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بازشناسی اصول پنجگانه استاد پیرنیا در معماری خانههای سنّتی ایران و
تحلیل آن با استناد به منابع اعتقادی اسالمی
مطالعة موردی :خانههای شهر یزد
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(تاریخ دریافت95/10/19 :

تاريخ پذيرش)96/04/28 :

چکیده

هنر به صورت عام ابزاری برای انتقال افکار ،عقاید و ارزشهای مورد تأیید هر تمدّ ن است و با بررسی آثار هنری هر
قوم ،میتوان به مبانی ایدئولوژیک و اعتقادی آن پی برد .در این زمینه معماری به عنوان یکی از جلوههای هنر ،سهم
ویژهای در انتقال اصول و ارزشهای نظری هر جامعه بر عهده دارد .آثار معماری به ویژه زمانی که صحبت از معماری
اسالمی در میان باشد ،تج ّلیبخش سنّت اسالمی است که در بطن آیات قرآن و کالم معصوم ،نسل به نسل و سینه به سینه
انتقال یافته و در ادورا مختلف ،به صورتهای متفاوتی در آثار مختلف تج ّلی یافته است .با این حال این آثار با هر شکل و
کارکردی که باشند ،بر اصولی واحد استوارند که در مبانی این رشته ،تحت عنوان اصول معماری ایرانی-اسالمی از آنها
یاد میشود .این اصول به تعبیر استاد پیرنیا مشتمل بر پنج اصل پرهیز از بیهودگی ،خودبسندگی ،نیارش ،درونگرایی و
مردمواری است که در گونههای مختلف معماری از جمله معماری خانه نمود دارد .بر همین اساس معمار مسلمان با تکیه
بر مبانی اسالمی ،سعی در متج ّلی کردن این اصول در ساختار معماری خود داشته و در این باره از راهکارهای مختلفی
نیز بهره جسته است .نحوة نمودپذیری این اصول در معماری خانه و همچنین ریشهیابی این اصول در بنیانهای نظری
مکتب اســام ،هدفی است که پژوهش حاضر در پی انجام آن برآمده است .بر همین اساس در ابتدا با مراجعه به متون
معماری و نیز دیدگاه صاحبنظران ،راهکارهای عملی نمودپذیری این اصول در معماری خانه استخراج گردید و سپس
با مراجعه به آیات قرآن و روایات و احادیث موجود ،سعی در ریشهیابی آنها در بطن مبانی اسالمی شده است .برای این
منظور از روشهای تحقیق کیفی شــامل روش توصیفی -تحلیلی و نیز روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است .نتایج
تحقیق نشان داد که اصول پنجگانه معماری ایرانی-اسالمی کام ً
ال برگرفته از مبانی اعتقادی و ایدئولوژیک اسالمی هستند
و معمار مسلمان با علم به این مبانی و در جهت تج ّلی آنها در آثار خویش ،از این اصول بهره گرفته است.
واژگانکليدي :معماری خانه ،اصول پنجگانه معماری ،قرآن ،احادیث و روایات.

* E-Mail: peyvastehgar@gmail.com
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 1دکتری شهرسازی ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج (مسئول مکاتبات)
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هفتم

شماره بیست و هفتـم بهــار 1396

52

www.SID.ir

مقدمه
ّ
اصول معنوی حاکم بر معماری ســن ّتی ای ران ،ریشه های عمیقی
در فرهنگ و اندیشــه های این مرز و بوم دارند .معماری ای ران پس
طراحی ،دارای ظ رافت و دقّت بی نظیری اســت
از اســام از حیث ّ
کــه در این میان اصــول و جهانبینی اســامی ،تأثی رات غیر قابل
کتمانی در ه ویّت و شکلدهی به آن داشته است .با ورود اسالم به
مرزهای ای ران ،جهانبینی معمار سن ّتی تحت تأثیر این شیوة ّ
تفک ر
ق رار گرفت .به این ت رتیب این شــیوة ّ
تفک ر هم از بعد نظری و هم
در حوزة آثار ،معماری ای رانی را تحت شعاع خود ق رار داد و سبک
جدیدی در معماری ای رانی تحت عن وان معماری اسالمی بنا نهاد.
در بارة اصول حاکــم بر معماری ای رانــی ،دیدگاه های مختلفی
مطرح شده است که از جمله آنها می ت وان به اصول پنجگانة استاد
پی رنیا ( )1389اشاره کرد .این اصول شامل مرد مواری ،خودبسندگی،
نیارش ،پرهیز از بیهودگی و درونگ رایی است (پی رنیا .)1389 ،بنا به
اعتقاد پی رنیا ،معماری ســن ّتی ای ران با هر کاربری که باشد ،حتم اً از
ایــن اصول تبعیت می نماید .با این حال به رغم مطالعات مختلفی
که در مــورد معماری اســامی در ای ران به انجام رســیده ،تاکنون
پژوهشی در باب اینکه این اصول از کجا ریشه گرفته اند و چگ ونه
در معماری ای رانی تج ل ّی یافته اند ،صورت نگرفته است .این اصول
ریشــه در فرهنگ و شــیوة زندگی مردم داشته و بعد از اسالم نیز با
جهانبینی اســامی آمیخته شــده و آثار معماری بی نظیری را به
وجود آورده اســت .بر همین اساس پژوهش حاضر با طرح این ادعا
کــه پس از ورود اســام به ای ران زمین ،تمامی ابعاد زندگی انســان
ای رانی تحت تأثیر این مکتب ق رار گرفته است ،سعی در ریشه یابی
اصــول حاکم بر معماری ای رانی از میــان آیات و احادیث مختلف
دارد .در همیــن ارتباط از میان گ ونه های مختلف معماری ،خانه را
به عن وان بیش ت رین نمود تجلی این اصول تبیین نموده و با انتخاب
ســه خانه الری ها ،م رتاض و گلشــن در شهر یزد ،سعی در تحلیل
نحوه نمود پذیری این اصول در این ساختارهای معمارانه را دارد .با
این توضیح این مقاله در پی پاسخ به س واالت زیر است:
 نحوة نمودپذیری اصول پنجگانه معماری ای رانی  -اسالمی درمعماری خانه های سن ّتی یزد (به عن وان یک الگوی درونگ را) به چه
شکل بوده است؟
 هــر کدام از این اصــول از چه مفاهیمی در مکتب اســامینشأت گرفته اند؟
مواد و روش ها
همانگ ونــه کــه عن وان شــد ،پژوهش حاضر در پی بررســی و
اســتخ راج ریشــه های اســامی م رتبط با اصول پنجگانــة معماری
ای رانی-اسالمی است .بر این اساس پنج اصل معماری شامل پرهیز
از بیهودگی ،مردم واری ،درونگ رایی ،خودبســندگی و پیمون را به
عنــوان چارچوب نظــری تحقیق انتخاب نموده و با بررســی متون

اســامی شــامل آیات قرآن ،روایات معصوم و تفاســیر م ربوط به
آنهــا ،به جســت و جوی مــواردی پرداخته که ایــن اصول به طور
مستقیم و یا غیر مســتقیم از آنها ریشه گرفته اند .ب رای این منظور
در ابتدا مابه ازای کالبدی این اصول به ویژه در حوزة معماری خانه
تبییــن گردید .این امر از ط ریق م راجعه بــه ادبیات و نیز مصاحبه
بــا صاحب نظ ران و متخصصــان در عرصه هــای مختلف معماری
انجام گرفت .در مرحله بعد با مطالعه متون اسالمی ،ابعاد مختلف
هرکدام از ویژگی های مذکور در میان آیات و روایات جس توجو
شــد .در این بخش سعی بر آن شد که ابعاد نظری و عملی م ربوط
به هــر کدام از اصول مــورد نظر و نیز ویژگی هــای معمارانه آنها
اســتخ راج و تدوین شــود .در نهایت به منظور تعمیم یافته ها و نیز
تحلیل عینی نتایج ،م وارد به دســت آمده در سه نم ونة خانه سن ّتی
ای رانی واقع در شــهر یزد شــامل خانه الری ها ،خانه م رتاض و خانه
گلشن مورد بررسی ق رار گرفت.
نوشــتار حاضر بر اساس روش توصیفی -تحلیلی به انجام رسیده
و به منظور گردآوری دادهها از م راجع مســتند و قابل اعتنای اسالمی
بهره گرفته اســت .از آنجا که متون مورد بررسی دارای توضیحات
دقیقی در باب معماری نیستند لذا از روش تحلیل محت وا ب رای بررسی
اسناد و تفســیر متون استفاده شــد .در این روش تالش میشود که
مباحث کیفی و مفهومی متون دینی به مباحث عینی و کاربردی در
تسری داده شود (وثیق.)4 :1392 ،
دنیای مادی و معماری ّ

مبانی و چارچوب نظری پژوهش
خانــه به عن وان یکــی از اصیل ت رین موضوعهای معماری بشــر
همــواره مورد ت ّوجــه و اهتمام او بوده اســت .خانه کــه از ابتدای
حضور انســان بر کره خاکی هم راه وی بوده  ،دارای ه ویّتی آشــنا
است؛ به گ ونه ای که بنای خانه فارغ از فرهنگ ،زمان و مکان قابل
تشــخیص و درک است (ک ریمی .)39 :1393 ،تأمین مسکن یکی
از مه مت رین مســائل در معیشت بشر به شــمار می رود که در این
باره تأمیــن نیازهای مادی و معنوی انســان ،مه مت رین عملکرد آن
محســوب می شود .معیارهای مســکن مطلوب تنها به این محدود
نم یشود که س رپناه و حافظ انسان درب رابر ش رایط نامساعد جوی و
گزند حی وانات و احتماالً آســیب های ه منوعانش باشد و یا قیمت
مناســبی داشــته و تأمین آن ب رای هرکس مقدور باشــد(نقی زاده:
)40 :1391؛ بلکــه آنچه که خانه را "خانــه" می نماید ،کیفیات و
اص ولی هستی شناســانه ،پایدار و ماندگار در خانه اســت (ک ریمی،
 .)40 :1393ایــن اصول قرن ها ثابت بوده و ســینه به ســینه منتقل
شده و مبنای شــکل گیری آثار مختلفی بوده است .این اصول در
معماری ای رانی ،ریشــه در فرهنگ و شیوة زندگی مردم داشته و بعد
از اســام نیز با جهانبینی اسالمی آمیخته شده و آثار معماری بی
نظیری را به وجود آورده است .با این حال آنچه که در این پژوهش
بیش از هر چیز مورد تأکید و ت ّوجه ق رار گرفته ،بررســی ریشه های
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اســامی حاکم بر اصول معماری ای رانی -
اســامی است .بر همین اساس ،با استناد به
ادبیات موجود و نیز دیدگاه صاحب نظ ران،
اصول پنجگانة معماری ای رانی-اســامی در
قالب برخــی ویژگی هــای معمارانه تبیین
گردید که به شــکل گیری چارچوب نظری
تحقیق انجامید .در نمودار شماره  ،1نحوة
نمودپذیــری اصــول پنج گانــه معماری در
قالب ویژگی های معمارانه ارائه شده است.

