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کیدهچ
کند، احترام به انسان و فضا در هاي مسکونی جهان جدا میهاي مسلمان نشین را از سایر معماري خانهآنچه معماري خانه

معماري دراي است کهباشد. احترام به انسان و فضا همان مسئلهتعریف مفهومی خاص از خانه براي بیان مفهوم سکونت می
را مورد حیرت و شگفتی روح انسانی قرار هاي ایرانی گذشته خانهشده به صورتی کهبه آن توجه هاي ایرانی گذشتهخانه
معماري اسالمی ایرانی طراحی کرد که آرامش ساکنان آن باراايخانهتوان گونه میآید؛ چاکنون این سوال پیش میدهد.می

نخست به مفهوم این جهتاز هاي ایرانی پیوند زد؟ هاي اسالمی را با معماري خانهتوان معماري خانهچگونه می؟را فراهم کند
پرداخته شده و سپس اصول معماري اسالمی و هاي ایرانیسکونت و جایگاه آن در معماري اسالمی، چگونگی آرامش خانه

هاي صبه شاخ،با توجه به اصول معماري اسالمیاست. در مرحله بعد ها در معماري مورد بررسی قرار گرفتهچگونگی نمود آن
معماري اسالمی بر معماري ایران تاثیر است.پرداخته شده اسالمیهاي ایرانیو مبانی نظري معماري خانهمعماري اسالمی

هاي خاص خود را داراست. شناخت ویژگی هاي معماري اسالمی و ایرانی بسیاري نهاده، اما با این وجود معماري ایرانی ویژگی
هدف از جمله مواردي هستند که ضرورت انجام تحقیق را افزایش می دهند.طراحی خانهها بر چگونگیو تاثیرگذاري آن

جهت رسیدن ؛اي کارآمددر پی دستیابی به نتیجه، اصلی تحقیق، شناخت ویژگی هاي معماري اسالمی و معماري ایرانی است
تعیین ارتباط بین معماري اسالمی و ر، هدف دیگهاي اسالمی ایرانی که داراي آرامش باشد.به الگویی براي طراحی خانه

است.اي انجام شدهگیري از تحقیق کتابخانهاین مقاله با تکیه بر بررسی کیفی، تحلیلی و بهرهاست.هاي ایرانی معماري خانه
اي هبا توجه به تجزیه و تحلیل دادهتحقیق استفاده شده است.هايجهت نتیجه گیري از تجزیه و تحلیل و مقایسه داده

هاي ایرانی بسیار به هم نزدیک بوده و پس از ورود تحقیق به این نتیجه خواهیم رسید که معماري اسالمی و معماري خانه
،اسالم به ایران، این دو معماري به دلیل نزدیک بودن اهداف در طراحی خانه، توانستند با هم ارتباط مناسبی برقرار کنند

هاي خلق شده در عین زیبایی، مکانی براي آرامش انسان شوند. از این جهت هم، خانهها با طوري که پس از تلفیق آنهب
ها استفاده کرد تا بتوان به آرامش درون خانه توان از معماري ایرانی اسالمی به عنوان الگویی کاربردي، در طراحی خانهمی

دست یافت.
ش، آرامخانه، معماري اسالمی، معماري ایرانیواژگان کلیدي: 
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مقدمه
هايارزشاست. شناختخانهبهفضایکتبدیلدرالزمشرطپیشسکونت.داردسکونتانسانکهجایییعنیمسکن

می از وامل زندگی بشري است که بیش از نیمسکن یکی از مهمترین عاست.اگاهناخودضمیردرجستنپناهانهمسکونت
د یعنی فراهم کردن شرایط آرامش و آسایش براي افراد خانواده را به گذرد، همواره مفهوم اصلی خوزندگی انسان در آن می

کند، جهان جدا میهاي مسکونیهاي مسلمان نشین را از سایر معماري خانهخوبی فراهم نموده است. آنچه معماري خانه
به انسان و فضا همان احترامباشد.احترام به انسان و فضا در تعریف مفهومی خاص از خانه براي بیان مفهوم سکونت می

آیا امروزه معماري با .دهدهاي ایرانی گذشته را مورد حیرت و شگفتی روح انسانی قرار میاي است که معماري خانهمسئله
شود؟چنین ویژگی یافت می

ن آن را فراهم آرامش ساکناطراحی کرد کهمعماري اسالمی ایرانیباراايخانهتوان گونه میچآید؛ اکنون این سوال پیش می
هاي ایرانی پیوند زد؟هاي اسالمی را با معماري خانهتوان معماري خانهچگونه می؟کند

در میان مسلمانان برخوردار است. تاثیر جهت گیري قبله بر نحوه طراحی و ایجاد فضاهاي معماري اسالمی از اهمیت خاصی
. معماري اسالمی بر معماري ایران تاثیر بسیاري نهاده، کندایز میهاي معماري متماین شیوه معماري را از سایر شیوهمختلف،

هاي خاص خود را داراست . شناخت ویژگی هاي معماري اسالمی و ایرانی و تاثیرگذاري اما با این وجود معماري ایرانی ویژگی
دهند.از جمله مواردي هستند که ضرورت انجام تحقیق را افزایش می ها بر چگونگی طراحی خانهآن

