

و ارزشهای اقالقی سنت پیامبر(ص) به چه صنورتی در قاننههنای

را بهصورت اصولی الیتغیر مورح منینمایند کنه در هنر زمیننهای از

سنتی ایران نمود دارند؟

زندگی میتوانند مصدا و مونای قویش را داشته باشند» (نقنیزاده،
 .)13 ،1133تمدن اسالمی ایران نمونه یک تمدن سنتی است که در
11
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 .4روش تحقیق

سپس در مرحله دوم برقی از مهمتری اصو و ارزشهای اقالقی و

روش تحقیق از نوع تحلیلی ن توصیفی میباشد و با مرور ،واکاوی و

سنتهای حسنه پیامبر اکرم(ص) از مدارک مکتوب حندیث و کتنب

ترکیب سوابق موالواتی موجود در رابونه بنا موضنوع انجنام گرفتنه

مرتبط استخراج شده ،و در نهایت نحوه نمود هر یک از ای اصو و

است .برای انجام موالوه ،از شیوههای مرسوم جمنعآوری اطالعنات

مؤلفهها در سبک زندگی و به تبع آن در ساقتار فضنایی قاننههنای

اعم از اسنادی و میدانی بهرهگیری شده اسنت .در بخنش موالونات

سنتی مورد بحث و تفسیر قرار گرفته است.

کتابخانهای به بررسی مبانی نظری موضوع مورد بحث پرداقته شده،
جدول  .1توضیح موارد مرتبط با روش کار در متن پژوهش

4ـ .1سنت ،سنت پیامبر(ص)

برای سنت موانی و توابیر گوناگونی وجود دارد .حجت برای سنت چهار وجه اصلی را برشمرده است:
جدول  .2چهار وجه اصلی سنت (حجت)99-22 ،1931 ،

سنت به مثابه پدیده آیینی

وجوه اصلی سنت

سنت به مثابه میراش پنداری و
گفتاری و رفتاری یک قوم

سنت پنداری

برآمده از نص قرآن مجید (سنتاهلل)

سنت گفتاری

رهنمودها و سفارشات زبانی و قولی پیامبر و ائمه هدی

سنتهای کرداری

مجموعه فوالیتها و تالشهای عملی پیامبر و ائمه

باورها و اعتقادات

اقال  ،حقو اجتماعی ،روابط قومی و قانوادگی و...

رفتارها

بازتاب باورها در زندگی فردی و اجتماعی :رقص ،بازی ،جش و...

گفتارها

بازتاب باورها در ذه و زبان :شور  ،قصه و ...

فنون و هنرها

باورها در محصوالت انسانی :موماری ،صنایع دستی و...

سنت به مثابه ویژگیهای عام
جوامع قبل از مدرن

هر آنچه که تا قبل از پدیدار شدن مدرنیته وجود داشته است اعم از اعتقادات ،قانونها ،ادبیات ،هنر و موماری و ...

سنت پویا

سنت پدیدهای پویا و مستقل از باورهای ثابت و پایدار و بریده از زمان و مکان قاص .در ای وجه هر هنجار
اجتماعی که نهادینه شد تبدیل به سنت میشود

در ای پژوهش سنت از وجوه او مدنظر اسنت .سننت در لغنت بنه

دی دانست ،حا آنکه از منظنر دیگنر دین را منیتنوان در موننای

مونای روش ،طریقه ،سیرت ،سرشت ،طبیوت و شریوت است و جمع

اساسیاش همان اصولی تلقی کرد که از عالم باال وحنی شندهانند و

آن سن میباشد .در اصوالح فقه به موننای قنو و فونل و تقندیر

انسان را به مبدأش پیوند میدهنند» (نصنر .)112 ،1111 ،در دنینای

پیامبر اسالم و آنچه پینامبر و صنحابه بنر آن عمنل کنرده باشنند و

تمامی مسنلمانان ایراننی حقیقنت قنرآن و سننت پینامبر اکنرم(ص)

سنتاهلل نیز به مونی امر و نهی قداوند میباشد (عمید.)311 ،1111 ،

حاکمیت دارد و ریشه تمام ابواد سنت اسالمی نیز قرآن است (نصر و
3

«سنت به مونای حقایقی است که سرچشمهاش از قلمنروی موننوی،

لیم  .)13-11 ،1111 ،بنه عبنارتی «سننت ،سنیره و روش زنندگی

از قدا و به زبان مابودالوبیوی از حقیقتی غایی است که در هر تمدن

پیامبر اسالم ،حضرت محمد(ص) بنوده ،اعمنا و سنخنان ایشنان و

دینی ن تاریخی ،جزییات و نحوه انتقا ویژهای داشته است» (نصر ن

احادیث قدسی (احکام غیرمستقیم قداوند) را دربرمیگینرد .در زبنان

ج« .)613 ،1111 ،سنت را در مونای کلیتر آن میتوان مشنتمل بنر

عربی سنت به مونای روش میباشد» (مرتضنی .)61 ،1113 ،سننت،

اصولی که انسان را به عالم باال پیوند میدهند و بنابرای مشتمل بنر

یکی از منابع شریوت است که بیانگر رفتار ،کردار و اصنو اقالقنی
11
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پیامبر(ص) میباشد (همان .)62 ،صالحیت سنت بنهعننوان یکنی از

یک هنر سنتی ای است که پیوسته با روح سنت سازگاری داشنته و

منابع شریوت در قرآن کریم نیز در آیه  3سوره حشر آمده اسنت« ،و

ای سازگاری دستکم در مظاهر اصلی آن مانند موماری مکانهنای

هر آنچه را فرستاده او به شما داد بگیرید و از آنچه شما را بازداشنت،

مقدس نمودار است (اکرمی .)113 ،1111 ،سرچشنمه وحندتبخنش

بازایستید» (حشر.)3 /

مومنناری سنننتی را باینند در حقننایق درونننی قننرآن و برکننات نبننوی
جستوجو کرد (همان .)113 ،بنه عبنارتی مومناران عنارف براسناس

4ـ .2سنت و معماری ایران

اصو قدسی در پنی قلنق عمنارتهنایی بودنند کنه قداونند اعلنی

با توجه به موالب گفته شنده سننت مجموعنه اصنو  ،راه و روش و

بنیانهای اولیه آن را موی ساقته بود .رویکرد موماران مسنلمان بنه

کردار و گفتار حضرت رسو اعظم(ص) میباشد که منشنأ آن قنرآن

ای بنیانها ،اصو اولیه موماری در بالد اسالمی را پیرینزی نمنود

میباشد« .الیاده 1موتقد اسنت کنه انسنان سننتی کردارهنای مثنالی

(بلخاریقهی.)3 ،1111 ،

قدایان را که در آغاز انجام گرفته است تا بینهایت تکنرار منیکنند
یونی انسان هر کاری در ای جهان میکند قبالً انجام شده ینا بنه او

4ـ .3استخراج برخی از مهمترین سنتهای حسنه پیامبر

آموقتهاند» (اکرمی161 ،1111 ،و  .)163بر ای اساس سنت یکی از

اکرم(ص)