تجزیه و تحلیل

نمودار شمارة  :1چارچوب نظری تحقیق؛ مأخذ :نگارندگان

 -1پرهیز از بیهودگی

الف -اعتدال در تزیینات

از دیــدگاه اســام هدف از ســاخت خانه ف راهم آوردن ســرپناه
در ب رابــر شــرایط اقلیمی ،ایمنی و حفظ ح ریم خصوصی اســت.
بناب راین فرد مســلمان مجاز به ولخرجی و صــرف هزینه های زیاد
بــرای تزیینات در اتاق ها و فضاهای غیر ضروری نیســت؛ چ را که
این موضوع ت ّوجه و تمرکز فرد را بیش از هرچیز به ابعاد ظاهری بنا
به جای محت وای عرفانی آن جلب می کند (م رتضی .)1387 ،در این
باره خداوند در ســورة زخرف با اشاره به اینکه ت ّوجه به جلوه های
مادی خانه باعث گم راهی مســلمان می شود ،اف راد را از اسیر شدن
ــاس أُ َّم ًة َوا ِح دَ ًة
در دام ظ واهر بر حذر می داردَ « :ولَ ْو َل أَن يَ كُونَ ال َّن ُ
لَّ َج َع لْ َن ا لِ َم ن يَ كْ ُف ُر بِال َّر ْح َم ٰـ نِ لِ ُب ُي وتِ ِه ْم ُس ُق ًف ا ِّم ن ِف ضَّ ٍة َو َم َع ِار َج َع لَ ْي َه ايَ ظْ هَ
ون :اگر ّ
(تمکن ک ّفار از م واهب مادی) سبب نم یشد که همه
ُر َ
مردم امت واحد (گم راهی) شــوند ،ما ب رای کسانی که به (خداوند)
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ب -استفاده از تزیینات کاربردی

واژه تزییــن در فرهنــگ ای رانــی -اســامی به معنــای کارها و
چیزهایی است که عیب و نقص را از بین می برد .بنا به این تعبیر،
زینتی حقیقی اســت که انسان را در هیچ یک از حاالتش معیوب
نساخته و وی را از شناخت حقیقت گم راه ننماید (انصاری:1381 ،
 .)63این واژه و مشــتقات آن در قرآن چهل و شش بار تک رار شده
کــه عالوه بر بــار معنایی مثبت ،در م واردی نیــز بار معنایی منفی
داشــته به نحوی که از آن با عن وان ابزاری ب رای شــیطان یاد شــده
اســت (علوی نــژاد و همــکاران .)8 :1389 ،از ایــن موضوع چنین
برداشــت می شــود که از منظر قرآن ،تزیینات در وجه مثبت خود
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پرهیز از اس راف و بیهودگی از جمله اص ولی است که در مبانی
اســامی بســیار مورد ت ّوجه ق رار گرفته است به نحوی که به تعبیر
قرآن ک ریم ،مؤمنان کسانی هستند که از بیهودگی روی می گردانند:
« َوالَّ ِذي َن ُه ْم عَنِ ال لَّ ْغ ِو ُم ْع رِضُ ونَ» (سوره مومنون ،آیه  .)3این اصل در
معمــاری ای رانــی هم در دوران پیش از اســام و هم در دوران پس
از آن همــواره مورد ت ّوجه معماران و ســازندگان بناهای مختلف از
جمله خانه بوده است .بر این اساس معمار ای رانی هم واره در تالش
ب رای پرهیز از انجام کار بیهوده در ساختمان ســازی و جلوگیری از
اس راف و هدر دادن منابع بوده است .مطابق با این اصل تمام اجزایی
که در معماری به کار برده می شــد ،دارای کارکرد بود تا حدی که
این موضوع حت ّی در ارتباط با نوع و می زان تزییناتی که در داخل بنا
به کار برده می شــد نیز نمود داشت .از جمله ویژگی های معمارانه
کــه در ارتباط با این اصل قابل ت ّوجه اســت اعتــدال در تزیینات،
پرهیز از ارتفاع بلند بنا ،استفاده از تزیینات کاربردی ،رعایت وسعت
و انــدازه و در نهایت ایجاد فضاهای چنــد عملکردی در معماری
خانه می باشــد .در ذیل به بررســی این ویژگی هــا از منظر مبانی
اسالمی پرداخته می شود.

رحمان کافر م یشــدند خانههایی ق رار م یدادیم با ســقف هایی از
نقــره و نردبان هایی که از آن باال روند» (ســورة زخرف ،آیه .)33از
س ویی دیگر ت ّوجه به زیبایی ظاهری نیز در آیات و روایات بسیاری
مورد اشــاره ق رار گرفته است که از جمله مه مت رین آنها می ت وان به
روایت از امام حســن مجتبی (ع) اشــاره کرد که در آن خداوند را
ميل يُ ِح ُّب
«ان ال لَّهَ َج ٌ
زیبا و دوست دار زیبایی معرفی کرده است َّ
الْ َج َ
ب» (بحاراالن وار ،ج .)175 :83بر اساس این
امل فَاتَ َج َّم ُل لِ َر ّ
توضیحات ،چنین به نظر می رســد که اســتفادة بجا و مناســب از
ع وامل زیبایی ســاز و تزیینات در خانه ،موضوعی است که هم واره
مورد ت ّوجه معماران و ســازندگان بناها ق رار داشــته است .به عن وان
مثال بعضی از فضاها در خانه نیاز به پرداخت تزیینات زیاد نداشتند
که از آن جمله می ت وان به بخش های زیادی از اتاق های ســه دری
در فضاهــای اندرونی خانه اشــاره کرد .این در حالی اســت که با
ت ّوجه به اهمی ّت بســیار باالی مهمان در فرهنگ مســلمانان ،لزوم
تزییــن فضاهای م ربوط به مهمان در بخــش بیرونی خانه ،از م وارد
قابــل ت ّوجه به شــمار می رفته اســت .بر این اســاس چنین به نظر
می رســد که دین اسالم ،اســتفاده از تزیینات را تا حدی که انسان
را گم راه نکند ،مفید و در م واردی که ضرورتی احســاس نمی شود
امری بیهوده قلمداد کرده اســت .از این رو معمار مســلمان نیز با
اتکا بــر این مفاهیم به اعتدال در تزیینات به عن وان یک راهبرد در
ذیل اصل پرهیز از بیهودگی ت ّوجه می نماید.
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به عن وان ابزاری ب رای پوشاندن عیوب کاربرد داشته و در وجه منفی
آن تحت عن وان تجمالت مطرح شــده و عاملی ب رای وابستگی به
دنیا و دور ماندن از حقیقت قلمداد می شــود .در همین خصوص
نیز امام علی (ع) می فرمایند «چیزى را بطلب که زیباییش ب راى تو
برق رار و ذاتی و وبالش از تو بر کنار باشــد،که ثروت ب راى تو باقى
نیســت و تو هم ب راى آن باقى نخ واهى بــود» (نهج البالغه.)423 :
بناب رایــن دوری از اســراف و ه مچنین پرهیز از انجــام کار بیهوده
به عن وان دو اصل اعتقادی در تفکر معمار مســلمان هم واره نقش
داشته و این موضوع در استفاده از عنصر تزیینات در بنا ،وی را ملزم
به اســتفاده عملکردی از آن در کنار بعد زیبا شناســانه م ینمود؛ به
عن وان مثال ساخت کاربندی در زیر پوشش آسمانه ،عالوه بر تزیین
فضای داخلی ،عاملی ب رای پوشــش ظاهر نازیبای سقف سازه ای و
ه مچنین ابزاری ب رای دو پوش کردن ســقف در جهت عایقسازی
آن به شمار می رفته است(پی رنیا.)28 :1383 ،
ج -میانه روی در وسعت بنا

میانهروی و اجتناب از اف راط و تف ریط از جمله اص ولی اســت که
همــواره در به تعادل رســاندن جامعه نقش مهمی ایفا کرده اســت.
همانگ ونه که اسالم استفاده بیش از حد از تزیینات را نفی میکند،
در مــورد فضاهای داخلی خانه نیز اف راد را از ســاخت فضاهای غیر
ضــروری برحذر میدارد .در این بــاره پیامبر اکرم میفرمایند« :آنکه
ســاخت بیش ازآنچــه ب رایش کافی بود در روز جزا گفته میشــود
تا زیاديهاي ســاختمان را بر دوش بکشــد» (نهــج الفصاحه.)165 :
ه مچنین امام صادق در خصوص منع ساخت خانه بیش از حد نیاز
خان وار میفرمایند :ساختمان بیش از نیاز اف راد در قیامت مسئ ولیت
ف َح ْم لَهُ یَ ْو َم الْ ِق َی ا َم ِة»
ایجاد میکند« َم ْن بَ َن ى َف ْو َق َم ا یَ ْس كُ ُن هُ كُ لِّ َ
(وسائل الشیعة،ج .)338 :5شایان ذکر است که منظور از این سخنان،
ساخت خانه کوچک نیســت چ را که در روایات دیگری خانههای
کوچک نیز عاملی ب رای سلب آرامش معرفی شده است .در همین
خصوص نیز پیامبر اکرم میفرمایند« :ســه چیــز در این جهان مایة
سعادت مرد مســلمان است؛ همســایه خوب ،خانه وسیع و مرکب
خــوش رفتار » (پاینده .)261-260 :1362 ،ایشــان در عین حال ،خانه
کم وسعت را نیز مذمت مینمایند (پیشین.)254 :
از مــوارد فــوق چنین بر می آید کــه از دیدگاه اســام ،خانه ای
باعث آرامش اســت که نیاز واقعی و عرفی خان واده ســاکن در آن
را برطرف نماید .از این رو برق راری تناســب میان نیازهای خان واده و
وســعت بنا از جمله ملزوماتی است که در مبانی دینی بسیار مورد
ت ّوجــه ق رار گرفته و این موضوع به عن وان یکی از وجوه نمودپذیری
اصل پرهیز از بیهودگی در تفکر معمار مسلمان نقش بسته است.
بر همین اســاس وی نیز هم در طرح و ساخت کلی ّت بنا و هم در
ساخت فضاها و عناصر داخلی خانه به گ ونه ای عمل م ینمود که
فضاها کام ً
ال متناسب با نیازهای خان واده شکل گی رند و هر فضا بر
اساس عملکرد خاصی که از آن انتظار می رود ،ساخته شود .بر این

اســاس از هرگ ونه اف راط و تف ریط هم در ســاختار کلی بنا و هم در
سطح و تزیینات به کار رفته در آن جلوگیری می شد.
د -ایجاد فضاهای چند عملکردی

ازجملهویژگیهایخانههایسن ّتی،ساختفضاهاییباعملکردهای
چندگانه در سازمان فضایی آنها بوده است .این خانهها عموماً به گ ونهای
ساخته میشدند که قابلی ّت سک ونت چند خان وار را در کنار یکدیگر
داشته باشند و در ساخت ریز فضاها به گ ونهای عمل میشد که قابلی ّت
استفاده ب رای اف راد خان واده در زمانهای مختلف و به منظور انجام ان واع
فعالی ّتها را داشته باشند که این موضوع باعث ص رفهج ویی در وسعت و
زی ربنای ساختمان میشده است .این ویژگی در معماری با اصل پرهیز از
ساخت بیش از نیاز خان واده و پیشگیری از اس راف و تبذیر در ساخت
خانه انطبــاق دارد .در این باره امام علی (ع) در حدیثی میفرماید« :من
الغنــاء ان المرء یجمع ما ال یاکل و یبنی ما ال یســکن ثم یخرج الی
اهلل تعالی ال ماالحمل و البناء نقل» :یکی از رنجها این اســت که انسان
چیزی را آماده کند که نمیخورد و بنایی آماده کند که در آن سک ونت
نمیکند» (ری شهری .)1386 ،لذا چنین به نظر میرسد که انعطافپذیر
کردن فضاها و قابلی ّت استفاده از آن در زمانهای مختلف و در جهت
رفع نیازهای مختلف خان واده ،از جمله راهکارهای عملی در جهت نیل
به اصل پرهیز از بیهودگی اســت که در معماری سن ّتی به وضوح مورد
تأکید معماران و سازندگان ق رار داشته است.