رسد هاي ایرانی موثر بوده است. همچنین به نظر میهاي معماري اسالمی بر سازماندهی فضایی خانهرسد شاخصهبه نظر می
در جهت رسیدن به آرامش تاثیر گرفته است.هاي ایرانی از معماري اسالمی،پالن خانه

جهت ؛اي کارآمددر پی دستیابی به نتیجه، ستهدف اصلی تحقیق، شناخت ویژگی هاي معماري اسالمی و معماري ایرانی ا
تعیین ارتباط بین معماري اسالمی هدف دیگر، هاي اسالمی ایرانی که داراي آرامش باشد.رسیدن به الگویی براي طراحی خانه

است.هاي ایرانی و معماري خانه

هاي جامعه آماري شامل خانهاست.انجام شدهايگیري از تحقیق کتابخانهاین مقاله با تکیه بر بررسی کیفی، تحلیلی و بهره
تحقیق هايجهت نتیجه گیري از تجزیه و تحلیل و مقایسه دادهباشد.معماري اسالمی و معماري ایرانی پس از اسالم می

استفاده شده است. 

ادبیات و پیشینه تحقیق
یکی از مهمترین وظایف انسان در ایجاد محیط توان گفت می، ند مشغول استر آسمان و زمین است به تسبیح خداوهر آنچه د

تسبیح را به ناظر القا نماید. از میان زندگی خویش آن است که عناصر و فضاهاي معماري را آنگونه به نمایش گذارد که این 
مایش معماري نترین هنر است و بنابراین در هنرها موقعیت محوري دارد. ترین و جامعهاي انسان، معماري حیاتیآفرینش
)1390حدت است. (اردالن و بختیار، ي گوناگونی ابزارها و تعدد حاالت رسیدن به ودهنده

شود: ، در مقابل آن، کلمه غیر اسالمی هم وجود دارد. لذا این سؤال مطرح میآیدقتی که صحبت از کلمه اسالمی به میان میو
گوییم معماري رنگ و بوي که میاینشود؟میمعماري اسالمی چیست؟ چه چیزي باعث اسالمی شدن یک اثر معماري

رسد که در مرحله اسالمی پیدا کند، یعنی چه؟ چون اسالم جهان شمول است و براي همه ملل ظهور نموده، چنین به نظر می
ه نخست، معماران باید ساختمانی بسازند که در آن سه نکته اساسی در نظر باشد؛ اول، توجه به عملکرد صحیح بنا؛ چرا ک
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آنچه الزم است باید ساخته شود و این مالزمت توجه دقیق به عملکرد درست بنا است؛ ساخت و ساز بنا براي تفنن نیست.
سوم، اینکه در .مکانی، الزمه انجام کار درست استسازند. توجه به پارامتر زمانی و دوم، باید بدانند در کجا و در چه مکانی می

ی هم داشته باشد؛ چرا که هدف اسالم ایجاد محیطی براي تکامل انسان است که بتواند به سوي اجراي این اثر، یک پیام فرهنگ
داند خداوند متعال صاحب جالل و اکرام بوده و در عین حال جمیل است و جمال را یک معمار مسلمان میکمال صعود کند.

وند و رسیدن به کمال است. پس اثر معماري دوست دارد. همچنین اعتقاد دارد هدف از زندگی دنیوي، رجعت به سوي خدا
گر است، جمال خوانده آنچه در نقوش و تزئین بناي اسالمی جلوهکند.خود را بر سه پایه جمال، جالل و کمال بنا و استوار می

ن شیوه از شود. همچنین اگر ایشود و به آنچه به ابعاد و کشش سطوح و به کمپوزیسیون احجام توجه دارد، جالل اطالق میمی
معماري در جهت محتواي معنوي و تلفیق با مبانی اسالمی و در قالب کبریایی باشد، به آن کمال گویند. بدیهی است با وجود 

سازد و نماینده آید. به قول غزالی، ساختمان زیبا جمال باطن سازنده آن را هویدا میجمال و جالل، کمال هم به وجود می
)1391، هشیدي(دمعنوي و معرفت حق است.

گیرد. شناخت آید، فرهنگ غنی و آداب و رسوم ایرانیان مورد بحث قرار میوقتی صحبت از معماري ایرانی به میان می
هاي ایرانی است، و آگاهی از آداب و رسوم خاص فرهنگی ایرانیان، الزمه شناخت و درك فضاها و مکانهايها و ویژگیشاخص

هاي چگونه خانهآن هنگام است که می توان فهمید؛جزییات معماري ایرانی است.د پیدایشایرانیان موجب شناخت و فرآین
هاي خود را بر ناظر نمایان هاي ایرانی پس از گذار از چند دوره زمانی، هنوز ویژگیاند؟ چگونه خانهایرانی نوازشگر روح انسان

یرانی، چنین معماري خلق کرد؟ گیري الگوي معماري اتوان با بهرهکند؟ و آیا امروزه میمی
اسالم هر جا نوع معماري را که پیشرو وجود داشته، جذب کرده، در سرزمین بوزنطه یا در ایران و هند، به اشکال معماري 