نیروهای تاثیرگذار در فضای شهری ایرانی میباشد (پارسنی)1111 ،

پیامبر اکرم(ص) عالیتری سرمشق اقالقنی بنرای دنینای بشنریت

و موماری ایرانی از مفاهیم جاودان الهی و توالیم روحبخش اسنالمی

است؛ چرا که اسوه و الگو بودن ایشان از سوی قداوند در قرآن کریم

و آموزههای مونوی بنه عنالیتنری شنکل ممکن سنود منیجویند

مورد تأیید قرار گرفته است .قُلق عظیم نبوی که عامل عمده نفوذ و

(مهدوینژاد.)13 ،1111 ،

محبوبیت ایشان در بی امتها بوده بارها مورد تمجید کتاب آسمانی

مراد از موماری سنتی در ای نوشتار ،موماری بود از اسالم و قبنل از

قرار گرفته است« :وَ إِنَّکَ لَوَلی قُلُق عَظِیم» (قلنم)1 /؛ قووناً تنو را

شکلگیری موماری مندرن در اینران اسنت .وقتنی از سننت سنخ

قویی واالست .از این رو ،پنرداقت بنه سنیره عملنی و روشهنای

میگوییم ،مراد اصو و مبانی ثابتی اسنت کنه منیتواننند تفسنیر و

اقالقی پیامبر اکرم(ص) ،کنه جنبنه اسنوه دارد ،از اهمینت وینژهای

تجلی کالبد قاص قویش را در هر زمنان و بنرای هنر مکنان و هنر

برقوردار است .به دلیل همی اقال سترگ و مورد سنتایش قنرآن،

قرده فرهنگی داشته باشند (نقنیزاده« .)11 ،1133 ،بنه توبینر نصنر

امّت اسالم وظیفه دارند از قوی و قصلتهای فردی و اجتمناعی آن

سنت تنها از طریق هننر قنویش منیتوانند پنیش بنرود و محنیط و

حضرت پیروی نموده ،و آن پیامبر رحمت و صناحب قلنق عظنیم را

شرایوی فراهم کند که در آن حقایق به همه جا منتشر شود؛ محیوی

«اسوه» قود قرار دهند .لذا با توجه به موالنب ذکنر شنده ،حضنرت

که در آن ،آدمی در جهانی از مونا موابق با حقیقت سنت منورد نظنر

رسو اکرم(ص) بهعنوان اسنوه حسننه و الگنوی جناودانگی جوامنع

به سر برد و بزید» (رهبرنیا و رهنورد .)131 ،1111 ،سننت از طرینق

انسانی میباشد و میتوان با بررسنی و اسنتخراج اصنو اقالقنی از

هنر قدسی ،3فضایی را پدید میآورد و شکل میدهد که در جایجای

گفتار ایشان به مفاهیم بهینهای جهت ایجاد زندگی بهتنر رسنید .در

آن حقایق آن سنت جلوهگنر اسنت ،و در چننی فضنایی آدمینان در

ای راستا برقنی از مهنمتنری سننتهنای حسننه حضنرت رسنو

عالمی سرشار از مونا و در موافقت با واقویت سنت مورد نظر ،تننفس

اکرم(ص) که میتوان در ساقتار فضایی قاننههنای سننتی مشناهده

و زندگی میکنند (نصر .)132 ،1111 ،ویژگی موماری سنتی بهعنوان

کرد ،اشاره میگردد.
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جدول  .9سنتهای حسنه پیامبر(ص)
سنت پیامبر(ص)
حق همسایه
حریم خصوصی و
محرمیت
توجه به مهمان
عدالت
توجه به محیط
زیست

نمونه گفتار و حدیث از پیامبر اکرم(ص)

منبع

پیامبر اسالم(ص) توجه به همسایه قانه را ،مقدم بر قانه و زمی همسایه شمرد.
وقتی کسی بخواهد قانه یا ملک قویش را بفروشد ،باید نخست به همسایه قویش پیشنهاد کند.
ال ضرر و الضرار ،فیاالسالم .یونی نه ضرر است در اسالم و نه ضرر رسانیدن.
اجازه (برای ورود به منز ) باید سه بار گرفته شود و اگر اجازه داده شود (سپس وارد شوید) در غیر ای صورت باز گردید.

احسائی ، 1131 ،جلد11 ،1
پاینده ،16 ،1123 ،حدیث121
سیفیان31 ،1133 ،
اقوت ،الماسیفر و بمانیان111 ،1113 ،
ری شهری1131،131 ،

م مأمور نگشتهام د های مردم را بشکافم و از افکار درونی آنها باقبر شوم.

نراقی به نقل از بحاراالنوار  ،1132جلد631 ،11

کسی که مهمانی نمیکند قیری در او نیست.
هر چیز را زکاتی هست و زکات قانه ،اطا مهمانخانه است.
ساعتی عدالت از هفتاد سا عبادتی که شبهایش به نماز شب و روزهایش به روزه بگذرد برتر و بهتر است.
قداوند دوست دارد که میان فرزندان قود حتی در بوسیدن آنها به عدالت رفتار کنید.
روز رستاقیز هم اگر کسی نهالی در دست داشته باشد بایستی آن را بکارد.
پاکی نیمی از ایمان است.

پاینده ،131 ،1123 ،حدیث6611
مؤسسه فرهنگی قدر والیت111 ،1112 ،
پاینده ،116 ،1123 ،حدیث311
مرتضی16 ،1113 ،
مرتضی11 ،1113 ،

پاینده 611 ،1123 ،حدیث1633
تأنی و صرفهجویی و نیکنامی یک جزء از بیست و چهار جزء پیغمبری است.
صرفهجویی
پاینده 231 ،1123 ،حدیث6313
هرکه میانهروی کند قدا بینیازش کند و هر که اسراف کند قدا فقیرش کند ...
کلینیرازی ،1121 ،جلد ،111 ،1باب قرآن
نوروا بیوتکم بتالوة القرآن و ...
قرآن و ذکر الهی
مجلسی ، 1131 ،جلد113 ،31
بسیار به یاد قدای عزیز باشید.
مؤلفههای دیگری مانند ساده زیستی و قناعت ،صداقت و راستگویی ،اقالص و توحید ،قیر و فضیلت ،تواضع ،تواون ،عبرت و  ...نیز در احادیث و کتب اندیشمندان اسالمی از پیامبر(ص) بر جای مانده
است که میتوان نمود آنها در ساقتار فضایی قانههای سنتی را بحث کرد .در ای نوشتار سوی شده مؤلفههایی انتخاب شود که عالوه بر تجلی ملموستری در موماری قانههای سنتی ،باعث ایجاد
کارکردهای مفید در ساقتار ای قانهها شدهاند و میتوانند سببساز پیشرفت حداکثری طرحهای موماری مسک مواصر ایرانی نیز شوند.

 .5تحلیل و بررسی نمود سنتهـای اسـتخراج هـده در

در رابوه با حقو همسایه ،حضرت رسنو اکنرم(ص) منیفرماینند:

ساختار فضایی خانههای سنتی

«بدون اجازه همسایه با افزایش ارتفاع ساقتمان قود بنه حنریم وی

در ای راستا نمود برقی از مهمتری مفاهیم و اندیشههنای اقالقنی

تجاوز نکنید» (همان .)11 ،در جاموه اسالمی وقتی امکان نگریسنت

برگرفته از سنت حضرت رسو اکرم(ص) مورد بحث و تفسنیر قنرار

به درون قانه دیگران از جمله حیاط آن فنراهم شنود ،عمنالً حنریم

گرفته است.

قصوصی و حریم بصری آنها مورد تورض قرار میگیرد ،حریمی که
اسالم حق داشت آن را محترم و احترام آن را بر هنر فنرد مسنلمان

5ـ .1حق همسایه

فرض میداند (علیآبادی و هاشمی طغرالجردی به نقل در قراملکی،

نگاهی به تاریخ موماری و آداب و رسوم کشورمان نشان میدهد کنه

 .)11 ،1113همچنننی پیننامبر اکننرم(ص) مننیفرمایننند« :ال ضننرر و

شیوههای زندگی ما که ریشه در موارف قرآنی ،سنیره نبنوی و اهنل

الضرار ،یونی نه ضرر است در دی و نه ضرر رسانیدن» (علیآبنادی

بیت(ع) و آیی های فرهنگی و بومی ما دارد ،همواره یکی از زمینهها

و هاشمی طغرالجردی .)36 ،1113 ،ای همان قاعده الضرر میباشد

و نقاط افتخار مردم کشنورمان بنوده و هسنت کنه شنامل مجموعنه

که در ساقتار فضایی قانههای سنتی قابل مشناهده اسنت .اگنر بنه

گسننتردهای از موضننوعات مانننند ارزشهننا ،رفتارهننا ،آداب و رسننوم،

قانههای سنتی بنگریم متوجه میشویم که ساقتار فضایی قانهها به

مواشرتهای اجتماعی ،زندگی قانوادگی و موضوعات مشابه ،از جمله

صورتی است که در حریم و مورض حقو یکدیگر قرار نمنیگیرنند.