تصویر شمارة  :3استفاده از ایوان به عنوان فضایی با کاربری چندگانه
در خانه (خانه مرتاض)
مأخذ :حاجی قاسمی1383 ،

تصویر شمارة  :4استفاده از گره چینی در ساخت اورسی به عنوان
یک نمونه تزیینات کاربردی(خانه الری ها)
مأخذwww.kojaro.com :
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الف -نهی از اشراف

تصویر شمارة  :6ساخت اتاقها با ابعادی متناسب با کارکردشان (خانه گلشن)
مأخذ :حاجی قاسمی1383 ،

 -2درونگرایی

اصــل درونگ رایــی یکی از اصول معماری اســامی اســت که
در ســاماندهی اندام هــای مختلف بنا ب هویژه در خانه های ســن ّتی،
توج ه بوده اســت .این امر برگرفتــه از اهمیت زندگی
بســیار مورد ّ
خان وادگــی و حرمت آن و نیز ع ّزت نفس ای رانیان بوده که منجر به
شــکل گیری الگوی درونگ را در معماری این مرز و بوم شده است.
معماران ای رانی با سازماندهی اندام های ساختمان در گرداگرد یک
یا چند میانســرا ،ساختمان را از جهان بیرون جدا می کردند و تنها
با یک هشــتی این دو را به یکدیگر پی وند می دادند (پی رنیا:1383 ،
 .)35در مباحــث معمارانه ،واژة درونگ رایــی به منزلة ت ّوجه هر چه
بیش تر به درون فضا و ســادگی و بی آالیشــی در بیرون توصیف
شــده اســت؛ به طوری که ایــن ّ
طراحی و ســاخت بنا ها
تفک ر در ّ
در قالب اســتفاده از آرایه های فاخر و زیبــا در بخش داخلی خانه
در مقابــل جلوة ســاده و بدون تزیین بیرون آن ،نمود یافته اســت.
دین اســام نیز با تأکید بر موضوع محرمی ّــت و ح ریم خان واده در
خانه های مســلمانان ،آن را مایه آرامش فــرد تبیین می کند (نقره
کار .)502 :1387 ،محصوریّت یاد شــده نه تنها مفهوم جداسازی و
تفکیک را نشان می دهد بلکه به نوعی مفهوم امتیاز و ب رتری درون
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مصون بــودن فضاهای داخلی خانه از اشــراف و دید بیگانگان
موضوعی اســت که آســایش خان واده بســیار به آن وابسته است.
اگر خانه ای از دید دیگ ران مصون نباشــد ،دیگر محل آســایش و
آرامش نیســت .پیامبــر اکرم در این خصــوص می فرماید« :ان اهلل
عزوجــل کره لکم االشــیاءالعبث فی الصلوه,الــی ان قال:وادخال
العین فی الدور بغیر اذن:خدای عزوجل چیزهایی را دوســت ندارد
از جمله بیهودگی در نماز و  ...و چشــم انداختن به داخل خانه ها
بدون اجازه(طبرســی ،1370ج )462 :3؛ ه مچنیــن درجایی دیگر
می فرمایند« :حق همســایه آن است که همسایگان بناي خود را از
بنــاي او باالتر نب رند و ج ریان ه وا را بر وي مســدود نکنند» (پاینده،
 .)291 :1362از ایــن ســخنان چنین برمی آید که عــاوه بر تأکید
بر ضرورت ت ّوجه به محرمی ّت از دیدگاه اســام ،نهی اش رافیت هم
باید توســط صاحب خانه و هم توسط همسایگان رعایت شود .این
موضوع هم در قالب اســتفاده از الگوی چیدمان مناسب فضا ب رای
جلوگیری از مشــرفیت نمــود می یابد و هم در پرهیز از ســاخت
بناهایــی بــا ارتفاع زیاد که موجــب دید به ســاختمان های اط راف
می شود ،قابل حصول است.

بازشناسی اصول پنجگانه استاد پیرنیا در معماری خانههای سنّتی ایران و تحلیل آن با استناد به منابع اعتقادی اسالمی

نســبت به بیرون را نیز القا می کند .عالوه بــر معیارهای مطروحه،
ت ّوجه به بســیاری از ارزش های اســامی نیــز در اصل درونگ رایی
نهفته اســت که از جمله می ت وان بــه اهمی ّت دادن به درون (باطن)
بیش از بیرون (ظاهر) ،ت ّوجه به موضوع حیا ،ذم تفاخر و خودنمایی،
پرهیــز از برهنگی و خودآرایی ،تق ویت وحــدت جامعه و نمایش
وحدت کالبدی اشــاره نمود .این شــیوة معماری عالوه بر آنکه به
طور نمادین ،ت ّوجه انســان به خدا و ه مچنین پشــت کردن به دنیا
را به نمایش می گذارد ،نمایشــی از پاســخ به سیر در انفسی است
که به تبعیت از تعالیم قرآنی به هم راه ســیر در آفاق ،هم واره مورد
ت ّوجه عرفای مسلمان بوده است (نق یزاده .)50 :1391 ،بر این اساس
توج ه بیش تر به فضاهای درونی خانه و
چنین به نظر می رســد که ّ
در عین حال ساده و بی آالیش نشان دادن ظاهر بیرونی آن ،بیش از
هر چیز ریشه در اعتقادات مذهبی مردم در خصوص ت ّوجه بیش تر
به باطن در مقابل ظاهر داشــته باشــد .بر همین اســاس معماری و
شهرســازی اسالمی نیز با تکیه بر این مفاهیم ،راهکارهای مختلفی
را بــرای دســتیابی به این اصــل به کار گرفته اســت که در ذیل
معرفی می شود.

ب -ایجادسلسله مراتب فضایی

وجود سلسله م راتب فضایی از جمله اص ولی است که بی شت رین
تأثیر را در شــکل گیری محرمی ّت فضایی در ســاختار معماری و
شهرســازی ســن ّتی ای ران دارد .در لغتنامة جغ رافیا ،سلسله م راتب
ّ
متشــکل از ع وارض و پدیده ها که
عبارت است از هرگ ونه نظمی
به صــورت یک طبقهبندی یا رتب هبندی ذکر شــود .این مفهوم در
معماری خانه با تعبیر سلســله م راتب حضور و محرمی ّت شــناخته
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می شود (وثیق و همکاران )56 :1388 ،و به واسطة رعایت این اصل،
حوزه هــا و قلمرو های مختلــف فضایی ازعمومــی تا خصوصی)
عمومی ،نیمــه عمومی ،نیمه خصوصــی و خصوصی( درمحیط
زندگی شکل می گیرد (نقی زاده.)1379 ،
موضوع تفکیک فضاهای درون خانه و سلســله م راتب دسترسی
به آنها در آیات و احادیث نیز مورد ت ّوجه ق رار گرفته است .از جمله
آنها می ت وان به آیه  27ســوره نور اشاره نمود که در بارة چگ ونگی
ورود بــه خانــه و اذن ورود بــه آن مطرح و در آن بر داشــتن ح ریم
َّذين آ َم ُن وا ال تَدْ ُخ لُوا
در فضاهای خانه تأکید شده است« .يا أَيُّ َه ا ال َ
بُ ُي وت اً غ َْيَ بُ ُي وتِ ک ُْم َح َّت ي ت َْس َت أْنِ ُس وا َو ت َُس لِّ ُم وا َع يل أَ ْه لِ ها ذلِ ک ُْم َخ ْيٌ لَ ک ُْم
لَ َع لَّ ک ُْم تَ َذکَّ ُرونَ :ای کســانی که ایمان آوردهاید ،به خانه کسی غیر
از خانه خودتان داخل نشــوید ،تا آنکه آشنایی دهید و بر اهل آن
سالم کنید،این ب رای شما بهتر است ،شاید که متذکر ش وید»(مکارم
شــی رازی .)1361 ،پیامبــر نیز در حدیثی بر لــزوم تفکیک فضای
خــواب فرزندان با پــدر و مادر تأکید داشــته اند (نقیبــی:1390 ،
 .)16امی رالمؤمنیــن نیز در نهج البالغه بر لزوم داشــتن حجاب در
خانه تأکیدکردهاند و این حجاب را به واســطة ســاختن فضاها در
خانه به گ ونه ای که از بیرون به آنها اشــرافیتی وجود نداشته باشد،
تبیین نموده اند (شــیخ صــدوق 1376 ،ج  ،2حدیث ( )1089ناری
قمــی .)79 :1389 ،لذا با وجود چنین تأکیداتی در مبانی اســامی
در خصوص رعایت اصل سلســله م راتب فضایی ،معمار و سازنده
مســلمان نیز با استفاده از تکنیک حوزه بندی فضا و تفکیک آن
بــه دو بخش اندرونی و بیرونی در پیکره بنــدی فضایی ،این اصل
را به جا آورده اســت .ه مچنین قــرار دادن پیش ورودی در هر فضا
به منظور جلوگیری از ورود مســتقیم و بــدون اذن به فضا از دیگر
راهکارهایی اســت که به منظور ایجاد سلســله م راتب فضایی در
معماری سنتی مورد استفاده ق رار گرفته است.
ج -ایجاد محرم ّیت

از جمله موضوعات مهمی که در مبانی اســامی تأکید ف راوانی
بر آن صورت گرفته اســت ،مســأله حفظ ح ریــم خصوصی اف راد
می باشــد .ح ریم در فقه بــه معنای منع کردن از چیزی اســت که
نزدیک شــدن به آن ب رای غیر صاحبش ممنوع اســت (مجلســی،
 .)99 :1384موضــوع محرمی ّــت در خانه و حفظ ح ریــم خان واده از
جمله مه مت رین موضوعاتی اســت که توسط معماران و سازندگان
بســیار مورد ت ّوجه ق رار گرفته اســت .اهمیت این موضوع عالوه بر
خ واســتگاه فرهنگــی آن ،به خاطر تاکیدات ف راوانی اســت که در
منابع دینی نســبت به این مهم صورت گرفته اســت .به عن وان مثال
ين آ َم ُن وا َل تَدْ ُخ لُوا بُ ُي وتًا
خداوند در سوره نور می فرماید«:يَ ا أَيُّ َه ا الَّ ِذ َ
ل أَ ْه لِ َه ا ۚ َٰذلِ ك ُْم َخ ْيٌ لَّ ك ُْم لَ َع لَّ ك ُْم
غ َْيَ بُ ُي وتِ ك ُْم َح َّت ٰى ت َْس َت أْنِ ُس وا َوت َُس لِّ ُم وا َع َ ٰ
تَ َذكَّ ُرونَ :ای اهل ایمــان ،هرگز به هیچ خانه مگر خانههای خودتان
تا با صاحبش انس و اجازه ندارید وارد نش وید وچون رخصت یافته،
داخل ش وید» (سورة نور ،آیة  .)27با ت ّوجه به این آیه ،ورود ناگهانی و