است، و نتایج ظریف و زیبایی که در این مورد به موجود، صراحت و دقت هندسی بخشیده و بدین طریق آنها را توسعه داده
) 138تا 137، 1389رده، در تایید خصلت کیفی و نه کمی یا مکانیکی آن صراحت و دقت هندسی است. (بورکهارت، دست آو

دهی کمی و کیفی فضا و شکل در ي سازمانمعماري اسالمی: ابداع و بسط اصول اسالمی براي بیان وحدت به وسیله
است: طبیعی، هندسی و موزون (هارمونیک). هر دستگاه ههاي انسانی سه دستگاه مشهود براي ایجاد نظم فرض کردسکونتگاه

توان یک به یکشان را شود. حتی امروز میها با گذشت زمان نمیبه بقیه وابسته است، اما مانع پیشرفت هیچ کدام از دستگاه
هندسی با نظام ي آنها که نزدیکترین فاصله را با طبیعت دارند گسترش یافته است. نظمتمیز داد. نظم طبیعی به وسیله

آورد: ترین شهرهاي انسان به صورت وحدتی درون وحدت ارتباط دارد. نظم موزون درون وحدت تکثر به وجود میباستانی
)1390اي فراآگاهانه. (اردالن و بختیار، اند درون چارچوب هندسهاشکالی هندسی که با الگوهاي طبیعی به هم متصل

ي تحقیقهایافته

است؛ نر به میزانی که زیباست، بدون داشتن نشانی از الهام ذهنی و فردي، فقط دلیل و گواهی بر وجود خدبراي مسلمان، ه
رسد که گویی از صانعش همانند آسمان پرستاره. در واقع هنر اسالمی به نوعی کمال میزیباییش باید غیر شخصی باشد

)137، 1389گردند. (بورکهارت، میمستقل است؛ افتخارات و نقائصش در برابر خصلت کلی اشکال محو

ها در معماريو نمود آناصول معماري اسالمی
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توان این نوع با توجه به جمیع جهات و توجه به آنچه تاکنون بر معماري اسالمی گذشته و آنچه که شارع بدان نظر دارد، می
ه جا به صورت کم و زیاد اعمال شده، به معماري را با اعمال هفت اصل تبیین شده ذیل به وجود آورد. این اصول در هم

هاي رایج پنج گانه متداول دنیاي اسالم را هاي اسالمی، مکتباین اصول ضمن نگرش به هنر مردمان سرزمینکه اعمالطوري
د، اند. این اصول عبارتند از: توحیاي معمول داشتههاي معماري را در هر ناحیهبه وجود آورده و به صورت محدودتري شیوه

اخالص، علم، حیا و حجاب، عبادت و احترام، اقتصاد و ذکر.
یکی گفتن به زبان، یکی دانستن، یکی دیدن، یکی شدن وجود خدا؛ یعنی کمال هنر. اعتقاد به خداي واحد و مورد :توحید

شود؛ دت دیده میپرستش همه ملل، این یگانگی را به وجود آورده که در مجموعه شهرهاي اسالمی دنیا و در همه جا این وح
هاي اسالمی نظیر مساجد، اماکن مقدسه و مذهبی، بازارها، میادین و در بین مردم، در شهرهاي اسالمی به لحاظ داشتن نشانه

به کارگیري زبان عربی به مثابه زبان اول و یا زبان دوم و کتابت آن در همه نقاط. این وحدت ناشی از یک فرهنگ و نشأت 
سمانی است و این فرهنگ، خصوصاً در معماري مؤثر بوده است؛ مثل رعایت جهت قبله یعنی در یک شهر گرفته از یک کتاب آ

یکی بودن در مبانی معماري در هنر اسالمی، وجود خداي یگانه و کتاب د. آوروحدت سمت و سو را به وجود میاسالمی، 
خالقیت یعنی . نی بیان اسرار هارمونیحکمت یع.وحدت را بیان نموده استاش که در جاي جاي این کتاب حکمت،آسمانی

ها، کشف تناسبات در یک اثر هنري. بنابراین نبود تناسبات و هارمونی یعنی عدم خالقیت. نظام عالم از واحد به کشف هارمونی
این عوامل و این بخشی از کثرت، شناخت تقارن، توازن، تعادل، تناسب و ... هستند.کثیر و از کثیر به واحد است. عوامل وحدت

تقارن: وحدت در محوریت با : بندي نمودذیل این عوامل را دستهتوان تحت عناوین اند که میها رد پاي وحدتهارمونی
توافق: ؛ هاادل: ایجاد وحدت در حجم ها و وزنتع؛ هاتوازن: وحدت در هارمونی؛ هاوحدت در ابعاد و اندازهتناسب:؛ مرکزیت

تشابه: همان وحدت در شکل ؛ ایجاد وحدت با طبیعت و ساختمانتطابق:؛ و در انتخاب عملکرد معماريو فکروحدت در عمل 
شناخت و به کار بستن این . تساوي: در همه چیز؛ تناظر: وحدت در دید است؛ تجانس: وحدت در جنس و صفت است؛ است

کند. هنر معماري، خود عرصه مناسبی براي نشان یک میها، یک اثر هنري را به هنر اسالمی، به ویژه در معماري نزدهارمونی
دادن عوامل فوق است، زیرا معماري، خود بر اصول هندسی استوار است. به همین دلیل ایدئولوژي هنر اسالمی هندسه است 