در زمینه زندگی با همسنایه منیباشند .توجنه بنه همسنایه و روابنط

برای مثا توجه به هم ارتفاع بنودن بناهنا و همچننی عندم وجنود

همسایگی به قدری مهم اسنت کنه در آمنوزههنای اسنالمی بنه آن

بازشوها به حیاط همسایگان و ...میتواند دلیلی بر ای ادعا باشد.

فراوان تأکید شده است .از جمله در کالم حضرت رسنو اکنرم(ص)
در نهجالفصاحه که به توداد « 16بار» (ستاری ساربانقلی)16 ،1133 ،

5ـ .2حریم خصوصی و محرمیت

تکرار شده است .اسالم همسایهداری را اصو فقرات امت میدانند و

یکی از امور مسلّم در سیره پیامبر گرامی اسنالم اهتمنام ایشنان بنه

برای آن مجموعه اصو اقالقی در نور گرفته است که ای اقنال

رعایت حریمهای شخصی انسان است چرا که حریم قصوصی ینک

را در دو اصل مهم میتوان یافت :ال ) روابط مسنتحکم همسنایگی،

ارزش کلیدی و اقالقی است که زیربنای توجنه بنه شنأن و منزلنت

ب) حفظ حقو همسایگان (مرتضی 11 ،1113 ،و .)16

انسانی است.
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واسوه ای است تا جهت مونوی و هوینت قصوصنی قنانواده مونی

حریم که جمع آن حرم ،احاریم و ...است بنا کلمناتی ماننند حرمنت،

13

احرام و حرام قرابت مونایی دارد (علیآبادی و هاشنمی طغرالجنردی،

شود» (اردالن و بختیار .)31 ،1113 ،به اعتقاد منوریس «هندف از

 .)11 ،1113حریم قصوصی حق افراد برای حماینت شندن در برابنر

ساقت قانه حیاطدار حفظ محرمیت عرصه قصوصی به هنر شنکل

مداقله بیاجازه دیگران در امور و زندگی قود و قنانوادهشنان اسنت

ممک بوده است (نقنیزاده و زمنانی و کنرم 21 ،1113 ،بنه نقنل از

(نمکدوست .)631 ،1111 ،حمایت از حریم قصوصی افنراد و عندم

موریس .)63 ،1111 ،در نواحی شما ایران که به دالیل همناهنگی

مداقله در امور قصوصنی دیگنران یکنی از مهنمتنری آمنوزههنای

بنا با شرایط اقلیمی مانند کوران هوا و  ...قانههنا اکثنرا بنه صنورت

اسالمی است و توجه به ای قضیه در شریوت مقدس اسالم در قالب

برونگرا ساقته شدهاند ،بافت اغلب روستاها به صورت پراکنده است و

احاله به حقو و آزادیهای دیگر ،نظیرحق مالکینت ،منذموم بنودن

قانهها به صورت قووه زمینی بزرگ میباشد که گناهی اطنراف آن

تجسس در مسائل قصوصی افراد و ...صورت پذیرفته است.

شالیزار صاحب قانه میباشد و ای چنی حریم قانه میتوانند حفنظ
11

دی مبی اسالم برای حیثیت ،کرامت و شخصیت انسان و همچنی

شود.

حفظ اسرار مردم ،ممنوعیت ورود به منز و قلوت اشنخاص و مننع

مومار سنتی با پوشاندن دید و ایجاد محرمیت در قانه ،حرمت بنرای

تجسس در امور دیگران ،جایگاه ویژهای قائل شده اسنت .بنهعننوان

ساکنی ایجاد منینمایند و بنا تفکینک بینرون و درون و همچننی

مثا آیات  63و  61سوره نور همچنی در آیه  16سوره حجرات بنه

انحراف دید در ورودی و نوع ورود از هشتی بنه داالن و بنه قاننه و

وضوح به بارزتری مصدا حریم ،یونی قانه هر فرد اشاره شده است.

متفاوت کردن صدای کوبه در برای زنان و مردان حجاب و محرمیت

همچنان قداوند متوا میفرمایند« :ای کسانی که ایمنان آوردهایند،

قلق میکنند .چننان کنه در قاننه سننتی هنی کندام از ورودیهنا

در غیر از قانه قود وارد نشوید تا اجازه بگیرید( »... .ننور 63 /و .)61

روبهروی هم واقع نشدهاند (محمودی و نیکمقدم.)1112 ،

ای آیات به وضوح به بارزتری مصدا حریم ،یوننی قاننه هنر فنرد

مومار ایرانی در ایجاد ارتباط بی دنیای درون و برون بسیار حسناس

اشاره میکند و بر ای نکته تأکید میکند که کسی حق ورود بیاجازه

بوده و دقیقتری ظرافتهای مومارانه را برای گذر نور و دید فرد بنه

و تجسس از اسرار صاحبخانه را نخواهد داشت .حفظ حریم قصوصی

داقل حریم قانه بهکار میبرده است .نمونه ای ظرافتها اسنتفاده از

افراد از جمله نکات اقالقی است که مورد توجه اهل بیت(ع) نیز بوده

انواع شبکههای مشبک چوبی ،آجری یا گچی در مقابل پنجرههاست؛

بهعنوان مثا پیامبر اعظم(ص) تجسنس در امنور دیگنران را امنری

با استفاده از ای شبکهها میشود قیابان را دید بندون اینکنه بینننده

منهی و مذموم دانسته است و میفرمایند :اجازه (برای ورود به منز )

دیده شود.

باید سه بار گرفته شود و اگر اجازه داده شود (سنپس وارد شنوید) در
غیر ای صورت باز گردید (اقوت ،الماسیفر و بمانیان.)111 ،1113 ،

5ـ .3توجه به مهمان (مهماننوازی)

با بررسی فضاهای موماری گذشته ایران درمییابیم که اصل تسلسل

از آنجا که در دی مبی اسالم تأکید بسیاری به مهمانننوازی شنده

در موماری سنتی حنریمهنای قصوصنی را بنا ایجناد شکسنتگی در

است و روایات و احادیث فراوانی از حضرت رسو (ص) و ائمه راجنع

محورهای حرکت از فضاهای دیگر جدا میکرد .تودد ای محورهنا از

به مهمان و مهماننوازی در دسنت اسنت .یکنی از اصنو اقالقنی

ورودی منز تا اندرونی به بیگانه اجازه نمیداد تا بهطور مستقیم بنه

برگرفته از سنت پیامبر اکنرم(ص) تکنریم و کرامنت مهمنان اسنت.

فضاها و حریم قصوصی قانه اشراف پیدا کند (آیوازیان.)13 ،1132 ،

ایشان احترام فو الوادهای به میهمان میگذاشت .از جمله سنتهای

مقوله محرمیت را میتوان در دو بود در قانه ایرانی بررسی کرد :او

پیامبر اکرم(ص) در رابوه با توجه به مهمان و مهمنانننوازی وجنود

آنکه افراد قانواده از دید اشخاص نامحرم (غیرقودی) مصون باشنند.