بدون آشنایی دادن به فضای خصوصی خانه ممنوع است (طبرسی،
 ،1372ج .)213 :7ه مچنیــن در آیة  61ســورة نور به معرفی محارم
می پــردازد و در آن از ایــن اف راد به عن وان کســانی یاد می کند که
ــس َع َل ْالَ ْع َم ٰى َح َر ٌج َو َل َع َل
اجــازه ورود به اندرونی خانه را دارند «لَ ْي َ
ْالَ ْع َرجِ َح َر ٌج َو َل َع َل الْ َم ر ِ
ل أَن ُف ِس ــك ُْم أَن تَ أْ ُك لُوا ِم ن
ِيض َح َر ٌج َو َل َع َ ٰ
وت إِ ْخ َوانِ ك ُْم أَ ْو بُ ُي ِ
وت أُ َّم َه اتِ ك ُْم أَ ْو بُ ُي ِ
ــوت آبَ ائِ ك ُْم أَ ْو بُ ُي ِ
بُ ُي وتِ ك ُْم أَ ْو بُ ُي ِ
وت
وت أَ ْخ َوالِ ك ُْم أَ ْو بُ ُي ِ
وت َع َّمتِ ك ُْم أَ ْو بُ ُي ِ
وت أَ ْع َم ِم ك ُْم أَ ْو بُ ُي ِ
أَ َخ َواتِ ك ُْم أَ ْو بُ ُي ِ
وت
اح أَن تَ أْكُ لُوا
َخ َالتِ ك ُْم أَ ْو َم ا َم لَ كْ ُت م َّم َف اتِ َح هُ أَ ْو َص ِدي ِق ك ُْم ۚ لَ ْي َس َع لَ ْي ك ُْم ُج َن ٌ
ل أَن ُف ِس ك ُْم تَ ِح َّي ًة ِّم ْن ِع ن ِد
َج ِم ي ًع ا أَ ْو أَشْ َت اتًا ۚ َف إِ َذا َد َخ لْ ُت م بُ ُي وتًا ف ََس لِّ ُم وا َع َ ٰ
ال لَّـــ ِه ُم َب ا َركَ ًة طَ ِّي َب ًة ۚ كَ َٰذلِ كَ يُ َب ِّ ُي ال لَّـهُ لَ ك ُُم ْاليَ ِ
ات لَ َع لَّ ك ُْم تَ ْع ِق لُونَ:بر
نابینا و اف راد لنگ و بیمار گناهی نیست (که با شما هم غذا ش وند)،
و بر شــما نیز گناهی نیســت که از خانههای خودتان [=خانههای
فرزندان یا همســرانتان که خانه خود شــما محسوب م یشود بدون
خاص ی] غــذا بخورید؛ و ه مچنیــن خانههــای پدرانتان ،یا
اجــازه ّ
خانههای مادرانتان ،یــا خانههای ب رادرانتان ،یا خانههای خ واه رانتان،
یــا خانههــای عموهایتان ،یــا خانههــای ع ّم ههایتان ،یــا خانههای
داییهایتان ،یا خانههای خالههایتان ،یا خانهای که کلیدش در اختیار
شماســت ،یا خانههای دوستانتان ،بر شما گناهی نیست که ب هطور
دســتهجمعی یا جداگانه غذا بخورید؛ و هنگامی که داخل خانهای
شــدید ،بر خ ویشتن سالم کنید ،ســام و تحی ّتی از سوی خداوند،
سالمی پ ربرکت و پاکیزه! این گ ونه خداوند آیات را ب رای شما روشن
م یکند ،باشــد که بیندیشید» (سوره نور ،آیه  .)61در سورة بقره نیز
در مورد آداب ورود به خانه و ت ّوجه به حفظ مسأله محرمی ّت در آن
يت
صحبت به میان آمده استَ «:ي ْس أَلُونَكَ عَنِ ْالَ ِه لَّ ِة ۖ ق ُْل ِه َي َم َوا ِق ُ
اس َوالْ َح ِّج ۗ َولَ ْي َس ال ِْبُّ ِب أَن تَ أْتُوا الْ ُب ُي َ
لِ ل َّن ِ
وت ِم ن ظُ ُه و ِر َه ا َولَ ـٰ ــ ِك َّن ال ِْبَّ َم نِ
وت ِم ْن أَبْ َوا ِب َه ا ۚ َواتَّ ُق وا ال لَّـــهَ لَ َع لَّ ك ُْم تُ ْف لِ ُح ونَ:در باره
ــى ۗ َوأْتُوا الْ ُب ُي َ
اتَّ َق ٰ
«هاللهای ماه» از تو سؤال م یکنند؛ بگ و« :آنها ،بیان اوقات (و تق ویم
طبیعی) ب رای (نظا ِم زندگیِ) مردم و (تعیینِ ِ
وقت) حج است» .و (آن
چنان که در جاهلی ّت مرسوم بود که به هنگام حج ،که جامه اح رام
نقب ِ
م یپوشــی دند ،از د ِر خانه وارد نم یشدند ،و از ِ
پشت خانه وارد
م یشــدند ،نکنید!) کا ِر نیک ،آن نیســت که از ِ
پشت خانهها وارد
ش وید؛ بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشید! و از د ِر خانهها وارد
ش وید و تق وا پیشه کنید ،تا رستگار گردید» (سوره بقره ،آیة )189
با وجود چنین تأکیداتی که به طور مشــخص و مستقیم ،مسأله
توج ه ق رار دادهاند،
حفظ ح ریم خصوصی در خانه مســلمان را مورد ّ
معماران و سازندگان با به کارگیری روشها و تکنیکهای مختلف
در خانه ،ســعی در پاسخ به این چالش فرهنگی برآمدهاند .از جمله
این اقدامات میت وان به ســاخت هشتی به عن وان یک فضای تقسیم
در بدو ورود به خانه و نیز ســاخت یک فضا به عن وان پیشوردی به
منظور ورود به ســایر فضاهای خانه اشــاره نمود .ه مچنین تفکیک
خانه بــه دو حوزه اندرونی و بیرونی و قــرار دادن بخش اندرونی در
بی شت رین فاصله نسبت به ورودی و ایجاد پیچ و خم در مسیر ورود
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به عرصههای خصوصی نیز از دیگر اقدامات معماران جهت افزایش
محرمی ّت فضایی در خانهها میباشند (مومنی و ناصری.)1394 ،

د -ایجاد مرکزیت

هـ  -ایجاد خلوت

حفــظ ح ریم خصوصی اف راد ســاکن در خانه یکی از مه مت رین
مســائل مورد ت ّوجه در مکتب اسالمی به شمار می رود .خداوند نیز
درقــرآن ک ریم به رعایت خلوت دیگ ران تأکید ف راوان کرده اســت
که از آن جمله می ت وان به آیات  58و 59ســوره نور اشاره نمود« :يا
َت أَ ْي انُ ک ُْم َو الَّذي َن ل َْم يَ ْب لُ ُغ وا
أَيُّ َه ا الَّذي َن آ َم ُن وا لِ َي ْس َت أْ ِذنْ ک ُُم الَّذي َن َم لَ ک ْ
ُــم ِم ْن ک ُْم ثَ َ
الث َم َّر ٍ
ات ِم ْن َق ْب لِ َص ال ِة الْ َف ْج ِر َو ح َني تَضَ ُع ونَ ثِ يابَ ک ُْم
الْ ُح ل َ
ِم َن ال ظَّ ه ريَ ِة َو ِم ْن بَ ْع ِد َص ال ِة الْ ِع شا ِء ثَ ُ
الث َع ْو ٍ
رات لَ ک ُْم لَ ْي َس َع لَ ْي ک ُْم َو
ناح بَ ْع دَ ُه َّن طَ َّوافُونَ َع لَ ْي ک ُْم بَ ْع ضُ ک ُْم َع يل بَ ْع ٍض کَذلِ کَ يُ َب ِّ ُي
ال َع لَ ْي ِه ْم ُج ٌ
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مفهوم مرکزیت به این معنا است که خداوند مرکز زمانی  -مکانی
و منشا همه مفاهیم موجود است .این مفهوم در تفکر اسالمی ریشه
در اصل توحید دارد .مفهوم وحدت به عن وان تج ل ّی تفکر توحیدی
مســلمین ،از جمله مقوالتی اســت که در علوم و فنون و هنرهای
مختلف ،هم واره مورد ت ّوجه مســلمین بوده است .در همین زمینه،
بورکهارت معتقد اســت که «می راث عظیم هنری چه از میان رفته و
مورد غفلت ق رار گرفته باشد و چه مجددا قابل کشف باشد ،هنری
ســن ّتی است .هنرســن ّتی نه به مثابه یک شــی بلکه به عن وان یک
روش که مهارت فنی را با شــهودی معنوی که از توحید سرچشمه
می گیرد ،در هــم می آمیزد» (نقی زاده به نقل از بورکهارت:1379 ،
 .)11بناب راین نمایش وحدت در ســاختار بنا به شــیوه های مختلفی
نمود می یابد که یکی از آنها ،ساخت حیاط مرکزی در خانه است.
در این حالت با استق رار حیاط در بخش میانی خانه و چینش سایر
فضاها در اط راف آن ،به نوعی بر مفهوم ســیر از کثرت به وحدت
در ارتباط با تفکر توحیدی اشاره می نماید.
در شیوه تفکر سن ّتی ،کعبه با هندسه منظم خود به عن وان مرکز
عالم و مبدا حقیقت شــناخته می شــود .لذا معمارسن ّتی با تکیه بر
این شیوه تفکر ،سعی بر آن داشته که این الگوی مثالی را در خانه
نیز پیاده نماید .از این رو با ساخت حیاط در مرکز خانه و انتخاب
هندســه چهارگوش و منظم ب رای آن به عنــوان تمثیلی از زمین و
نیز اســتق رار توده در اط راف آن ،جلوه ای از ســیر از ظاهر به باطن
را به نمایش گذاشته اســت .در این تفکر هدف از سک ونت ایجاد
قبله اســت و هر خانه به عن وان قبله و مرکز عالم ب رای ساکنانش به
حساب می آید (الهی قمشــه اي .)1390 ،این مضمون در قرآن نیز
وس
ل ُم َ ٰ
به صورت ص ریح مورد اشاره ق رار گرفته استَ « :وأَ ْو َح ْي َن ا إِ َ ٰ
ِص ُب ُي وتًا َوا ْج َع لُوا ُب ُي وتَ ك ُْم ِق ْب لَ ًة َوأَ ِق ي ُم وا
َوأَ ِخ ي ِه أَن تَ َب َّوآ لِ َق ْو ِم ك َُم بِ ْ َ
الص َل َة ۗ وَبَ ِّ ِ
شالْ ُم ْؤ ِم ِن َني :و به موســی و ب رادرش (هارون) وحی کردیم
َّ
که شــما ب رای پیروانتان در شهر مصر منزل گی رید و (اکنون که از
بیم فرع ونیان به مســاجد نت وانید رفــت) ،خانههایتان را قبله و معبد
خود ق رار دهید و نماز به پا دارید» (سوره ی ونس ،آیه .)87

ال لَّهُ لَ ک ُُم ْال ِ
کيم ای کسانی که ایمان آوردهاید
ليم َح ٌ :
يات َو ال لَّهُ َع ٌ
بدانید کهبندگان ملکی شما و اطفال شما که هنوز به وقت احتالم
و زمان بلوغ نرســیدهاند باید شبانه روزیسه م رتبه از شما اجازه ورود
بخ واهنــد :یک بار پیش از نمــاز صبح و دیگر هنــگام ظهر که
جامههــا را از تن برم یگی رید و دیگر پــس از نماز خفتن ،که این
ســه وقت هنگام عورت و خلوت شماســت و بعد از این ســه بار
اجازه ،دیگر باکی بر شــما و آنها نیست که ب یدستور با بندگان و
اطفال خود گرد یکدیگر جمع ش وید و هر ساعت در کارها به شما
م راجعه کنندَ .و إِذا بَ لَ َغ ْالَطْ ُ
فال ِم ْن ک ُُم الْ ُح ل َُم َف لْ َي ْس ــ َت أْ ِذنُوا ک ََم ْاس َت أْ َذنَ
کيم و
ليم َح ٌ :
الَّذي َن ِم ْن َق ْب لِ ِه ْم کَذلِ کَ يُ َب ِّ ُي ال لَّهُ لَ ک ُْم آياتِ ِه َو ال لَّهُ َع ٌ
ســن بلوغ رســند باید اجــازه بگی رند،
هنگامی که اطفال شــما به
ّ
همان گ ونه که اشخاصی که پیش از آنان بودند اجازه م یگرفتند؛
اینچنین خداوند آیاتش را ب رای شــما بیان م یکنــد ،و خدا دانا و
حکیم است» (سوره نور ،آیات  58و .)59
بر همین اســاس تأمین خلوت اف راد در خانه و به ویژه حفظ ح ریم
خصوصی پدر و مادر و تأکید بر تفکیک فضای مخصوص آنها از
دیگر اتاقها (به ویژه کودکان) به عن وان یکی از مه مت رین دغدغههای
معماران و سازندگان در معماری سن ّتی ای ران به شمار میرفته است .در
همین راستا ایجاد فضاهاییچون صندوقخانهها ،باالخانهها ،اتاقهای
گوش واره و فضاهایی از این قبیل به منظور تأمین نیاز به خلوت ساکنان
ب هویژه پدر و مادر ،از جمله راهکارهای عملی است که معمارسن ّتی به
منظور ایجاد خلوت فضایی در خانه به کار میگ رفته است.
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تصویر شمارة  :7نهی اشرافیت با استفاده از مسدود کردن دید
مستقیم از بیرون به داخل بنا (خانه مرتاض)؛
مأخذ :نگارندگان
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تصویر شمارة  :9ایجاد محرم ّی ت فضایی ازطریق ایجاد پیش ورودی
قبل از ورود به فضای اصلی(خانه مرتاض)؛ مأخذ :نگارندگان