شود.کند، ولی در هر زمان و مکانی هنري بر این مبنا عرضه میکه تغیر نمی
است، دور اند. خلوص فقط باید براي خدا باشد. باید از هر چه زشتی و پلیديبدون پیرایههاي مسکونی همه ساختماناخالص: 

پیرایه و خالص باشد. آب را که نشانه پاکی است، در جاي جاي در اماکن باید همه چیز پاك، بی.باشدباشد. همه چیز باید زیبا 
سازند به سوي هر چه که میور نشانه خلوص و پاکی است.دهند. نبرند. نور را در همه ساختمان گردش میبنا به کار می

آسمان نشانه دارد و همه چیز متعلق به اوست و در نهایت اخالص قرار دارد. همه اماکن اشاره به آسمان دارند؛ گنبدها، دور 
ري اسالمی جایی ندارد؛ دروغ در معماد. یزاند و همه به آسمان اشاره دارنها همه نوك تها و پنجرهها، تیزي باالي دربقوس

شود. حتی در بنا کردن احجام معماري، مصالحی که در آن به کار رفته، رابطه دارند. این نکته به ویژه در نیارش بنا دیده می
آنچه هاي انتخابی باید خود ایستا باشند، نه اینکه با توسل به ترفندهایی این نیارش را تأمین کنند.مصالح انتخاب شده و فرم

اجراي عملی اخالص باشد، بالطبع زیبایی نیز به وجود خواهد آمد. زیبایی به معناي قشنگی و جمال نیست؛ بلکه معنی آن در
. زیبندگی، پذیرفتنی، دل خواستن، به سامان بودن و به تناسب بودن است. منبع زیبایی خدا است. زیبایی مقیاس ندارد

وقف کردند. همه علم، یعنی رعایتبلکه زیبایی و هارمونی و تناسبات راهنرمندان در دنیا درهم و دینار وقف نکردند،
. افالطون با شاگردانش یک ماه در ماهیت زیبایی بحث کردند و به این نتیجه رسیدند یعنی کشف تناسباتتناسبات؛ خالقیت، 

وجه داشت که اعداد طالیی و اعمال و باید تکه زیبایی یعنی تناسب داشتن باید یک چیزي از مظهر زیبایی در آن دمیده باشد.
م ها هر چند در ایجاد زیبایی بدون تاثیر نیستند، ولی اصالً ضامن زیبایی نبوده و باید از اعداد طالیی و خطوط ناظرعایت آن

بایی بخشد. براي ایجاد زیها محوریت و هدایت می. از طرفی باید توجه داشت که اینها در طرحشودنقوش و محورها استفاده 
اند زیبایی گفتهباید از سایر قواعد نظیر رعایت تقارن، تعادل، تشابه، توازن و... در اصل توحید شرح داده است، استفاده کرد.
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اي رفت و در پیرایهعصاي زیبندگی و داشتن تناسبات و مناسبت ها در یک اثر اسالمی است و بایستی به سوي سادگی و بی
تناسب و زیبنده دقت نمود.ئینات مها و تزانتخاب فرم

هاي اسالمی، به ویژه قرون چهارم و پنجم هجري پیشرفتی بسزا و درخشانی داشته است و علم در سایه دوران حکومتعلم:
اند؛ چه در علم و فنون فیزیک و شیمی و ریاضیات و چه در زمینه علوم و مسلمانان در همه زمینه هاي علمی صاحب نظر بوده

اند؛ به ویژه از هندسه که هاي علمی و از معرفت اسالمی، یعنی از هر دو علم، استفاده کردهها از دانسته. لذا آنمعرفت اسالمی
استفاده از اند.شود، نهایت استفاده را نمودهایدئولوژي معماري است و بر مبناي آن در هر زمان و هر مکانی اثري نو ارائه می

ترین کار آنان است؛ چه در سطوح و احجام بنا و چه در ریزترین نقوش تزئینی نظیر اسیریاضیات در معماري اسالمی جزء اس
ها را بر در و دیوار کتابت ها و...؛ همه و همه در عین حال از معرفت دینی هم بهره برده و تمام این دانستهها، اسلیمیگره

که بیشترین اند؛ به طورياند که سازنده فرهنگا اجرا کردههمومی و حتی در خانههایی را در مساجد، اماکن عاند. کتیبهکرده
ساخت و تزئین بنا، یعنی استفاده از علم و از معرفت اسالمی است؛ هاست.تزئین اصلی این بناها با استفاده از این کتیبه

دهد. چنانچه به دقت نگاه یاي از معرفت الهی را نشان ماي را بیان کرده و گوشهمعرفتی ناشی از علوم الهی. هر نقشی نکته
گیرد. به جرئت ها، همگی با استفاده از علم هندسه بوده و از آن نشأت میشود، کاربرد انواع خطوط، انواع اسلیمی و نقوش آن

ها، در در محاسبه نیارش بناها و در تزئین آناي نداریم که در آن از هندسه استفاده نشده باشد.توان گفت هنر اسالمیمی
شنویسی و کتابت و حتی در زمینه نگارگري و موسیقی نیز مسئله هندسه مطرح است. در احداث بنا، ابتدا پیش از هر چیز خو