اطا مهمانخانه در قانه میباشد ،چنانکه میفرماینند« :هنر چینز را
16

شاید ای گونه بتوان ادعا کرد ،برای قانواده ایرانی نتنوان فضنایی را

زکاتی هست و زکات قانه ،اطا مهمانخانه است» (پاینده،1123 ،

که دیگران بدان مشرف هستند ،قانه نامید .مورد دیگری که در قانه

 .)131با توجه به ای سنت پیامبر ،یکی از آدابی که پس از اسالم در

ایرانی مورح میباشد ،ارتباطهای صحیح فضاهای داقلی آن است به

شهر مدینه رواج یافته بود ای بود که ثروتمندان مسلمان برای قنود

گونه ای که قلمرو اعضای قانواده به طریق مناسنب از هنم تفکینک

دو قانه بنا میکردند .یکی برای زندگی و دیگری بنرای پنذیرایی از

شود« .قانه حیاطدار و درونگرایی راهحلی است که قاننه را از چشنم

میهمانان و مسافران ساقته میشد (قائدان.)16 ،1112 ،

جهان بیرون پنهان میدارد و حرمت را پاس میدارد .ای حیاط قنود
13
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لذا ایرانیان و موماران سنتی ایران نیز توجه وینژهای بنه این مقولنه

پیامبر عدالت و داعی به عبودینت بنود ،عندالت بنرای عبودینت .آن

دارند .از طرفی دیگر آنچه در یک جاموه بشنر از ارزش و اهمینت

حضرت ماًمور برپایی قسط بود (موسسه فرهنگی قدر والیت،1112 ،

واالی برقوردار است ،اندیشها است که ریشه در اعتقادات ،سنتها

 .)111چنانچننه در قننرآن سننوره اعننراف آیننه  63آمننده اسننت «بگننو

و باورها مردم دارد .جمله مهمان حبیب قداست جناری و پذیرفتنه

پروردگارم به قسط فرمان داد» (اعراف« .)63 /عدالت از دیدگاههنای

شده در بی مسلمانان است ،زیرا او بنرای رضنای قندا بنه مالقنات

مختل بهعنوان منشأ و مبنای ایجاد محیط مولوب و عاملی مهم در

دوستش رفته است ،پس قدا او را دوست دارد و در نتیجنه ،بایند بنه

توری شهری ایدهآ مورد نظر بنوده اسنت» (امنی زاده و نقنیزاده،

گرمی پذیرایی شود (موماریان و هاشمی طغرالجنردی و کمنالیپنور،

.)66 ،1111

.)1 ،1113

در شهر اسالمی عدالت موانی و مفاهیم مختلفنی را دربرمنیگینرد از

توجه به تکریم مهمان را در قانههای سنتی میتوان از همان لحظنه

جمله« :تنظیم ارتباطات اجتماعی و نظارت بنر رعاینت آن ،تناسنبات

ورود به قانه در شکلگیری ساباطهنا و سنکوها و ...مشناهده کنرد.

مولوب بی ابواد فضا و کالبد با ویژگیهای روانی و جسمانی انسان از

استقبا یا بدرقه از مهمان ،که از سنتهای دیرینه ایرانیان است ،در

طریق رجحان انسان بر ساقته قویش ،تسنهیل ارتبناط انسنانهنا و

محدوده فضای ورودی اتفنا منیافتناد (برزگنر .)63 ،1112 ،ایجناد

فقدان امکان تجاوز به حقو دیگران ،ایجاد تواد بی عملکردهنای

سکوهایی در ورودی بناهای مسکونی نشانهای از احتنرام بنه سننت

پاسخگو به نیازهای موننوی و منادی انسنان و( »...نقنیزاده،1133 ،

مهماننوازی در فرهنگ ایرانی بودهاست (نقیزاده ،زمنانی و کرمنی،

« .)11پس از ورود اسالم به ایران ،تفسنیر طبقناتی از فنرد و جامونه

 .)23 ،1113هشتی قانه نیز فضایی برای انتظار مهمان بنوده اسنت.

فرومیریزد و مظاهر آن در فضا نینز دگرگنون منیشنود .شنهر دوره

در ای فضا با ایجاد سکوهایی در بدنه هشتی ،از میهماننان غریبنه و

اسالمی ایران از سازمانی قاص برقوردار است که مبتنی بنر برابنری

نامحرم پذیرایی اولیه میکردند و در صورت تمایل دعوت بنه بخنش

شهروندان و امکان دسترسی برابر آنها به قدمات شهر است .شهر در

بیرونی از طریق راهروی شکسته ،با حفظ حریم اندرونی ،منیشنوند.

قدمت همه و برآمده از سکونت و زندگی جموی آنهاست» (منصوری،

در ای فضا ،مومار سنتی با توجه به قواست دینی ساکنان اقندام بنه

.)13 ،1112

قلق و ابداع فضا با مفهوم جدید مینماید (مسائلی.)16 ،1111 ،

در مسک سنتی «عدالت به مونی قرار دادن هر چیز یا هر فضایی در

قانههای سنتی اکثرا دارای دو حیاط به نام اندرونی و بیرونی بودهاند.

جای قود است .اعواء حق هر ذیحقی یا هر فضایی بر حسنب قندر

تحقق مفهوم اندرونی و بیرونی ،کنه بنا آداب زنندگی ینک قنانواده

فضیلت و استوداد و فونالیتی کنه دارد» (مسنائلی .)11 ،1111 ،این

مسلمان هماهنگی دارد ،پاسخی مومارانه به قواست فوری ساکنان،

اصل با توجه به مونی و مفهوم آن ،در مسک سنتی هم مورح شنده

که همان حجاب داشت و محفوظ ماندن از دید نامحرمان میباشند،

و یک رابوهای با انسان برقرار مینماید .فضاهای زندگی به تناسنب

است و در عی حجناب داشنت  ،حرمنت و احتنرام میهماننان بناقی

زندگی که در آن رخ میدهد ،در اطراف حیاط قرار میگیرند و نحنوه

میماند (مسائلی .)16 ،1111 ،درواقع ،وجنود دومنی حیناط عمومناً،

قرارگیری افراد قانواده درون فضاها و اتا هنای قاننه نینز براسناس

ناشی از ضرورت نیاز به مهماننوازی در کنار رعایت حریم قصوصی

رعایت عدالت و رعایت احترام به بزرگترها و  ...صورت میگیرد.
11

یا جدایی قدمه از اهل قانه است (موماریان ،هاشمیطغرالجنردی و

یکی دیگر از موانی عد «رعایت تواد » (رحم  )3 ،و «اسنتفاده

کمالیپور .)16 ،1113 ،در هر قانه هر چند کوچک یک مهمانخانه و

هر چیزی از هر مادهای به قدر الزم» (موهری )1 ،1113 ،است ،که

اتاقی برای مهمان وجود داشته است (مومارینان )112 ،113 ،و این

ای همان مفهوم مردم واری در موماری سنتی میباشد« .مردم واری

نشان از توجه ایرانیان به سنت حسننه پینامبر(ص) یوننی تکنریم و

به مونای رعایت تناسب میان انندامهنای سناقتمانی بنا انندامهنای

بزرگداشت مهمان است.

انسانی و توجه به نیازهای او در کار ساقتمانسنازی اسنت» (پیرنینا،
.)62 ،1111

5ـ .4عدالت

عبودیت و عدالت از نشانهگیریهای جامونه سنازی نبنوی و عالئنم

5ـ .5توجه به محیطزیست (عدم آلودگی محیطزیست)

مدینه الرسو (ص) بود که با هدایت ،تربیت ،رشد علمی و عملی و...