تصویر شمارة  :10وجود حیاط مرکزی و وجود عنصر آب و گیاه،
عاملی برای ایجاد خلوت و تفکر (خانه مرتاض)؛ مأخذ :نگارندگان
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دســت مییافتند .لذا پیمون به عن وان ابزاری در دستان معمار بود که
از آن ب رای خلق آثاری زیبا اســتفاده م یکرد .بر این اساس چنین به
نظر میرسد که در ّ
تفک ر معمار سن ّتی ،مفهوم نیارش عالوه بر ابعاد
سازهای بنا ،به موضوع زیبایی آن نیز ت ّوجه داشته است.
موضوع زیبایی از جمله مفاهیمی اســت که همه مکاتب فکری
به آن ت ّوجه ویژهای مبذول داشــتهاند و جملگی در پی ارائة تع ریفی
از آن و ه مچنین مدعی شناختن مختصات آن بودهاند .این موضوع
در مبانی اســامی بسیار مورد ت ّوجه ق رار گرفته است  .این در حالی
است که زیبایی جنبههای مختلفی دارد و شامل زیباییهای مادی و
یزاده .)1379 ،بنا به دیدگاه اندیشمندان اسالمی،
معنوی میشود (نق 
منظــور از زیبایی معنوی نوعی علم حضوری ،شــهودی و درونی بر
پایه علم اخالق است که هنرمند در درون خود ایجاد کرده و به این
ت رتیب به خلق آثار زیبا منجر میشود (نقرهکار .)59 :1389 ،لذا چنین
به نظر میرســد کــه زیباییهای مادی نتیجه ت ّوجــه به زیباییهای
معنوی است که هنرمند در درون خود پرورش داده است .در ادامه به
وجوهی از زیباییهای مادی که به واسطه اصل نیارش و ابزار پیمون
در آثار معماری شکل میگی رند اشاره میشود.

نیارش در ادبیات معماری گذشــته ای ران در حوزة دانش ایستایی،
فن ساختمان و شناخت ساختمایه آن ب هکار میرفته است .معماران
گذشته به نیارش ساختمان ت ّوجه بســیاری داشتند و آن را از زیبایی
ساختمان جدا نمیدانستند به نحوی که به گفته استاد پی رنیا ،نیارش
به عن وان یکی از اصول معرفة معماری ای رانی مطرح بوده است (پی رنیا،
 .)29 :1383آنهــا با تع ریف مفهومی به نام "پیمون" ،عناصر و اجزای
مختلــف بنا را به مقیاسهای خرد و یکســان تقســیم م یکردند و
عالوه بر اج رای ســازهای آنها ،از منظر زیبایی نیز به الگ ویی مناسب

اصل تقارن در معماری ســن ّتی ای ران یکی از وجوه زیبایی بصری
اســت .در این شیوة معماری ،ســاخت بنا به صورت متقارن به عن وان
یکی از ارزشهای زیباییشناســانه مطرح بــوده و هم در کلیت بنا
و هم در ســاخت جزئیات آن از این اصل پیروی شده است .در این
شــیوه با استق رار حیاط با یک هندســه منظم در مرکز بنا و چینش
عناصــر و اجزای خانه در اط راف آن عــاوه بر ایجاد تقارن محوری،
مفهوم وحدت بین اجزا نیز به نمایش گذاشته شده است .این موضوع
در جزئیات بنا شامل ساخت متقارن گرهچینیها در درها و پنجرهها
و نیز ان واع تزیینات به کار رفته در خانه نیز مد نظر بوده است.
در آیــات و روایــات اگرچــه بــه صورت مســتقیم اشــارهای به
موضوع تقارن نشــده اســت اما درآیة  7سوره شمس خداوند به جان
آدمی و کســی که آن را اینچنین منظم آف ریده اســت ،سوگند یاد
میکندَ «:ونَ ْف ٍس َو َم ا َس َّوا َه ا :و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را
(آف ریده و) من ّظ م ساخته» .با این حال چنین به نظر میرسد که آنچه
در مــورد مفهوم تقارن بیش از هر چیز مورد ت ّوجه اســت ،تأکید بر
اصل وحدت در فلسفة اسالمی است .این بدان معنی است که زمانی
که معمار بنا را حول یک محور و یا اجزای بنا را حول یک نقطه به
صورت متقارن نظام میدهد ،به نوعی بر اصل وحدت وجود و ســیر
از کثرت به وحدت تأکید دارد که در مفهوم توحید ریشــه دارد .این
مفهوم در آیات و روایات بســیاری مورد تأکید ق رار گرفته است و به
نوعی اساســیت رین و زی ربناییت رین اصل در مکتب اســام به شمار
میرود .لذا چنین به نظر میرســد که ایــن موضوع بر ّ
تفک ر معمار
مســلمان تأثیرگذاشــته و خلق آثار خود را بر مبنای وجود تقارن در
جهت تبیین مفهوم وحدت در خلقت است وار کرده است.
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تصویر شمارة  :12ایجاد تقارن محوری در نما با استفاده از متقارنسازی
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از دیدگاه اســتاد پی رنیا ،خودبســندگی در معمــاری به مفهوم نوعی
خودکفایی است که بیش از هر چیز در زمینة استفاده از مصالح بومآورد
در ساخت بنا در جهت کاهش هزینههای ساخت و پرهیز از اس راف و
بیهودگی در آن مطرح است .به تعبیر ایشان ،معماران ای رانی هم واره تالش
میکردند که م واد اولیه مورد نیاز خود را از نزدیکت رین مکانها ف راهم
آورند و مصالح ساختمانسازی را به گ ونهای انتخاب کنند که نیازمند به
م واد اولیه از مکانهای دیگر نبوده و به تعبیری خودبسنده باشد .بدین
گ ونه کار ساخت با شتاب بی شتری انجام میگ رفت و ساختمان نیز با
طبیعت پی رامون خود "سازگارت ر" میشد و هنگام نوسازی آن نیز همیشه
مصالح اولیه در دسترس بود (پی رنیا.)1382 ،
قطع وابســتگی به دیگ ران در اســام به عن وان یک ارزش مطرح
است و در همین خصوص امی رالمؤمنین میفرمایند« :آن گاه که فرد
و جامع های مورد لطف الهی ق رار گیرد ،خداوند توفیق خود اتکایی و
خودکفایی به آنها عنایت م یکند» (الحیاة؛ ج  .)۲۰۸ :۳چنین به نظر
میرسد که در معماری ســن ّتی ،از تکنیکها و روشهای مختلفی
ب رای خودکفا نمودن ساختمان هم از منظر تأمین ساختمایه و هم از
نظر تکن ولوژی ساخت بهره گرفته میشد.
الف -مکانیابی مناسب

انتخاب مکان ب رای ایجاد مســکن توســط انبیا امری الهی بوده
و بر اســاس نماز و عبادت انجام می پذیرفته اســت (سوره اب راهیم،
آیه  . )37این موضوع در قرآن به صورت دقیق تری مورد اشــاره ق رار
گرفته است که از جمله آن می ت وان به آیه  74سوره مبارکه اع راف
اشــاره کردَ « :و ا ْذکُ ُروا إِ ْذ َج َع لَ ک ُْم ُخ لَفا َء ِم ْن بَ ْع ِد عا ٍد َو بَ َّوأَک ُْم ِف ْالَ ْر ِض
تَ َّت ِخ ُذونَ ِم ْن ُس ــ ُه ولِها ق ُُص وراً َو تَ ْن ِح ُت ــونَ الْجِ َ
بال بُ ُي وت اً فَا ْذکُ ُروا آال َء ال لَّ ِه
دين :و به یاد آرید هنگامی که شما را
َو ال تَ ْع َث ْوا ِف ْالَ ْر ِض ُم ْف ِس َ
جانشــینانی پس از قوم عاد ق رار داد و شــما را در روی زمین جای
داد کــه از م واضع هم وارش قصرها (ی تابســتانی) م یســازید و از
دل کوهها ت راشیده خانهها (ی زمستانی) م یسازید پس نعم تهای
خدا را متذکر شــوید و در روی زمین تبهکارانه به فساد ب رنخیزید»
(اعــراف ،آیة  .)74بر اســاس ایــن آیه در مناطق گرم و خشــک،

بازشناسی اصول پنجگانه استاد پیرنیا در معماری خانههای سنّتی ایران و تحلیل آن با استناد به منابع اعتقادی اسالمی

تعادل یکی از مشتقات و تجلیات مفهوم عدل است که در آثار
هنــری به ویژه معماری نمود می یابد؛ به عبارت دیگر هر مجموعه
و یــا کالبــد متعادل مجموعه یا کالبدی اســت کــه انتظام آن بر
اســاس رعایت اصول عدل انجام شده باشد (نقی زاده.)206 :1385 ،
در جهانبینی اســامی ،عدل یکی از ویژگی های فعل الهی است
که مشــتقات و معانی مختلف آن در متون اسالمی بیانگر اهمی ّت
و بنیــادی بودن این اصل ب رای خلق و ایجــاد بهت رین ،منظم ت رین و
زیبات رین آثار است (پیشــین .)182 ،در قرآن ،آیات مختلفی به این
موضوع اشاره داشتهاند؛ از جمله آنها می ت وان به آیة  7سورة انفطار
اعتدال در خلقت اشاره کرد .خداوند در این سوره می فرمایند« :الَّذي
َخ لَ َق کَ ف ََس ــ َّواکَ َف َع دَ لَکَ :خدایی که تو را آف رید و اندامهایت را (به
ق رار دادن هر عضوی در محل مناسب خود از بدن  ،طبق حکمت
بالغه) درست و من ّظ م ساخت و ( با ایجاد ت وازن و تعاون میان اعضا
در ایفــاء اهداف م ربوطــه ) تعدیل کرد و ســامان داد» (انفطار ،آیة
 .)7چنین به نظر می رســد که معمار مسلمان در ساخت بنا از این
مفهوم بهره برده اســت و مفهوم تعادل به معنای استفادة بجا از هر
چیــز در جای خود را هم در مقیــاس جزئیات بنا و هم در کلی ّت
بنا مورد ت ّوجه ق رار داده اســت .در مقیــاس جزئیات ،مفهوم تعادل
در اســتفاده از تزیینات در فضاهای مختلف با ت ّوجه به کارکرد آن
نمود یافته اســت؛ بــه این معنی که در فضاهــای عمومی تر مانند
شاه نشــین ،هشــتی و ...از تزیینات بیش تری استفاده می شده و در
فضاهای خصوصی و اندرونی ،تزیینات ک متر و در مقابل ســاخت
عناصر فضاساز و کارکردی مانند تاقچه ،رف و گنجه و  ....بیش تر
مــورد ت ّوجه بوده اســت .موضوع حفظ تعــادل در ارتباط با نیارش
نیز به طور مســتقیم مورد ت ّوجه ق رار داشــته است؛ به این معنی که
در ســاخت هر طاق در بدنــة بنا ،به منظور حفظ تعادل ســازه ای،
طاقهای کوچکتری در دو طرف آن نیز ســاخته می شد تا بدین
وسیله از رانش آن جلوگیری به عمل آید .این موضوع باعث ایجاد
تقارن در فضا نیز می شده است.
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ساخت خانه در زمین های هم وار و در مناطق سردسیری ،استفاده از
شیب کوهستان ،بهت رین مکان ب رای ساخت خانه به شمار می رود.
ب-تأمین آسایش حرارتی و برودتی