هاي خارجی مصطلح اند. کلمه پیمون معادل مدول است که در زبانبه پیمون بنا که در غرب به آن مدول گویند، توجه داشته
اي در کرمان اي معمولی روستایی در روستاي دور افتاده، حتی یک بنت که با داشتن ضوابطیاست و آن بدین معناس

کاربرد پیمون با ساخته است.ترین معمار در پایتخت میاي بسازد که بزرگمتر را به گونه10توانست یک گنبد با دهانه می
سازد. معمار وقتی با پیمون کند ولی پیمون از یک نواختی خارج میفرق دارد؛ مدول همه چیز را یکنواخت میمدول خیلی

کرد، مطمئن بود که از لحاظ طرح و تناسب و محاسبه نیارش بنا از هر لحاظ کارش را درست و صحیح انجام داده است. کار می
ها، کردند. پیمون را در آن گنجانیده و با کم کردن و افزودن پیمونمیهاي آن را اندازه براي طرح ساختمان، نخست اندام

آوردند و با اعمال سایر اصول معماري اسالمی، اثر زیبایی خلق هاي ساختمان را به دست میاندازه دلخواه هر یک از اندام
کردند. پد لغت، یعنی پد جفت استفاده میکردند؛ مثالً براي پدید آوردن قرینه، از جفت و براي بر هم زدن آن از متضاد اینمی

هاي قبل از اسالم و جفت را براي پدید آوردن آرامش دلخواه بعد از اسالم جفت براي از بین بردن یکنواختی بنا نظیر ساختمان
ایستایی بنا یا کردند، استفاده از علم دیگر از مواردي که در ساخت و ساز معماري اسالمی بدان توجه میاند.گرفتهبه کار می

داشته اطالق شد، به مجموعه عواملی که بنا را نگاه مینیارش است. نیارش که در معماري گذشته هم به کار گرفته می
اگر معماري در شناخت مصالح و گردیده است که مجموعاً شامل استاتیک بنا، فن ساختمان و مصالح شناسی بوده است.می

تواند کارهاي مهمی را انجام دهد که امروزه با ته باشد و به خوبی اندوخته باشد، میها شناخت داشهمچنین مقاومت آن
هاي قدیمی را مطالعه و به دقت بررسی دهند. اگر کسی بخواهد علم نیارش را فرا بگیرد باید ساختمانتیرآهن و بتون انجام می

ومت مصالح است، همچنین در یزد چهار گنبد مدرسه ضیائیه نماید. مثالً در ابرقو گنبدي بدون اندود وجود دارد که تماماً مقا
دهد معماران قدیم ما به خوبی از توان ارائه نمود. که نشان میهاي زیادي میبه همین نحو ساخته شده است. در این باره مثال

ها را معماري اسالمی کردند. چنانچه بناهایی با رعایت اصول فوق ساخته شود، آنعلم نیارش آگاهی داشته و استفاده می
هنر اسالمی، ولی گویند ها متفاوت است. تمام دنیا میتوان نامید. البته فراموش نشود معماري اسالمی با معماري مسلمانمی

بینیم که کار بیهوده هم شده است، ولی در عین حال از نظر دنیا شاهکار هنر اسالمی ما در آن هم افراط و هم تفریط می
است. این مطلب با معماري اسالمی که روح اسالمی داشته باشد متفاوت است. ضمناً الزم نیست هر ساختمانی با شناخته شده 

قوس و گنبد و مناره، معماري اسالمی باشد؛ بلکه چنانچه مطابق این هفت اصل ساخته شده باشد، شاید بتوان آن را معماري 
اسالمی نامید.
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هاي اسالمی هم بایستی داراي ت حجاب توصیه اکید نموده است. لذا لزوماً ساختماناسالم براي حفظ و رعایحیا و حجاب: 
ساختند، ولی اند را درون گرا میهایی که مصرف شخصی داشتهها براي ایجاد حجاب، به ویژه ساختمانحجاب باشند. آن

ها را در اطراف میانسرا ایی ساختمان، اتاقگربراي درون. کردندها را برون گرا بنا میوشکهاي اماکن عمومی نظیر کساختمان
نمودند؛ زیرا یکی از خواستند به دو بخش اندورنی و بیرونی طراحی و اجرا میتري میساختند و اگر ساختمان بزرگمی

باورهاي مردم ایران ارزش نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن و نیز عزت نفس آنان بود که این امر به گونه اي معماري را
گرایی مانند آغوش گرم و بسته است و از هر سو رو به درون دارد؛ از در ورودي که وارد فضاي درونگرا کرده است.دورن

شدند، ابتدا یک هشتی داشته که به دو داالن متصل بود: یکی براي بخش اندرونی و دومی براي قسمت بیرونی. چرا که می
هاي مشبک، حجاب طرفی با ساخت پنجره هاي کوچک و با ایجاد شبکه و پنجرهبخش اندرونی در حجاب کامل باید باشد. از 

دادند. حتی کوبه درها متفاوت بوده که تفاوتی بین مرد و زن بودن مراجعه کننده مشخص باشد. مالحظه بیشتري به بنا می
ه یکدیگر نداشته باشند و حتی از شد بناها اشرافی بسعی می. شود ساخت اندرونی و بیرونی براي رعایت کامل حجاب استمی