بررسی قرآن کریم حکایت از آن دارد کنه درصند قابنل تنوجهی از

ممک میشد» (رودگر .)113 ،1111 ،بهعبنارتی پینامبر اعظنم(ص)،

آیات آن ناظر بر مسائل زیست محیوی هستند .بسیاری از سورههای
11
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قرآن به نام پدیدههای طبیوی نامگذاری شدهانند و حتنی در منوارد

پیامبر اکرم(ص) میفرمایند« :پاکی نیمی از ایمان اسنت» (مرتضنی،

متوددی به پدیدههای طبیوی سوگند یاد شده و بشر به تأمل و تفکر

 .)11 ،1113طبیوی است که سالمت محیط تنها به پاکی هوا نیست

در زمینه آنها دعوت شده است .رسو قدا نیز هرگونه بنیحرمتنی

بلکه بسیار مقوالت از جمله زیبنایی ،تناسنبات ،توناد بنی محنیط

نسبت به طبیوت را نهی کرده و فرمودهاند« :برای م سراسر زمی

طبیوننی و محننیط مصنننوع ،احسنناس هویننت ،عنندم تحقیننر ،فقنندان

مسجد است» .ای موارد ،اهمیت طبیوت را در دیدگاه اسالم بنازگو

فشارهای روانی ،آرامش و سنکوت ،امنینت و  ...در توناد آن نقنش

میکند (حقشناس و ذاکری .)63 ،1113 ،از مجموعه ویژگنیهنایی

اساسی دارد (نقیزاده .)22 ،1111 ،با نگاهی به مومناری قاننههنای

که اسالم برای حیات و فوالیت انسان تویی مینماید چنی اسنتنباط

سنتی میتوان توجه به چنی مسائلی را در آن مشاهده کرد.

میشود که افوا انسان بهعنوان جانشی قدا در زمنی بایسنتی بنه
صفات الهی متصن باشند (نقنیزاده .)21 ،1111 ،در جامونه سننتی

5ـ  .6صرفهجویی و عدم اسراف

اسالمی ،انسان بنا همناهنگی کامنل بنا محنیط طبیونیاش زنندگی

اسالم ،آقری دی الهی و راه رسیدن به سوادت و نیکبختنی اسنت.

میکرد و ای امر را میتوان از موماری شنهرهای قندیمی اسنالمی

آموزههای سازنده و کامل ای آیی برای همنه انسنانهنا و در همنه

دریافت (نصر ن ال  .)111 ،1111 ،از دیدگاه حفظ محیط زیست کنه

عصرها ،سودمند و رهاییبخش است .از ویژگیهای بارز اسنالم این

امروزه در سراسر جهان مورد توجه جدی اسنت ،مصنالحی در الوینت

است که بشر را بنه اعتندا و میاننهروی و صنرفهجنویی در زنندگی

قرار دارند که در تهیه مواد اولیه ،فراینند تولیند ،حمنل و نقنل ،دوره

تشویق میکند .اسراف واژهای است که ریشه قرآنی دارد یوننی قبنل

سنناقت و تخریننب سنناقتمان دارای کمتننری آلننودگیهننای زیسننت

از اینکه در احادیث و روایات آمده باشد در قرآن به کرات آمده است.

محیوی باشند (تقیزاده قهی.)11 ،1111 ،

اسراف به مونی تجاوز از حد اعتدا است .در قنرآن کنریم در آینات

در موماری سنتی ایران سوی بر آن بوده که ساقت بننا بنا تبوینت از

متودد ،بسیار جدی با اسراف برقورد کرده است .چنانکه در آینه 113

اصو محیط زیسنت انجنام پنذیرد ،درواقنع مومناری سننتی اینران

از سوره آ عمران اسراف را مترادف با گناه میداند (سنیفیان،1132 ،

موماری سبزی بوده که در آن به نیازهای انسان در د طبیوت پاسخ

 .)23پیامبر اکرم(ص) نیز میفرمایند« :تأنی و صرفهجویی و نیکنامی
11

داده میشد .موماران ایرانی تالش میکردند ساقتماینه منورد نیناز

یننک جننزء از بیسننت و چهننار جننزء پیغمبننری اسننت» (پاینننده،

قود را از نزدیکتری جاها بهدست آورند و قودبسنده باشند و بندی

 .)611،1123آنچه در بافت قدیمی شهرهای اینران منیتوانسنت در

گونه ساقتمان با طبیوت پیرامون قود سازوارتر در میآمنده اسنت و

صرفهجویی مصرف انرژی مؤثر باشند از ینک سنو وجنود اصنو در

هنگام نوسازی آن نیز همیشه ساقتمایه آن در دسترس بنوده اسنت

موماری سنتی منوبق با اقلیم ،و در نتیجه استفاده از مصالح مولنوب

(پیرنیا .)11 ،1111 ،بازیافت و بهرهبرداری مجندد از سناقتمانهنا را

آن محیط بود ،و از سوی دیگر بافت واحدهای کوچک و فشرده کنه

میتوان از جمله سنتهای دیگر موماری و شهرسنازی اینران تلقنی

همجواری قانهها و حیاطهای حائل آن را تشکیل منیداد (آیوازینان،

نمود و ای امنر در طنو تناریخ حتنی در مقناطع تحنوالت عظنیم

.)11 ،1133

اجتماعی ن فرهنگی نیز مشاهده گردیده اسنت .یکنی از سننتهنای

بهطور کلی در موماری سنتی ایران با پایبندی به سنت حسنه پینامبر

مولوب مومناری سننتی ،سننت حفنظ ،مرمنت و نگهنداری بناهنا و

و در نظر گرفت جزییاتی مانند جهت قرارگینری سناقتمان ،محنل و

استفاده مجدد از ساقتمانهای موجود بوده است (ملتپرست،1111 ،

ابواد حیاط ،بهرهگیری از هوای موبنوع و مولنوب در داقنل فضنای

 .)162بهطور کلی موماری سنتی ایران طوری شکل گرفته است کنه

زیست ،استفاده از فوارهها و مرطوب کردن برگ درقتان برای قنکی

کمتری صدمه را به محیط زیست وارد نماید.

هوا ،استفاده از بادگیر و ...ضم صرفهجویی در هزینه و اننرژیهنای

در موماری سنتی ایران ،همواره به ایجاد محیط زیست مناسب در

موجود ،محنیط زیسنت مناسنبی را بنرای انسنان بنهوجنود منیآورد

کنار محیط زیست طبیوی و بهوجود آوردن فضای مولوب اهمیت

(آیوازیان.)13 ،1132 ،

دادهاند .در تمامی مناطق ایران ،درقتکاری و ایجاد فضای سبز در
کنار فضای قصوصی مرسوم بوده و هنوز نیز متداو است (آیوازیان،

5ـ .7قرآن و ذکر الهی

.)13 ،1132

مومنناری اسننالمی برگرفتننه از زبننان قننرآن ،گفتننار و سنننت پیننامبر
اکرم(ص) است و عمق و غنای تمدن اسالم را با بهرهگینری از روح
13
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مونویت نشان میدهد .اگنر بنه مینراش مکتنوب ،تنابلو نوشنتههنا و

صفت بیزمانی و بیمکانی آنها ای توالیم را بهصورت اصولی الیتغیر

ساقتمانهایی مثل مسناجد و سنردرقانه هنا و  ...بنگنریم کلمنات و

مورح مینماید که در هر زمیننهای از زنندگی منیتواننند مصندا و

حروف نورانی آیات الهی قنرآن کنریم و کلمنات درقشنان حضنرات

مونای قویش را داشته باشند .بهعبارتی پیامبر اکنرم(ص) بنهعننوان

موصومی (علنیهم السنالم) را در مومناری و مهندسنی این فضناها

آقری پیامآور رستگاری واقوی برای بشر ،برنامه کامل زندگی بشر را

می بینیم و ای نقوش قود حکایتگر اُنس و ارتبناط و نقنشپنذیری

در تمامی شئون حیات ارائه کرده است و بههمی دلینل بنه فرمنوده

صدها قواط ،طراح ،نقاش و غیره بنا از قرآن است« .عبارات قرآنی

قداوند در قرآن ،سنت و سیره پیامبر ،اسوه حسنه و جاودانهای بنرای

اجزای مهم و مونادار هنر اسالمی و به ویژه موماری هستند .آنها بنه

تمامی جوامع انسانی و تمدنها در همه زمانها میباشد.