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هفتم

شماره بیست و هفتـم بهــار 1396

ســاخت خانه بــه صورتی کــه ت وانایی تأمین شــرایط ح رارتی و
برودتی خود را داشــته باشــد ،از جمله ویژگیهای معماری ســن ّتی
ای رانی و یکی از نمودهای اصل خودبســندگی در معماری اســت.
در این شــیوه ،با اســتق رار حیــاط در در بخش مرکزی ســاختمان،
خانــه به دو بخش شــمالی و جن وبی تحت عن وان تابستاننشــین و
زمستاننشین تقســیم میشود که با این شــیوه ،از تابش آفتاب به
عن وان عامل گرمایش بخش شــمالی و از وزش باد بر روی ســرداب
به منظور خنک کردن بخش جن وبی استفاده میشد .تأمین آسایش
به این شــیوه باعث صرف ک مت رین می زان انرژی و بهرهبرداری هرچه
بیشتر از ظرفی تهای طبیعی میشده است .همچنین در این زمینه
از مصالحی اســتفاده میشد که از ظرفی ّت ح رارتی باالیی برخوردار
بوده و ت وانایی نگهداری انرژی ح رارتی را به مدت طوالنی دارا باشند.
بدین ت رتیب عالوه بر ساخت بنا با مصالح بومآورد ،به نوعی موضوع
خودکفایی در ساخت نیز مورد ت ّوجه ق رار میگرفته است.
 -5مردمواری
خانه به عن وان یکی از مه مت رین فضاهای معماری اســت که رابطة
مســتقیمی با خود انســان برق رار میکند .لذا صورت زمینی مسکن
به عملکردهای مورد نیاز انســان و ابعاد انســانی وی ج وابگو است و
سیرت معنوی آن در صدد پاسخگ ویی به اعتقادها و باورهای ساکنان
آن میباشد (بمانیان .)1391 ،مردمواری به عن وان یکی از اصول پنجگانه
معماری است که به تعبیر استاد پی رنیا در ارتباط با رعایت تناسبات میان
اندامهای ساختمانی با اندامهای انسان مطرح بوده و به وجوه مختلف
نیازهای ساکنان در خانه ت ّوجه دارد (پی رنیا .)26 :1383،بنا به تعبیر ایشان،
مفهوم مردمواری در دو حوزة رعایت تناسبات انسانی فضا و ه مچنین
رفع نیازهای مختلف انسان شامل نیازهای مادی و معنوی فرد در محیط
خانه نمود مییابد .در ذیل به بررسی این دو بعد از مفهوم مرد مواری و
ارتباط آن با مبانی اسالمی پرداخته میشود.

الف -رعایت مقیاس فضایی
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یکــی از مه مت رین اصول مورد تأکید مبانی اســامی ،ت ّوجه به
اصل ک رامت انســانی اســت .این بدان معنی اســت که با ت ّوجه به
جایگاه واالی انســان در نظام خلقت ،هیچ مصنوع و ساخته بشری
نباید نســبت به آن ب رتری و یا سلطه داشته باشد .این موضوع عالوه
بــر وجوه مادی و فیزی ولوژیک انســان ،در ارتباط بــا ابعاد روانی و
معنــوی وی نیز صادق اســت (نقی زاده .)1385 ،بر همین اســاس
یکی از راهکارهای دســتیابی به مردم واری در معماری اســامی،
رعایت وســعت و اندازه در ســاخت فضاهای مختلف اســت .این
بدان معنا اســت که در ســاخت اندام ها و اجزای فضا ،به گ ونه ای
عمل می شــود که فضاها وسعتی متناســب با عملکردشان داشته
باشــند .این موضوع در احادیث و روایات نیز مورد اشاره ق رار گرفته

اســت .به عن وان مثال می ت وان بــه حدیثی از امام صادق (ع) در این
خصوص اشاره کرد که می فرمایند« :ك ُُّل ِب َن ا ٍء لَ ْی َس ِب كَ َف ٍ
اف َف ُه َو َوبَ ٌال
َع َ
ــى َص ا ِح ِب ِه یَ ْو َم الْ ِق َی ا َم ِة :هر مقدار ســاختمانی كه بیش از اندازه
اســت ب رای تو وبال اســت یكی ب رای خــواب فرزندانت و دیگری
ب رای مهمان البته به تناســب اف راد فرق میكند»(كافى ،ج .)531 :6
بر همین اســاس این تفکر در میان معماران و ســازندگان هم واره
وجود داشــت که هیــچ فضایی را بیش تر از نیاز اف راد نســازند .به
عن وان مثال در ساخت اتاق سه دری که بیش تر به منظور خ وابیدن
اف راد ب هکار می رفت ،به گ ونه ای عمل می شد که نیاز یک خان وار
را م رتفع سازد .در این حالت پهنای اتاق خ واب به اندازه یک بستر
بــوده و اف راز تاقچــه و رف به اندازه ای در نظر گرفته می شــد که
نشسته یا ایستاده به آسانی در دسترس باشد (پی رنیا.)1383 ،
ب -پرهیز از ارتفاع بلند بنا

از دیگــر ابعاد مرد مواری که در اکثر خانههای ســن ّتی هم واره مورد
تأکید معماران و ســازندگان ق رار داشــت پرهیز از ارتفــاع زیاد در بنا
بــود .این موضوع هم در خصوص ارتفاع کلی بنا و هم در مورد ارتفاع
فضاهای داخلی خانه ،مورد ت ّوجه بوده اســت .آیات و روایات بسیاری
نیز این موضوع را مورد اشــاره ق رار دادهاند .از جمله میت وان به ســوره
شع را اشــاره نمود« :أَتَ ْب ُن ونَ ِب ك ُِّل ِري عٍ آيَ ًة تَ ْع َب ثُونَ :آیا شما بر هر مکان
م رتفعی نشانهای از روی ه وا و هوس م یسازید؟» (سورة شع را ،آیة .)128
ه مچنین رسول اکرم موضوع پرهیز از ساخت بنا با ارتفاع زیاد را از منظر
حق همسایگی و نیز زیبایی شهری مورد ت ّوجه ق رار داده و پرداختن به
این امر را ناپســند میداند (پاینــده .)291 :1362 ،در بارة ارتفاع فضای
داخلی امــام صادق در حدیثی میفرماید :شــکاالیه رجل عبث اهل
االرض باهل بیته وبعیاله فقال کم سقف بیتک فقال عشره اذرع فقال
اذرع ثمانیه اذرع ثم اکتب آیه الکرسی «چون ارتفاع خانه از هشت ذراع
بیشتر شد بر بلندای آن آیه الکرسی بن ویس» (عاملی1409 ،ق.)6640 :
بر اساس این حدیث ،ارتفاع مناسب ب رای فضاهای داخلی حدود  4متر
است که این موضوع در فضاهای مختلف بسته به درجه اهمیت آنها و
نیز نوع عملکردشان ،به صورتهای متفاوتی نمود یافته است .به عن وان
مثال ،هشتی که فضایی پیشورودی و عمومی قلمداد میشود ،دارای
ارتفاع بی شتری نســبت به داالن به عن وان محل گذر اســت .در مورد
فضاهای داخلی خانه نیز بســته به نوع کاربری فضا ،ارتفاع متفاوت در
نظر گ رفته میشــد .به عن وان مثال شاهنشین که فضایی ب رای حضور
میهمان بود ،به منظور القای شکوه بی شتر ،از ارتفاع بی شتری (حدود
دو طبقه) برخوردار بود و ســایر اتاقها شامل پنج دری ،سه دری ،پستو
و راهروهای ارتباطی به ت رتیب دارای ارتفاعهای ک متری بودهاند .با این
حــال آنچه که در اصل مردمواری به ویژه در خصوص ســاخت بنا با
ارتفاع و مقیاس فضایی مناسب مورد ت ّوجه معماران بوده است ،پرهیز
از ساخت فضا با ارتفاعی باالتر از حد معمول بود.
ج -پرهیز از ّ
تشخص

یکی از وجوه مردمواری در معماری اســامی ،پرهیز از تشخّ ص و
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تصویر شمارة  :13پرهیز از ارتفاع بلند بنا (خانه مرتاض)؛
مأخذ :نگارندگان

د-تأمین نیازهای مختلف افراد ساکن

یکی از وجوه مرد مواری به ویژه در ســاخت خانه ،ت ّوجه به نیازهای
مختلف ســاکنان آن است .در بینش اسالمی ،انسان جانشین خدا بر
روی زمین مع رفی شــده و خانه جایگاه اصلی زندگی انسان در جهان
طراحی آن ســبب م یشــود تا روابط وی با پی رام ونش
اســت .لذا نوع ّ
مشــخّ ص و در شــکل-گیری و بهرهگیری از خانه مؤثر شود (وثیق،

 .)26 :1392انســان مســلمان ضمن اینکه با ساختن ســرپناه ،نیازها
و مقاصــد مادی و فی زیکی خــود را تأمین میکند ،تعلقات مذهبی،
فرهنگی و سن ّتهای بومی ،حاالت عاطفی و تمایالت درونی خ ویش
را نیز در خانه به نمایش میگذارد .به این ت رتیب خانه مسلمان نمادی
از ه ویّت وی و محل نمایش باورها و اعتقادهای مذهبی وی میشود.
حیات انســان در سه بعد جســمانی ،نفســانی و روحانی قابل
تقســیم است که متناســب با این ســه ســاحت از حیات انسان،
نیازهای انســانی نیز به ســه بخش نیازهای ما ّدی یا فیزی ولوژیک،
نیازهای نفســانی و نیازهای روحانی قابل تقسیم هستند (نق یزاده،
 .)1385خانه در مقام تأمین نیازهای ما ّدی انســان به عن وان ســرپناه
بــرای حفاظــت وی از مخاط رات خارجی عمــل می کند .در بعد
نفســانی ،خانــه ،نیازهایی چون تأمیــن امنی ّت ،آســایش و تع لّق
خاطر را ب رای ســاکنان خــود ف راهم مــی آورد و در نهایت در بعد
روحانی ،نیازهایــی چون ه ویّت مندی ،تعالی ،تق وا و کمال را ب رای
انسان ساکن پاســخ م یگ وید .بر این اساس خانه مطلوب از منظر
مبانی اسالمی شامل خانه ای است که به کلیه این نیازها به صورت
توأمان ت ّوجه داشــته و با اســتفاده از تکنیک هایی ه مچون ایجاد
سلسله م راتب فضایی ،ایجاد محرمی ّت فضایی ،اختصاص فضاهای
مختلــف ب رای انجام عملکردهــای متفاوت در خانــه و نیز ایجاد
فضاهــای ب رای التقاط عملکردهای جمعی (مانند حیاط) و م واردی
از این دســت ،زمینةتأمیــن نیازهای مختلف فــرد و خان وادة وی را
ف راهم م یآورد کــه تحت عن وان حقوق فرد در خانه (اســت راحت،
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تصویر شمارة  :14پرهیز از تشخص با رعایت ساذگی در نما
(خانه الری ها)؛ مأخذ :نگارندگان

تصویر شمارة  :15رعایت مقیاس فضایی باتغییر ارتفاع متناسب با
کاربری(خانه گلشن)؛ مأخذ :حاجی قاسمی1383 ،

بازشناسی اصول پنجگانه استاد پیرنیا در معماری خانههای سنّتی ایران و تحلیل آن با استناد به منابع اعتقادی اسالمی

خودنمایی در ظاهر بیرونی بنا به ویژه در خانه اســت .این موضوع در
قرآن تحت عن وان تکاثر مطرح شــده اســت و به معنای فزونطلبی و
فخ رفروشــی به دیگ ران است که در معماری به صورتهای مختلفی
امــکان ظهور دارد .خداونــد پرهیز از تکاثر را توصیــه نموده و عدم
تکاثر در جنس مصالح ،گ ونههای سک ونتگاهی و کاربردهای آنها
را به اشــکال مختلف گوشــزد کرده است که از آن جمله میت وان به
آیات  128و  129سوره مبارکه شع راء اشاره نمود .در این آیه میفرمایند:
«أَتَ ْب ُن ــونَ ِب ك ُِّل رِي عٍ آيَ ًة تَ ْع َب ثُونَ( :هود به مردم گفت ):آيا بر هر تپ هاى بنا
وقصرى بلند از روى ه وا و هوس مىسازيد؟ َوتَ َّت ِخ ُذونَ َم َص انِ َع لَ َع لَّ ك ُْم
تَ ْخ لُــدُونَ :و كاخهاى است وار مىگي ريد ،به اميد آنكه جاودانه بمانيد؟»
بر این اساس معمار مسلمان با تکیه بر این اصل ،سیمای خارجی خانه
را کامال ساده و بدور از هر گ ونه تزیینات میساخت و بدین ت رتیب با
احت رام به ه ویّت جمعی شهر به عن وان یک ارزش در حوزة مرد مواری،
ساکنان را از تکبر و خودنمایی نسبت به یکدیگر دور میداشت.