اند و این د که به یکدیگر فخر نفروشند. مسلمان ایرانی هم مثل عرفا به درون بیشتر از برون توجه داشتهنبیرون طوري باش
کنند پس از آمدن ها تصور میآرامش داشته باشد. بعضی. انسان باید در خانهاي است که جنبه مذهبی داردمهم، خود مسئله

که چنین نیست. زیرا حجاب پیش از اسالم هم در ایران بوده و حجاب آید؛ در حالیالم به ایران، مسئله حجاب پیش میاس
اصوالً هاي هخامنشی، کلمه پردگی وجود داشته که بیانگر همه چیز است.تر است؛ مثالً در مورد زنها خیلی مفصلزرتشتی

صل از حالت شرقی بودن مردمان این مرز و بوم نشأت گرفته است. انسان در اثر انسان میل دارد پوشیده باشد و بیشتر این ا
کند، این کنند و به حجاب اعتقاد دارند نگاه میرعایت حجاب، وقتی به مجموعه شهرها و ابنیه کسانی که در آنجا زندگی می

اشان را ببینید، هر کدام از این خانه ها به مثابه نماید؛ مثالً اگر کوچه هاي یزد و کاعتقاد را در خود کالبد شهر هم مالحظه می
پوشانند. ها خودشان را در چادر میاند. مثل مردان که خود را در عبا و لباده و زنیک انسان خودش را در حجابی پوشانده

در معماري آن دقت م وتري مثل تهران بیاییاگر به شهر بزرگشود.گر میها جلوهشویم، آنگاه آن زیباییوقتی وارد بنا می
زنیم چه توان حتی درون اتاق خواب را که از باال به پایین شیشه است، ببینیم و حدس میخیابان به راحتی میدرونکنیم از 

کند و آن معماري با حجاب یزد و حجاب، انسان را بی حجاب میکنند. این معماري بیهایی در اینجا زندگی مینوع انسان
معماري غربی مثل انسان غربی یک نوع تحرك ظاهري را کند.هاي خاص خود معرفی میري را با ویژگیکاشان، افراد دیگ

بینید در ظاهر متحرك است؛ یعنی شما را به حرکت بصري و بیرونی نگرید، میدارد؛ یعنی شما وقتی به یک معماري غربی می
رد. به عبارت دیگر، ما قهرمانان نشسته داریم (رستم) و کند، ولی معماري اسالمی این حرکت را در درون خود دادعوت می

مغرب زمین قهرمانان متحرك (سوپرمن). معماري اسالمی هم یک معماري قهرمانی است که حرکت هم دارد، منتها در درون.
ار این دریافت به هر میزانی که معمنعکاسی ندارد. سکوت و آرامشی در بیرون دارد، ولی درونش پر از غوغاست که در بیرون ا

کند و مسلم است در فضاي رسد که انسان احساس میاش هم به حدي میکند، انعکاسش در اثر معماريباطنی را پیدا می
ساخت بناهاي اندرونی و بیرونی رعایت خواست مردم؛ یعنی معماري معماري حاضر شده احساس آرامش و راحتی وجود دارد.

گرا باشد. باید درونخانهیی نیاز دارد و گران به درونوار است. انسامردم
جویی ها نهایت صرفهاي است که در ساخت ساختمانرعایت اقتصاد، یک اصل اسالمی است. معماري اسالمی به گونهاقتصاد:

صرف شود. پرهیز از اسراف یعنی هر چیزي را به جاي خود به کارگیرند؛ هر مصالحی را در جاي مناسب خود و به حد نیاز ممی
گوییم هر چیز به جاي خود، فقط در مورد مصالح مصرفی بنا نیست، بلکه این پرهیز از کنند و این عین عدالت است. اینکه می

اسراف چه براي مصرف نوع مصالح، چه احداث فضاهاي بیهوده و بعضاً از روي تفنن و چه مصرف مصالح نابجا و چه احداث 
رسد اصل با صرفه به نظر میري بهینه آن و یا عدم توجه به مکان و زمان احداث بنا.ساختمان بدون توجه به عملکرد و کارب

بعضی ابعاد این اصل عبارتند از: ترین بحث معماري اسالمی است. بودن، مهم
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وار کردن بنا و در نهایت هاي بسیاري براي مردممعماري باید مقیاس انسانی داشته باشد. مثال: معماري مردم پسند-1
توان زد که از آن جمله، کاربرد اعداد قدسی در بناهاست؛ چرا که این اعداد ارتباط مستقیم با اعتقادات ها میاسالمی کردن آن

کند. اصل مردم واري یعنی رعایت رعایت آن نیز اثر معماري را مردم پسند میمردم داشته و مورد عالقه مردم هستند.
بی و چه اقتصادي؛ اینها جزء نیازهاي اولیه مردم است، چه در باغ سازي، چه در هاي مردم، چه عاطفی، چه مذهخواسته

ساختن مساجد و مدارس و چه در خانه و یا در هر بنایی دیگر. 
. کردندخود بسندگی را انتخاب میدادند و اصطالحمعماران گذشته به موضوع خودکفایی بسیار اهمیت میخودکفایی: - 2

. زي که از خود آن سرزمین حاصل شودبوم آورد یعنی چی.دارند» بوم آورد«د کفایی اصطالح یا خوبراي اشاعه خودبسندگی
یک اصطالح دیگر (ایدري) هم دارند؛ یعنی متعلق به همین جا، اینجایی. 