بخشی از بنا تبدیل شده و نقش تضمی کنندگان یا شاهدان کارکرد و

با نگرشی به سیر تحو موماری سنتی مشاهده میگردد که پنس از

دلیل ساقت آن بنا را بر عهده میگیرند» (گرابار.)31 ،1111 ،11

پذیرش دی مبی اسالم مردم به توبیق اقالقیات قنود ،در زنندگی

نقشی که قرآن بهعنوان ذکر از قنود بنروز داده اسنت دو جلنوه دارد

پرداقتهاند .ای موضوع در بررسی آثار بهجا مانده در عرصه مومناری

یکی روشنایی و نورانیت فکر مومار و دیگری عمل و اثر مومار اسنت

نیز مشهود اسنت .بنهگوننهای کنه بناهنای ایجناد شنده عنالوه بنر

و بدی صورت در حیوههنای مختلن مومناران را بنه اوج ایمنان و

دربرداشت زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و تناریخی ،تجلنی فضنایل

صالح و شایستگی رساند و دیگران که از اثر و عمل مومناران متنأثر

اقالقی نیز میباشد و با بکار بردن ترفندهایی باعث آسایش جنان و

می شوند نیز در همی مسیر قرار می گیرند .رسو گرامی اسالم(ص)

روح انسان سنتی شده است .در بررسی بهعمل آمده در این تحقینق

فرمودهاند :نوروا بیوتکم بتالوة القرآن و( ...کلینیرازی ،1121 ،جلد ،1

که بهعنوان نمونه موردی موووف به قانه در موماری سننتی اسنت،

)111

برقی از زوایای درقشان تجلی سنتهای حسنه پیامبر اکنرم(ص) در

جلوه دیگر از نقش قرآن در موماری ذکر این اسنت کنه بنهواسنوه

ساقتار فضایی قانههای سنتی نمایان میباشد .بهعنوان مثا تجلنی

قرائت ،تالوت و حفظ و تکرار و بهکارگیری آیات زندگیسناز قنرآن،

قرآن ،مهمانداری ،حریم قصوصی ،تفکیک عرصنههنا (قصوصنی و

فضا و روحینه ای سرشنار از شنفا ،آرامنش ،نشناط در انسنان ایجناد

عمومی) و محرمیت ،حق همسایه ،عدالت ،صرفهجنویی و توجنه بنه

میگردد« .االبذکر اهلل تومئ القلوب» (رعد .)61 ،بهرهگیری از آیات

محیط زیست و ...از جمله مواردی است که منیتنوان بنه آن اشناره

قرآنی را در جای جای شهر اسنالمی منیتنوان دیند کنه «یکنی از

نمود .قانههای سنتی در یک کالم تجلی اصو اقالقنی برگرفتنه از

مصادیق آن کتیبههایی از قرآن مجیند بنا اسنتفاده از هننر قوناطی

سنت پیامبر(ص) اسنت و مکنانی اسنت بنرای تجلنی بخشنیدن بنه

است» (نقیزاده )11 ،1133 ،که در سردر قانههنا نوشنته ینا نصنب

ارزشهای مورد احترام جاموه مسلمی  .مومار سنتی کنه آراسنته بنه

میشد.

فضایلی اقالقی و سنتهای حسننه پینامبر اسنت ،منداوم بنه حفنظ
ارزشها و اصو اقالقی و رعایت آنها اصرار میورزد .جدو شنماره

 .6نتیجهگیری

( )1نحوه نمود ای سنتها را بهطنور اقتصنار نشنان منیدهند .لنذا

سنت مجموعه اصو  ،راه و روش و کنردار و گفتنار حضنرت رسنو

بیتردید میتوان اذعان داشت که رعایت ای اصو که بهعنوان یک

اعظم(ص) میباشد که منشأ قرآنی دارد و در طی تاریخ زندگی بشنر

هویت مستقل و یک میراش گرانبها برای موماری منا مونرح اسنت،

همواره با آدمی بوده است .سنت پیامبر اعظم(ص) از اصو و منونق

به عنوان الگویی مناسب میتواند برای قلنق بناهنای جدیند و طبونا

مشخص و روشنی حکایت دارند که ای اصو کامل و پایدارنند و در

دست یافت به آسایش بیشتر در عصر حاضر مورد استفاده قرار گیرد.

همه مکانها و زمانها میتوانند مورد استفاده قرار گیرند .بهعبنارتی
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جدول  .4تأثیر و نحوه نمود سنتهای حسنه پیامبر(ص) در ساختار فضایی خانههای سنتی ایران
سنت
پیامبر(ص)

تصاویر مرتبط

تأثیر و نحوه نمود آن در ساختار خانههای سنتی

حق همسایه

 .1ارزشدهی به همسایه
 .6رفتار و مواشرتهای اجتماعی با همسایه
 .1زندگی قانوادگی با همسایه
 .1روابط با همسایه در آموزههای دینی
 .1حقو یکدیگر در حریم ساقتار فضایی (ارتفاع ساقتمان ،نگذاشت بازشو به داقل
قانه همسایه و )...

محرمیت

حریم خصوصی و

توجه به مهمان

 .1حفظ حریم قصوصی و عمومی در قانه
 .6اجازه گرفت برای ورود به داقل قانه
 .1مصون ماندن افراد قانه از دید اشخاص نامحرم
 .1تفکیک قلمرو اعضای قانواده در قانه
 .1درونگرایی قانه برای حفظ حجاب و محرمیت
 .2ارتفاع باالتر و مشبک کرده بازشوهای قانه
 .3کوبه جداگانه مردان و زنان برای حفظ محرمیت
 .1ساباطهای مقابل درب ورودی
 .6سکوهای مقابل درب ورودی ،تورفتگی مقابل در و سردر مجلل برای دعوت از
مهمان به داقل
 .1کوبه جداگانه برای مردان و زنان جهت حفظ حرمت مهمان
 .1هشتی قانه فضایی برای انتظار مهمان
 .1حیاط بیرونی و درونی
 .2اتا پذیرایی و مهمانخانه

عدالت

 .1احترام به بزرگترها در نحوه قرارگیری افراد در فضاهای قانه
 .6مردمواری و رعایت تناسب اندامهای ساقتمانی و انسانی
 .1تناسب ،رعایت تواد و پرهیز از بیهودگی در فضاها.
 .1چینش فضاها در اطراف حیاط براساس قدر و اندازه فضا و قرارگیری اندامهای
اصلی در محور اصلی

زیست

توجه به محیط

 .1هماهنگی با محیط طبیوی زندگی
 .6ساقت بنا با تبویت از اصو محیط زیست
 -1سنت حفظ ،مرمت و نگهداری بناها و استفاده مجدد
 .1طرح باغچهها و حوضها در حیاط قانه

شکل  .1توجه به همسایگی ن بافت قدیمی یزد
شکل  .6حفظ حریم قصوصی
و عمومی در قانه از طریق
تفکیک حیاط به اندرونی و
بیرونی و درونگرایی (گنجنامه،
.)133 ،1111

شکل  .1توجه به مهمان و شاقص
کردن اتا پذیرایی مهمان و قرار دادن
آن در محور اصلی بنا و ایجاد حیاطی
برای آن (حیاط کوچکتر در شکل)
(موماریان ،هاشمی طغریالجردی و
کمالیپور.)11 ،1113 ،

شکل  .1چینش فضاها در اطراف حیاط بر اساس قدر و اندازه فضا (زندیه و
پروردینژاد.)1 ،1113 ،
شکل  .1طرح باغچهها و حوضها در حیاط
قانه ن قانهای در کاشان

صرفه جویی

 .1وجود اصو در موماری سنتی منوبق با اقلیم (جهت قرارگیری ساقتمان ،محل و
ابواد حیاط ،بهرهگیری از هوای موبوع ،مرطوب کردن برگ درقتان برای قنکی هوا،
استفاده از بادگیر)
 .6استفاده از مصالح مولوب آن محیط
 .1ایجاد بافت واحدهای کوچک و فشرده