تف ریــح ،کار و خ وابیدن) ،حقوق خان واده (حقــوق زوجین و مانند
آن) ،حقوق همسایگی ،حقوق شهروندی و  ....معرفی می ش وند.
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هفتم

شماره بیست و هفتـم بهــار 1396

نتیجه گیری
دین اســام در همه وجوه زندگی انسان جاری و ساری است و بر
اســاس آموزههای این دین ،هیچ چیز در عالم وجود ندارد که متأثر
از امر مقدس نباشــد .شــریعت از ط ریق منابع خود ،اصول ویژهای را
درحوزههای مختلف به منظور حمایت از ارزشهای اجتماعی اسالم
تدوین کرده اســت .این موضوع منجر به آن شــده که فرد مسلمان،
حتــی در ارتباط با جزئیت رین مســائل زندگی خ ویش نیز از مبانی
این دین تأســی ج وید .بر همین اســاس در هر فعل انسان مسلمان،
ردپای آمیزههای اســامی قابل مشاهده اســت و هدف از آن فعل،
جز رضایت خدا چیز دیگری نیست .معماری نیز به عن وان مصنوع و
ساخته دست انسان ،از این قاعده مستثنا نبوده است .معمار مسلمان
با علم بر جایگاه رفیع انســان به عن وان خلیفه خدا بر روی زمین ،در
ساخت خانه به عن وان مکانی ب رای حیات وی ،سعی بر آن داشت که
در جایجای آن ،نشانههایی از ّ
تفک ر توحیدی را نمایان سازد تا بدین
واســطه انسان را در نیل به هدف غایی خلقت خ ویش که رسیدن به
کمال الهی است ،هم راهی نماید .در این شیوه ّ
تفک ر ،معماری نه به
عن وان زندانی که انسان را به خود مجذوب داشته بلکه به عن وان ابزاری
ب رای کمال انسان تلقی میشود .بر همین اساس در ساخت خانه از
مکانیابی آن تا اســتفاده از مصالح و یا حتــی نوع تزییناتی که در
جدارههای از آن ب هکار میرود ،از م وازین و آموزههای اســامی بهره
میج وید .ایــن آموزهها در بطن آیات قرآنی و یا روایات معصومین
ق رار داشته و در قالب فرهنگ اسالمی ،نسل به نسل و سینه به سینه
انتقال داده میشد.
بنا به منابع موجود ،معماری ای رانی-اسالمی دارای اصول و ق واعد
خ واصی اســت کــه از جمله مه مت رین آنها می تــوان به پنج اصل
پرهیز از بیهودگی ،درونگ رایی ،مرد مواری ،نیارش و خودبسندگی
اشاره داشت که توسط استاد پی رنیا معرفی شده است .این اصول هم
ابعــاد مادی و هم ابعاد معنوی معمــاری را مورد ت ّوجه ق رار داده اند.
با اصل پرهیز از بیهودگی ،پرهیز از اســراف و زیاده روی و ت ّوجه به
اصول پنجگانه
معماری
ایرانی-اسالمی

جدول شمارة  :1جمع بندی آموزه ها ومباحث مطرح شده

مابه ازای
معماری

آیات و
روایات مرتبط

اعتدال در
تزیینات

ثروت و دارایی نشان
آیه  34-33سوره
عذاب الهی است
زخرف
(جوادی آملی ،1387 ،ج)14
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اعتدال در معماری اسالمی در قالب راهکارهایی ه مچون اعتدال در
تزیینات ،ساخت فضاهای چند عملکردی در خانه ،پرهیز از ارتفاع
بلند بنا ،رعایت وســعت و اندازه در ساخت اندام های مختلف بنا و
استفاده ازتزیینات کاربردی ،به اج را درآمده است .اصل درونگ رایی
از منظر مبانی اسالمی به معنی ت ّوجه هرچه بیش تر به ابعاد درونی
انســان و دوریگزینی از تظاهر و تجمل و مادیگ رایی با اســتفاده
از راهکارهایی چون نهی اش راف ،سلسله م راتب دسترسی ،ت ّوجه به
باطن ،سلسله م راتب روشنایی ،ایجاد خلوت  ،حفظ ح ریم محیطی،
ایجاد مرکزیّت ،پی وند با طبیعت ،ایجاد ســکون و آرامش و ایجاد
محرمی ّت فضایی نمود یافته اســت .اصل مردم واری از دیگر اصول
حاکم بر معماری ای رانی-اسالمی است که با استفاده از راهکارهای
عملــی چون رعایت مقیــاس در ارتفاع فضایــی اندام های داخلی
خانه و تأمین نیازهای مختلف اف راد ساکن در سطوح مختلف بدر
معماری خانه ها تجلی یافته اســت .اصل نیارش در معماری ای رانی
اسالمی عالوه بر تأکید بر استحکامات بنا ،به مبانی زیبای یشناسی
نیز ت ّوجه دارد .بر همین اساس معمار مسلمان با تکیه بر مفاهیمی
چون تعادل و تقارن ،ســعی در اعمال این اصل در ساخت معماری
خانه داشته اســت .در نهایت اصل خودبسندگی به عن وان پنجمین
اصل در معماری ای رانی اســامی است که بنا بر آموزه های اسالم،
اســتفاده هرچه بیش تر از منابع موجود و در دسترس را مورد تأکید
ق رار داده اســت .بر همین اســاس معمار مســلمان این اصل را در
راهکارهایی چون مکانیابی مناسب خانه و عناصر و اجزای درونی
آن و اســتفاده از تکنیک هایی که بنا بت واند خود شــرایط آسایش
ح رارتی و برودتی خود را تأمین کند ،به اج را در آمده است.
اصول پنجگانه معمــاری ای رانی-اســامی ،راهکارهای عملی و
معمارانه م رتبط با آنهــا و در نهایت آیات و روایاتی که این اصول
و راهکارها از آن ریشــه گرفته اند و در جدول شمارة  1آمده است.
این اصول در نم ونه های موردی پژوهش در شــهر یزد شــامل خانه
الری ها ،خانه م رتاض و خانه گلشن مورد بررسی ق رار گرفته است.

استفاده از
تزیینات کاربردی

سخن امام علی
(نهج البالغه:
ص)423

تفسیر

راهکار عملی

نمونه عملی د رمعماری اسالمی

 سادگی نماهای خارجی؛ -تزیین دیوارهای داخلی؛

کار عبث و بیهوده مذموم
 لزوم استفاده از تزییناتیشناخته می شود .استفاده
که زیبایی باطنی دارند؛
از تزیینات در وجه مثبت
 استفاده از تزیینات درآن به عنوان ابزاری برای
جهت اهداف معمارانه؛
پوشاندن عیوب و در وجه
عدم استفاده صرف ازمنفی آن در قالب تجمالت
تزیین برای تزیین؛
و فخرفروشی است.

استفاده از تزیینات زیبا در بخش
اندرونی حیاط

استفاده از شیشه های رنگی در جهت کاهش
شدت تابش آفتاب در عین ایجاد زیبایی
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اصول پنجگانه
معماری
ایرانی-اسالمی

مابه ازای
معماری

آیات و
روایات مرتبط

میانه روی در
وسعت بنا

 سخن پیامبر با ت ّوجه به آیات و روایات  -پرهیز از ساختن بیش ازنیاز خانواده؛
موجود ،از یک سو داشتن
اکرم (نهج
الفصاحه )165 :خانه بزرگ و مجلل نهی  -پرهیز از ساخت فضاهای
غیر ضروری؛
شده و از سویی دیگر به
 سخن امام ساخت خانه دلباز وداشتن خانه دلباز توصیه
صادق وسائل
وسیع؛
شده است.
الشیعة،ج)338 :5

تفسیر

راهکار عملی

پرهیز از بیهودگی

تعیین وسعت فضا با ت ّوجه به نوع
کاربری و الگوی رفتاری جاری
در آن

نهی اشرافیت

 سخن پیامبراکرم (نهج
الفصاحه)98 :

منع نگاه کردن به داخل
 ایجاد هشتی؛خانه ها بدون اجازه
 ساخت داالن های پر پیچمنع ساخت بناهای بلند
و خم از ورودی به حیاط؛
درمجاورت ساختمانهای
دیگر به صورتی که مشرف  -استفاده از الگوی حیاط ایجاد پیچش در مسیر داالن ها مانع از
مرکزی؛
دید افراد از فضای عمومی بیرون به
به بناهای کناری باشد
فضای خصوصی خانه می شد.

درونگرایی

ایجاد محرمیّت

ایجاد مرکزیت

 تعریف ورودی مشخصبرای بنا؛
 تفکیک فضا به سوره نور، لزوم کسب اذن ورود درعرصه های عمومی ،نیمه
آیه 27
هنگام وارد شدن به خانه؛
عمومی و خصوصی؛
 سخن پیامبر لزوم ایجاد حجاب برای کنترل پذیری نفوذ بهاکرم
خانه.
عرصه ها از طریق ایجاد
 سخن امام علیسلسله مراتب دسترسی و
سلسله مراتب بصری

ایجاد هشتی در حد فاصل ورودی
و اندرونی که منجر به شکل گیری
سلسله مراتب روشنایی از یک فضای
تاریک به فضای روشنایی می شود.

 تفکیک خانه به دو بخشاندرونی و بیرونی؛
حریم در فقه به معنای منع
سوره نور آیه 27
 قرار دادن اندرونی درکردن از چیزی است که
سوره بقره آیه
نزدیک شدن به آن برای بیشترین فاصله از ورودی؛
189
غیر صاحبش ممنوع است  -ایجاد پیش ورودی برای
تقسیم بنا به دو بخش اندرونی و
فضاها؛
بیرونی و دسترسی آنها از طریق تنها
یک ورودی کنترل شده

سوره یونس،
آیه 87

 خداوند مرکز زمانی،مکانی و منشا همه مفاهیم
موجود است.
 تمرکز و جهت با کلمهقبله پیوند خورده است.

 ساخت حیاط به عنوانمرکز بنا؛
 استقرار فضاهای مختلفدر اطراف حیاط؛
 ورود طبیعت در بهترینشکل در حیاط

بازشناسی اصول پنجگانه استاد پیرنیا در معماری خانههای سنّتی ایران و تحلیل آن با استناد به منابع اعتقادی اسالمی

ایجاد فضاهای
چندعملکردی

سخن امام علی
(نهج البالغه:
ص)236

 انعطاف پذیر نمودن فضا؛ پرهیز از اسراف وزیاده-روی؛
پرداختن به اسراف و تبذیر
 قابلیّت استفاده از فضا درامری ناپسند و مذموم است.
زمان های مختلف؛
 قابلیت انجام عملکردهای فضاهایی مانند حیاط مرکزی و ایوانّ
به عنوان فضاهایی چند عملکردی
گوناگون در فضا؛
هستند

ایجاد سلسله
مراتب فضایی
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تفکیک خانه به عرصه های مختلف
به واسطه وجود حیاط های مرکزی
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اصول پنجگانه
معماری
ایرانی-اسالمی

مابه ازای
معماری

آیات و
روایات مرتبط

درونگرایی

ایجاد خلوت

آیات  58و 59
سوره نور

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هفتم
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 ساخت یک فضای حائلمانند راهرو در حد فاصل
اتاق و حیاط به منظور
تأکید بر حفظ حریم
جلوگیری از ورود مستقیم
خصوصی افراد زمانی که
افراد
تمایل به دیده شدن توسط
 ساخت فضاهاییدیگران را ندارند( .تفسیر
همچون صندوقخانه ها،
المیزان ،ج)15
باالخانه ها ،اتاق های
گوشواره به منظور ایجاد
خلوت در اتاق

ساخت فضایی به عنوان پیشورودی
عالوه بر ایجاد سلسله مراتب فضایی ،از
ورود مستقیم به فضا جلوگیری میکند.
همچنین با ساخت صندوقخانه و پستو
و  ...عمق بیشتری به فضا داده که این
امر باعث افزایش محرمیّت و ایجاد
خلوت میشود.