یست، باید گفت الزم بود ابعاد را مطابق نیاز انتخاب کنند. اینکه تزئینات در هنر اسالمی براي چمعماري پرهیز از اسراف: - 3
که هر عامل تزئینی در معماري اسالمی صرفاً یک عامل تزئینی نیست، بلکه یک علت مهم فنی داشته است؛ مثالً کاشی، عایق 

زیرا عمر اند هم براي این بوده که بتوان آن را تعمیر کرد.نکه در روي این کاشی نقش انداختهرطوبت و حرارت است و یا ای
وداً ده الی پانزده سال بیشتر دوام ندارد. بدین ترتیب است که یک اثر معماري به اسالمی بودن خود کاشی زیاد نیست و حد

شود.نزدیک می
تواند عبادت کند. لذا در معماري اسالمی چنین به نظر در شریعت اسالم هر کسی بدون واسطه انسانی می: عبادت، احترام

پیرایه و پاك همچون شود، باید فضاي ساده و بیي مختلف بشري ساخته میهایی که به واسطه نیازهارسد همه ساختمانمی
توان عبادت کرد. هر چند مسجد فضاي بیشتري براي مسجد باشند؛ به ویژه اینکه در همه جا چه در مسجد و بازار و منزل می

تواند محتوي مسجدي هم ي میمحتواي معماري همه بناها و با هر کاربرد. ، ولی منزل و مسجد عین هم هستندعبادت دارد
طلبد. اماکن باید طوري بنا شوند که دور از هر ناپاکی داشته باشد. یک اثر معماري با یک محتواي عبادي، مسلم است پاکی می

ها در گوشه اي از حیاط، طوري شوند. آبریزگاهها و در بیرون بناي اصلی ساخته میها خارج از محیط آلودگیباشند. توالت
براي به بر ساکنان آن واجب است.خانهرمت شود تا با پیمودن مسافتی، تطهیر کفش فراهم شود. احترام و حفظ حه میساخت

ترین نیاز جهت محورهاي وجود آوردن امکان عبادت در همه اماکن، تطابق محورهاي اصلی بناها در جهت قبله، جزء اساسی
الك قبله را در معماري مطرح نموده است؛ به طوري که تأثیرات مهمی در اصلی بناها بوده و این موضوع بحثی به نام استه

ها به وجود آورده است. طراحی پالن ساختمان
در بناهاي اسالمی سعی شده به طور مداوم ذکر خدا باشد یا اینکه به نحوي ذکر خدا را به مردم یادآوري نماید. لذا از : ذکر

. این ذکرها بیشتر با انتخاب آگاهانه و از روي متون قرآنی و همچنین ادعیه و اوراد اندکتابت اسما و صفات الهی سود جسته
ها براي آنمنقول صورت گرفته که بیشتر در بیان توحید و نبوت و در بناهاي منتسب به شیعیان، بیشتر در مورد والیت است.

اند که حتی در ساخت بناها هم سعی وسواس داشتهذکر نام خداوند و نام اولیاء دین (چه در ظاهر و چه در باطن) آنچنان 
ها با اعداد مقدس نام آنان به حساب ابجد تطابق داشته باشد؛ نظیر مدرسه کردند که مثالً جمع تعداد اطاق با تعداد پنجرهمی

مکان و با 14حجره که عددش اسم مقدس پیغمبر (ص) است و همچنین دوازده راهرو با دو رواق، جمعاً 92خان شیراز با 
که معادل تعداد 114به معناي علی (ع) و با چهار اطاق خادم و موذن جمعاً 110شود چهار مدرس که همه را جمع کنیم، می

المقدور دیوارهاي کردند حتیاند که سعی میدر این موارد آنچنان دقت داشتهمانمعماران مسلباشد.سوره هاي قرآن می
باشد. چرا که در همه حال و در همه جا تمام نمودها باید نشانی از یک شهر اسالمی و ذکر نام هاي مسکونی در جهت قبلهاتاق

)91، (دهشیديالهی باشد.

ی هاي اسالمهاي معماري خانهشاخص

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


عبارتند از:هادست یافت، که تعدادي از آنمعماري اسالمیهايشاخصتوان بهمییاسالمبه اصول معماريبا توجه 

): امکان تفریح و شادابی با فراخ نمودن خانه؛ راحتی اسالمیمطلوبعیشنمودمنزلوسعتباال (وسعتدرمنازلنساخت-1
ها و حریم خصوصی از در خانه که نمود راحتی مومن با وسعت منزل است؛ ایجاد سعادت دنیوي با خانه وسیع؛ پوشاندن بدي

- 3سراي) وسیع ایجاد حیاط (میان- 2نمود یافتن عقالنیت در وسیع سازي مردم؛ نمود بنایی معتقد به معاد با وسعت خانه؛ 
هاي آرامش بخش در تزیین خانه ها نسبت به هم، استفاده از رنگطراحی خانه متناسب با اقتضائات آرامش: آرامش صوتی اتاق