قرآن و ذکر الهی

 .1ذکر بسم اهلل الرحم الرحیم در سر در قانهها
 .6کتیبه آیات الهی در سر در قانهها
 .1حک اسامی حضرات موصومی در سردر قانهها
 .1استفاده از تابلوهای آیات قرآنی در داقل قانهها

شکل  .2صرفهجویی در هزینه و
انرژی از طریق استفاده از مصالح
بومی ،ایجاد واحدهای فشرده ،استفاده
از بادگیرها و ...بافت قدیمی یزد

شکل  .3حک اسامی حضرات موصومی (ع) و
آیات قرانی در سردر قانهها
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پینوهتها

 .13برزگر ،مارینا (« ،)1112معماری ورودی در خانههـای قـدیم سـاز» ،نشنریه
مسک و انقالب ،شماره 66 ،163ن.16

1. Henri Stierlin

 .11بلخاریقهی ،حسن (« ،)1111جایگاه کیهـانهـناختی دایـره و مربـع در

2. Georg Spies

معماری مقدس اسالمی» ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره 1 ،61ن.11

3. Seyyed Hossein Nasr

 .16پارسی ،حمیدرضنا (« ،)1111هـناخت محتـوای فضـای هـهری» ،نشنریه

4. Mortada Hisham
 .1ارنست کونل موتقد است :پیغمبر(ص) و قلفای اولیه او از هرگونه تجمل بیهوده

هنرهای زیبا ،شماره 11 ،11ن.13

صرفنظر میکردند .ولی بودها بناهایی ایجاد شد که از نظر تجمل ،در مقایسنه بنا

 .11پاینده ،ابوالقاسم (« ،)1123نهجالفصاحه مجموعـه کلمـات قصـار حضـرت

موابد کفر چیزی کسر نداشتند .برای موالوه بیشتر رجوع کنید به :منددپور ،محمند

رسول اکرم(ص)» ،چاپ  ،11جلد  1و ،6سازمان انتشارات جاویدان ،بیجا.

(« ،)1111تجلیات حکمت معنوی در هنر اسالمی» ،نشر امیرکبینر ،تهنران ،ص،

 .11پیرنیا ،محمدکریم (« ،)1111سبکهناسی معمـاری ایـران» ،چناپ چهنارم

.112

(چاپ او سروش دانش) ،سروش دانش ،تهران.

 .2چنانچه در آیه  61سوره احزاب میفرماید« :بنرای شنما اگنر بنه قداونند و روز

 .11حجت ،عیسی (« ،)1131سنت و بدعت در آمـوزش معمـاری» ،چناپ او ،

قیامت امیند داریند و قندا را فنراوان یناد منیکنیند ،شنخص رسنو اهلل مقتندای

مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.

پسندیدهای است».

 .12حجت ،عیسنی (« ،)1111هویت انسانساز ،انسان هویتپرداز (تـأملی در

رابطه هویت و معماری)» ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره 11 ،61ن.26

7. Oliver Leaman

 .13حجت ،مهدی (« ،)1113میراث فرهنگی در ایران ،سیاستها بـرای یـک

8. Eliade

کشور اسالمی» ،سازمان میراش فرهنگی کشور ،تهران.

 .3برای اطالعات بیشتر درباره «هنر مقدس» رجوع کنید به :نصر  -ج ،سیدحسی

(« ،)1113جسـتوجـوی مفـاهیم

(« ،)1111در جستوجوی امر قدسی (گفت وگوی رامین جهانبگلو با نصـر)»،

 .11حقشناس ،محمد و ذاکری ،محمدحسی

ترجمه :مصوفی شهرآیینی.113 ،

اخالق زیست محیطی در آموزههای اسـالمی» ،فصنلنامهی اقنال در علنوم و
فناوری ،سا سوم ،شماره 1و 61 ،6ن.11

10. James Morris
 .11برای اطالعات بیشتر درباره «قانههای برونگرا» رجنوع کنیند بنه :مومارینان،

 .13رودگر ،محمندجواد (« ،)1111اصـول اخالقـی در مـدیریت نبـوی» ،نشنریه

غالمحسی ( ،)1111آشنایی با موماری مسکونی اینران «گوننهشناسنی برونگنرا»،

حکومت اسالمی ،شماره 161 ،1ن.113

مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنوت ایران ،تهران.

 .63رهبرنیا ،زهرا و رهنورد ،زهرا (« ،)1111مواجهه هنر قدسی بـا تکنولـوژی»،

 .16نهجالفصاحه ،حدیث .6611

نشریه هنرهای زیبا ،شماره 131 ،62ن.131

 .11قداوند در قرآن در سوره رحم آیه  3فرمنوده اسنت :والسنماء رفوهنا و وضنع

 .61ریشهری ،محمد (« ،)1131میزان الحکمه» ،جلد  ،1دارالحدیث ،قم.

المیزان.

 .66زندیه ،مهدیه و پروردینژاد ،سمیرا (« ،)1113توسعه پایدار و مفـاهیم آن در

 .11نهجالفصاحه ،حدیث .1633

معماری مسکونی ایران» ،فصلنامه مسک و محیط روستا ،شماره6 ،113ن.61
 .61سنتاری سناربانقلی ،حسن (« ،)1133سـط بنــدی هـهر در کــالم پیــامبر

15. Oleg Grabar

اسالم(ص)» ،فصلنامه موالوات شهر ایرانی اسالمی ،شماره 13 ،1ن.11

منابع

 .61سیفیان ،محمدکاظم (« ،)1133قاعده الضرر و رعایت آن در اصول معماری

 .1قرآن کریم ،)1111( ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی ،انتشارات مدرسه االمنام علنی

و ههرسازی اسالمی» ،مجله هنرهای زیبا ،شماره 31 ،1ن.33

ب ابیطالب(ع) ،قم.

 .61سیفیان ،محمدکاظم (« ،)1132اسراف و تبذیر در معماری» ،نشریه هنرهنای

 .6آیوازیان ،سیمون« ،)1133( ،بهـرهگیـری از روشهـای معمـاری سـنتی در

زیبا ،شماره 23 ،6ن.21

صرفهجویی انرژی» ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره 11 ،1ن.13

 .62علیآبادی ،محمد و هاشمی طغرالجردی ،مجید (« ،)1113ضرورت رویکـردی

 .1آیوازیان ،سیمون (« ،)1132حفـ ارزشهـای معمـاری سـنتی در معمـاری

نو در تدوین قوانین و مقررات معماری اسالمی (تأملی بر :تأثیر قاعده فقهـی

معاصر ایران» ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره 11 ،6ن.11

«الضرر» بر مواد مربوط به حریم بصری در قانون مدنی ایران)» ،نشریه علمی

 .1احسای  ،اب اب جمهورمحمدب عل (1131ه« ،). .عوالی اللئالی العزیزیـه»،

پژوهشی انجم علمی موماری و شهرسازی ایران ،شماره 23 ،1ن.31

جلد  ،1دارسیدالشهداء للنشر ،قم.

 .63علیآبادی ،محمد و هاشمیطغرالجنردی ،مجیند (« ،)1113حـریم بصـری در

 .1اقننوت ،هانیننه؛ الماسننیفننر ،نینننا و بمانیننان ،محمدرضننا (« ،)1113معمــاری و

فرهنگ ایرانی اسالمی و تأثیر آن در ساخت خانه در ههر کرمان» ،به نقل در

ههرسازی سنتی در کشورهای اسالمی» ،هله/طحان ،تهران.

کتنناب :اقننال کنناربردی در ایننران و اسننالم ،بننه اهتمننام :احنند فرامننرز قراملکننی،

 .2اردالن ،نادر و بختیار ،الله (« ،)1113حس وحدت ،سنت عرفانی در معمـاری

پژوهشکده موالوات فرهنگی و اجتماعی ،تهران ،ص 11ن.36

ایرانی» ،ترجمه حمید شاهرخ ،چاپ او  ،نشر قاک ،اصفهان

 .61عمید ،حس (« ،)1111فرهنگ فارسی عمید» ،چاپ  ،16انتشنارات امیرکبینر،

 .3اکرمی ،غالمرضنا (« ،)1111سنت ،هنـر ،معمـاری» ،مجلنه صنفه ،شنماره،11

تهران.