اختصاص فضاهای
کوچک و باعمق زیادتر
برای خانواده و فضای
بزرگتر و مجلل تر به
میهمانان

رعایت مقیاس
فضایی

در ساخت اندام ها و اجزای
سخن امام صادق
فضا ،به گونه ای عمل شود
(اصول كافى،
که فضاها وسعتی متناسب با
ج:6)531
عملکردشان داشته باشند

پرهیز از ارتفاع
بلند بنا

 پرهیز از ساخت بنا باارتفاع زیاد
سوره شعرا،
 پرهیز از مرتفع نمودنآیه128
پرهیز از ساخت بناهای بلند
سقف فضاهای داخلی
سخن امام صادق
که نشان دهنده هوس و
 اختصاص ارتفاع به هر(عاملی1409 ،ق،
تکبر می گردد
فضا متناسب با نوع عملکرد
)6640
تخصیص ارتفاعهای مختلف به فضاها
آن در بنا
با عملکردهای متفاوت و در عین حال
ممانعت از ساخت فضا با ارتفا زیاد

 عدم استفاده از مصالحخاص در نمای خارجی بنا
این موضوع در قرآن تحت
 عدم استفاده از فرم هایعنوان تکاثر مطرح شده
خاص و متمایز از بافت
سوره شعراء،
است .این واژه به معنای
پرهیز از تشخص
پیرامون
آیات  128و 129
فزون طلبی و فخر فروشی
 عدم استفاده از عناصریبه دیگران می باشد.
مانند سردر در بنا که باعث
یکنواختی سیمای کالبدی بافت ،عاملی
فخرفروشی شوند.
برای ایجاد هویّت جمعی وپرهیز از
فخرفروشی

تأمین نیازهای
مختلف افراد
ساکن
64

تفسیر

راهکار عملی

نمونه عملی د رمعماری اسالمی

انسان مسلمان ضمن اینکه
با ساختن سرپناه ،نیازها و
سوره قصص،
مقاصد مادی و فیزیکی
آیه 81
خود را تأمین می کند،
سخن امام صادق
تعلقات مذهبی ،فرهنگی و
(اصولكافى ،ج:6
سنت-های بومی ،حاالت
)531
عاطفی و تمایالت درونی
خویش را نیز در خانه به
نمایش می-گذارد.

 پیش بینی فضاهای الزمبرای گروههای مختلف
سنی و جنسیتی(حیاطهای
بیرونی و اندرونی)
 تفکیک حوزه عمومی ازحوضه خصوصی در خانه؛
اختصاص فضا برایعملکردهای مختلف
اعضای خانواده در طول
شبانه روز

با ساخت حیاطهای مختلف در خانه و
چینش فضاها در اطراف آنها ،عالوه بر
تفکیک حوزههای مختلف در خانه،
زمینه انجام فعالیتهای مختلف در
ارتباط با هر حوزه ایجاد میشود و به
این ترتیب نیازهای مختلف ساکنان
رفع میشود.
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معماری
ایرانی-اسالمی

مابه ازای
معماری

آیات و
روایات مرتبط

تقارن

سوره شمس،
آیه 7

راهکار عملی

تفسیر

 ایجاد تقارن محوری درتأکید بر اصل وحدت
کلیت فضا
وجود و سیر از کثرت به
وحدت که به نوعی بر اصل  -ایجاد تقارن نقطه ای در
ارتباط با جزئیات
توحید تکیه دارد.

نمونه عملی د رمعماری اسالمی

ایجاد تقارن محوری در نما یکی
از اصول زیبایی شناسی بصری در
معماری سن ّتی است

نیارش

مکانیابی مناسب

سوره اعراف،
آیه 74
سوره ابراهیم،
آیه 37

خودبسندگی

تأمین آسایش
حرارتی و
برودتی

آیه  74سوره
اعراف
سخن امیر
المومنین
(تفسیرنمونه ،ج
)284 :6

در مناطق گرم و خشک،
انتخاب مکان جهت ایجاد ساخت خانه در زمین های
هموار و در مناطق
مسکن توسط انبیا امری
الهی بوده و بر اساس نماز سردسیری ،استفاده از شیب
ساخت بنا در شیب در مناطق
و عبادت انجام می پذیرفته کوهستان ،بهترین مکان
برای ساخت خانه به شمار کوهستانی امکان استفاده از ظرفیت
است
گرمایی زمین و همچنین امکان
می رود
جذب تابش آفتاب را به حداکثر
می رساند

قطع وابستگی و تأکید بر
خود کفایی در اسالم به
عنوان ارزش مطرح است

ماخذ :نگارندگان

فهرست منابع و مراجع
.1

.2
.3
.4
.5

www.SID.ir

استقرار جرزها بر روی یکدیگر
عالوه بر ایجاد زیبایی بصری ،باعث
ایجاد تعادل در نظام سازهای و
ایستایی بنا می شود.

 1قرآن کریم ( ،)1374ترجمه ناصر مکارم شــی رازی ،دارالقرآن ک ریم،
دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی ،ته ران و قم.
 2اصول کافی ( ،)1369ترجمه ج واد مصطفوی،کتابفروشــی علمیه
اسالمیه ،ته ران.
3مجلســی ،محمدباقر ( 1404ق ) ،بحاراالنوار ،الجامعه لدرراخبار
االئمه اطهار ،ج  ،76نشر اسالمیه ،ته ران.
 4انصاری ،مجتبی (« ،)1381تزیین در معماری و هنر ای ران دوره اســامی
با تأکید بر مساجد» ،مدرس هنر ،دوره اول ،شماره اول.
5پاینده ،اب والقاسم ( ،)1362نهج الفصاحه ،انتشارات جاویدان ،ته ران.

 ایجاد فضاهای چهارفصل
 تغییر مکان سکونت درتابستان و زمستان برای
آسایش
 استفاده از مصالح باظرفیت حرارتی باال

ایجاد فضاهای تابستاننشین و
زمستاننشین باعث تأمین شرایط
آسایشی افراد خانواده در فصول
مختلف سال بدون اتالف بیش از حد
انرژی می شود.

طراحی مســکن از
6 .6بمانیــان ،محمد رضا ( ،)1391تبیین اصول ّ
دیدگاه قرآن کریم ،صندوق حمایت از پژوهشگ ران ،ته ران.
7 .7پی رنیا ،محمد ک ریم ( ،)1383ســبک شناســی معماری ایرانی،
انتشارات سروش دانش ،ته ران.
8 .8ج وادی آملی ،عبداهلل ( ،)1387تسنیم ،مرکز نشر اس راء ،قم.
9 .9ری شــهری ،محمد ( ،)1386میزان الحکمه ،ســازمان چاپ و نشــر
داراالحادیث ،قم.
1010شیخ صدوق ( ،)1376األمالی ،چاپ ششم،کتابچی ،ته ران.
1111طبرسی ،شیخ حســن ( ،)1372مجمع البیان فی تفسیر القرآن،
ترجمة هاشم رس ولی ،ناصرخسرو ،ته ران.

بازشناسی اصول پنجگانه استاد پیرنیا در معماری خانههای سنّتی ایران و تحلیل آن با استناد به منابع اعتقادی اسالمی

تعادل

سوره انفطار،
آیه 7

 استفاده از سیستمپشتبند برای ایجاد تعادل
سازهای
مفهم تعادل ازمشتقات عدل
به معنای قرارگیری هر چیز -استقرار جرز ها بر روی
یکدیگر برای انتقال بار
در جای خود است.
به زمین

65

Archive of SID

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هفتم

شماره بیست و هفتـم بهــار 1396

66

www.SID.ir

1212طبرسی ،شیخ حســن ( ،)1370مکارم االخالق ،ترجمه سید اب راهیم
می رباقری ،نشر ف راهانی ،قم.
1313علوی نژاد ،ســید محســن؛ نادعلیان ،احمد؛ کفشچیان مقدم ،اصغر و
شــی رازی ،علی اصغر (« ،)1389مطالعه تطبیقی در کاربرد دو اصطالح
تزیینــات در معماری و دی وارنگاری در منابع هنر اســامی» ،فصلنامه
نگره ،شمارة .15
1414ک ریمی ،علی ( ،)1393حقیقت خانه ،رهیافتی به شناخت قدر
و منزلت شایســته خانه ،رواق نظر؛ ده مقاله در معماری ،موسسه
تالیف ،ترجمه و نشر آثار هنری متن ،ته ران.
1515لنگ ،جان ( ،)1386آفرینــش نظریه معماری ،نقش علوم رفتاری
طراحی محیط ،ترجمه دکتر علیرضا عینی فر ،انتشــارات دانشــگاه
در ّ
ته ران ،ته ران.
1616مجلسی ،محمدباقر ( ،)1384حلیه المتقینف ،چاپ دوم ،انتشارات
یاس بهشت ،ته ران.
1717م رتضی ،هشــام ( ،)1387اصل سنّتی ســاخت و ساز در اسالم،
ترجمــة اب والفضل مشــکینی ،انتشــارات مرکز مطالعــات وتحقیقات
شهرسازی و معماری ،ته ران
1818مکارم شــی رازی ،ناصر ( )1361تفسیر نمونه ،انتشــارات دارالمکتب
االسالمیه ،ته ران.
1919مومنــی ،کورش و ناصری ،نــدا (« ،)1394بررســی ابزارها و روش های
ایجاد محرمی ّت در خانه زینت الملک شی راز منطبق بر آیات و روایات
اســامی» ،فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی ،سال سوم،
شماره نهم.
2020نــاری قمــی ،مســعود (« ،)1389مطالعــات معناشــناختی در بــاب
معناشــناختی در باب مفهوم درونگ رایی در شهر اسالمی» ،هنرهای
زیبا ،معماری و شهرسازی ،دوره  ،2شماره .43
2121نقــره کار ،عبد الحمیــد ( ،)1387درآمدی بر هو ّیت اســامی
درمعماری وشهرسازی ،وزارت مسکن وشهرسازی ،ته ران.
2222نقــره کار ،عبد الحمید ( ،)1389مبانی نظری معماری ،انتشــارات
دانشگاه پیام نور ،ته ران.
2323نقیبی ،سید اب والقاسم (« ،)1389ح ریم خصوصی در مناسبات و روابط
اعضــای خانــواده ،فقه و حقــوق خان واده» ،ندای صادق ،ســال ،15
شماره .52
2424نقی زاده ،محمد (« ،)1379صفات شــهر اسالمی از نگاه قرآن ک ریم»،
صحیفه مبین ،سال  ،2شماره .5
2525نقــی زاده ،محمد ( ،)1385معماری و شهرسازی اسالمی (مبانی
نظری) ،انتشارات راهیان ،اصفهان.
2626نقی زاده ،محمد (« ،)1391تاملی در شــناخت مبانی مســکن اسالمی
ای رانی» ،فصلنامه هنر ،شماره .170
2727نهــج البالغــه ( ،)1388گردآوری ،ســیدرضی ،مرکــز مطالعات و
پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم ،قم.
توجه به مفاهیم
2828وثیــق ،بهزاد ( ،)1392چارچوب اصول خانه با ّ
قرآنی ،رساله دکتری ،دانشگاه ت ربیت مدرس ،ته ران.
2929وثیق ،بهزاد؛ پش وتن یزاده ،آزاده و بمانیان ،محمدرضا (« ،)1388مکان و
مسکن درمنظر اسالم» ،پژوهش های میانرشته ای قرآن کریم،
سال  ،1شماره .3
3030عاملی ،شــی خحر ( 1409ق) ،وسائل الشیعة ،ج  ،338 :5مؤسسه آل
البیت(ع) ،چاپ اول ،قم.