م ایجاد درهاي روبرو)، مجزا احداث خانه با حداکثر پوشش گري: در معرض دید نبودن فضاهاي داخلی نسبت به هم (عد-4
ها، اشراف بودن و در معرض دید نبودن آشپزخانه، در امان بودن فضاهاي داخلی از دید همسایگان با روبرو نبودن درهاي خانه

ایجاد حریم -6طراحی و ساختن خانه به طوریکه کمترین آزار همسایگان را به دنبال داشته باشد -5ها نداشتن به همسایه
محل ویژه -9تزیینات داخلی خانه - 8بلند نبودن ارتفاع داخلی منازل بیش از هشت ذراع -7انه (مفدار و رعایت آن) براي خ

تعبیه محلی -12تعبیه زنگ براي ورودي منازل - 11هاي خانه با اصول اسالمی تناسب اتاق-10نماز و نیایش در خانه 
ایجاد آشپزخانه در قسمتی از - 14ایجاد لوازم بهداشت خانه - 13زل (سکو) براي نشستن جهت پوشیدن کفش در ورودي منا

قرار گرفتن - 16هاي اطراف ایجاد تهویه مناسب براي دور کردن بوي آشپزخانه از خانه- 15بنا که بوي آشپزي مستهلک شود 
له و پشت به قبله نبودن رو به قب- 18بیرون از فضاي داخلی خانه بودن دستشویی - 17دستشویی در مخفی ترین نقطه بنا 

، دفع بوي بد فاضالب و ... (رحیم قربانی- 20تعبیه سنگ و کاسه دستشویی خالف جهت مقابله با ماه -19دستشویی 
1394 (

مبانی نظري معماري ایرانی اسالمی
خلوت گزینی و -1هایی همچون؛مبانی نظري معماري ایرانی اسالمی از دو بعد قابل بررسی است. در بعد انسانی با ویژگی

هاي زیبایی شناسی و فونکسیون، که با استفاده از تناسبات و مقیاس- 2شود. امنیت، که با استفاده از فضاي محصور ایجاد می
هایی گردد. و در بعد فضایی با ویژگینقطه عطف، که متناسب با مقیاس انسانی یک بنا ایجاد می-3شود. انسانی ایجاد می

وحدت بیرون و درون، که - 2گردد. ایی و پویایی فضا، که بواسطه توجه به حرکت و توقف ایجاد میایست-1همچون: 
ریتم - 4گردد. کمپوزیسیون، که از طریق وزن و ترکیب ایجاد می-3ي هویت در طراحی داخل و خارج بناست. دهندهنشان

هماهنگی فرم و عملکرد، که در بناهاي ایرانی - 5است. هفضا، که با کثرت و وحدت و تکرار مدوالسیون در طراحی به وجود آمد
شود.، قابل تامل است. (مریم شاهپري)اسالمی مشاهده می

گیرينتیجه
هاي ایرانی پرداخته شده و سپس اصول نخست به مفهوم سکونت و جایگاه آن در معماري اسالمی، چگونگی آرامش خانه

عماري مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله بعد با شناسایی اصول معماري ها در ممعماري اسالمی و چگونگی نمود آن
هاي ایرانی اسالمی پرداخته شده است.هاي معماري اسالمی و مبانی نظري معماري خانهاسالمی، به شاخص

عماري اسالمی، با هاي مکارگیري آن در معماري و دست یافتن به شاخصهآنچه از مقایسه اصول معماري اسالمی و چگونگی به
توان دریافت که؛ نتیجه هاي قدیمی ایرانی میبا بررسی خانهشود، این است که؛مبانی نظري معماري ایرانی اسالمی حاصل می

هاي ها و سبکهایی به وجود آورد که پس از گذار از دورههاي اسالمی، توانسته خانههاي معماري خانههمنشینی با شاخص
اند. همچنین تاثیر خیر، اکنون نیز جایگاه ویژه خود را دارند و تداعی کننده آرامش خاطر و داراي حس مکانهاي امعماري سال

اي که شاید این فضاها را در هیچ زمان و دید بینندههاي ایرانی ازهاي ایرانی باعث شده؛ خانهمعماري اسالمی بر معماري خانه
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شده و جنبه هاي قدیمی ایرانی مرمت شود خانهص شود، به طوریکه مشاهده میمکانی تجربه نکرده باشد، داراي جایگاه خا
اند. گردشگري پیدا کرده

ا توجه به بي تعادل و آرامش است.ي هنر است که بازتاب دهندهمعماري اسالمی ایرانی به دنبال ساختن دنیایی به وسیله
هاي ایرانی بسیار به هم د که معماري اسالمی و معماري خانههاي تحقیق به این نتیجه خواهیم رسیتجزیه و تحلیل داده

نزدیک بوده و پس از ورود اسالم به ایران، این دو معماري به دلیل نزدیک بودن اهداف در طراحی خانه، توانستند با هم ارتباط 
ی، مکانی براي آرامش انسان هاي خلق شده در عین زیبایها با هم، خانهاز تلفیق آنکه پسطوريهمناسبی برقرار کنند ب

بتوان به ها استفاده کرد تا توان از معماري ایرانی اسالمی به عنوان الگویی کاربردي، در طراحی خانهشوند. از این جهت می
آرامش درون خانه دست یافت.
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