163ن.111

 .63قائدان ،اصنغر (« ،)1112معماری مسـاجد و ابنیـه در عصـر پیـامبر(ص)»،

 .1امی زاده ،بهناز و نقیزاده ،محمند (« ،)1111آرمانشهر اسالم :ههر عـدالت»،

میقات حج ،شماره 1 ،13ن.11

مجله صفه ،شماره61 ،11ن.16

 .13کلینیرازی ،ثقهاالسالم ابیجوفر محمدب یوقوبب اسنحا (« ،)1121اصـول

 .3استیرل  ،هانری (1131و« ،)1131تطور معماری مساجد در ایران» ،ترجمنهی

کافی» ،ترجمه و شرح :حاج سیدجواد مصوفوی ،جلد  ،1بینا ،تهران.

منصور فالحنژاد ،نشریه هنر موماری ،شماره 111 ،13ن .633
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 .11گرابار ،الگ (« ،)1111هنر ،معماری و قرآن» ،ترجمهی حس رضایی هفتنادر،

 .12ندیمی ،هنادی (« ،)1131آیین جوانمردی و اریقـت معمـاران (سـیری در

دو فصلنامه اسالمپژوهی ،شماره 11 ،1ن.13

فتوتنامههای معماران و بنایان و حرف وابسته)» ،نشنریه صنفه ،شنماره  61و

 .16گنجنامه ( ،)1111دفتر چهاردهم :قانههای یزد ،زیرنظر کنامبیز حناجیقاسنمی،

2 ،66ن.61

روزنه ،تهران.

 .13نصر ،سیدحسنی (« ،)1111معرفت و معنویت» ،ترجمنهی انشناءاهلل رحمتنی،

 .11مجلسی ،محمدتقی (1131ه« ،). .بحاراالنوار» ،جلد  ،31دارالوفاء ،بیروت.

چاپ دوم ،دفتر پژوهش و نشر سهروردی.

 .11محمودی ،محمدمهندی و نیکقندم ،نیلنوفر (« ،)1112خانـه وارث خـاارات

 .11نصر ،سیدحسی و لیم  ،الیور (« ،)1111تاریخ فلسـفه اسـالمی» ،ترجمنهی

نسلها» ،نشریه آبادی ،شماره 61 ،11ن.63

جموی از استادان فلسفه ،چاپ او  ،جلد  ،1انتشارات حکمت ،تهران.
(« ،)1111قلب اسالم» ،ترجمنه :محمدصناد قنرازی،

 .11مرتضی ،هشام (« ،)1113اصول سـنتی سـاختوسـاز در اسـالم» ،ترجمنه

 .13نصر ،ال  ،سیدحسی

ابوالفضل مشکینی و کینومرش حبیبنی ،مرکنز موالوناتی و تحقیقناتی شهرسنازی و

نشر نی ،تهران.

موماری.

 .13نصر ،ب ،سیدحسی (« ،)1111اسالم ،مذهب ،تـاریخ و تمـدن» ،ترجمنه ی

 .12مرکز موالوات فرهنگی قاورمیانهای توکیو ن ژاپن (« ،)1112ههرنشـینی در

عباس گیلوری ،انتشارات دبیزش ن انتشارات روزبهان ،تهران.

اسالم» ،ترجمهی مهدی افشار ،جلد  ،1چناپ دوم ،دفتنر پنژوهشهنای فرهنگنی،

 .11نصر ،ج ،سیدحسی (« ،)1111در جستوجـوی امـر قدسـی» (گفنتوگنوی

تهران.

رامی جهانبگلو با سیدحسی نصر) ،ترجمه :مصوفی شهرآیینی ،چاپ او  ،نشر ننی،

 .13مسائلی ،صدیقه (« ،)1111نقشه پنهان به مثابه دستاورد باورهـای دینـی

تهران.

در مسکن سنتی کویری ایران» ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره 63 ،13ن.11

 .16نصر ،سیدحسی (بیتنا)« ،ایران پل فیروزه» ،وزارت اطالعنات و جهنانگردی،

 .11موهری ،مرتضی (« ،)1113عدل الهی» ،انتشارات حسینیه ارشاد ،تهران.

بیجا.

 .13موماریان ،غالمحسی  ،)1113( ،موماری ایرانی ،سروش دانش ،تهران.

 .11نصر ،سیدحسی (« ،)1133سنت اسـالمی در معمـاری ایرانـی ،در کتـا

 .13موماریان ،غالمحسی ؛ هاشمی طغرالجردی ،سنیدمجید و کمنالیپنور ،حسنام

جاودانگی و هنر» ،ترجمه :سیدمحمد آوینی ،انتشارات برگ ،تهران ،ص 13ن.21

(« ،)1113تأثیر فرهنگ دینی بر هکلگیری خانه :مقایسهی تطبیقی خانه در

 .11نقیزاده ،محمد؛ زمانی ،بهادر و کرمی ،اسنالم (« ،)1113مالحمات فرهنگـی

محلهی مسلمانان» ،زرتشتیان و یهودیان کرمان ،فصنلنامه تحقیقنات فرهنگنی،

در هکلدهی به نماهای ههری با تکیه بر ساختار نماهای ههری ایرانی در

دوره سوم ،شماره.61-1 ،6

دوران اسالمی» ،نشریه هویت شهر ،سا پنجم ،شماره 21 ،3ن.31

 .11ملتپرست ،محمد (« ،)1111معماری پایدار در ههرهای کـویری ایـران»،

 .11نقیزاده ،محمد (« ،)1111تأثیر معماری و ههر بر ارزشهـای فرهنگـی»،

مجله آرمانشهر ،شماره 161 ،1ن.161

مجله هنرهای زیبا ،شماره 26 ،11ن.32

 .16منصوری ،امینر (« ،)1112دو دوره سازمان فضایی در ههر ایرانـی :قبـل و

 .12نقیزاده ،محمد (« ،)1133رابطه هویت ،سنت معماری ایران با مدرنیسـم و

بعد از اسالم ،با استعانت از هواهد تحوالت کرمان» ،مجله باغ نظر ،شنماره ،3

نوگرایی» ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره 33 ،3ن.31

13ن.23

 .13نقیزاده ،محمد (« ،)1133صفات ههر اسالمی در متـون اسـالمی» ،مجلنه

 .11موسسه فرهنگی قدر والیت (« ،)1112سیره اجتماعی پیـامبر اعمـم(ص)»،

هنرهای زیبا ،شماره  1و 13 ،1ن.21

چاپ او  ،بینا ،تهران.

 .11نقننیزاده قهننی ،عننزتاهلل (« ،)1111اســتفاده از مــواد گیــاهی در صــنعت

 .11مهدوینژاد ،محمدجواد (« ،)1111حکمت معماری اسالمی ،جسـتوجـو در

ساختمان ،مورد مطالعه :نی» ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره 11 ،13ن.23

ژرف ساختهای معنوی معماری اسالمی ایران» ،نشریه هنرهنای زیبنا ،شنماره

 .13نمکدوست ،حسن (« ،)1111اخـالق حرفـهای ،حـریم خصوصـی و حـق

13 ،13ن.22

دسترسی بـه ااالعـات» ،نشنریه رسنانه ،سنا هفندهم ،شنماره  ،6پیناپی ،22

 .11نراقننی ،مهنندی (« ،)1132علــم اخــالق اســالمی» ،متننرجم /مصننحح:

133ن.616

سیدجال الدی مجتبوی ،جلد  ،11انتشارات حکمت ،تهران.
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