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 سرآغاز

 اسو  زورخانوه. اسو  توانوایی و توانایی، قوه، نیرو، قوو  معنای به زور
 ورزش باشوااه و قویییی ورزشواای آن در کوه جایی معنای مرکب، به

 چوی، زورخانوه بوازی، زورخانوه بواز، زورخانوه .اس  آمیه باستانی های
 یتوری ما کواری زورخانوه و کوار زورخانوه داری، زورخانه دار، زورخانه
( 1) .رونوی موی شویار بوه ورزشی مفاوم و واژه ای  از آمیه بر ترکیبا 
آئینوی،  دینی، فلسفی، عییق مفاهی  دارای زورخانه نااد وجودی فلسفه
 توروی  آن عیویه محور که اس  اخلاقی و ای، پالوانی اسطوره تربیتی،

از مفواهی  موورد توجوه . اسو  بووده مظلوم و وط  از خیاشناسی، دفاع
شتاان، توجه به ارزشاای اخلاقی به شیار می آییکه نیود آن را موی گذ

( در 2توان در مت  زنیگی آنان و نیز کالبی بناهای شاری به چش  دیی. )
زمان های گذشته معیاران سنتی برای معیاری بنا حساسی  بخصوصی 
داشتنی که علاوه بر زیبایی در آناا اصول دینی، فرهنای، اخلاقی را لحاظ 

 . (3دادنی. )کردنی و ملاک طراحی خود قرار میمی 
 
 
 

 

 
یکی از ای  مکاناا زورخانه اس  که معیاری آن بور اسوام معیارهوای 

ی مثل تواضع و فروتنی، فتو  و جوانیردی، سادگی و قناع ، وووواخلاق
اصوول  یسوتیچپاکی و خلوص نی  شکل گرفته اس  .مسئله تحقیوق 

 یبور اسوام آمووزه هوا یویانوه ازورخ یمعیار یریدر شکل گ یاخلاق
اخلوا  در حوضوه  اواهیجا  یویتبی اس  و هیف از ای  پوووه  اسلام
یی اس . برای پی زورخانه ا یآن در معیار یریو نحوه به کارگ یمعیار

-بردن به رابطه میان ای  دو متغییر ، روش تحقیوق آن نووع تواریخی 

زورخانهه  در هیی  راستا به طور هیفینوی تفسیری انتخاب شیه اس .

یزد به عنوان نیونه موردی بررسی کسنویه خرم آباد و زورخانه  طیب

 می شونی.

 

 

 

 

 

 چکیده

رعای  اصول اخلاقی و توجه به جایااه انسان براسام آموزه های اسلامی تاثیر عییقی بر سبک زنیگی و معیاری بناهای سنتی ایوران زمینه: 
سان اس ، تا از ای  طریق در فضای معیاری بوه نااده اس . بنابرای  رابطه معنادار بی  معیاری و اخلا  هیواره تامی  کننیه نیازهای معنوی ان

تعادل و آرام  برسی. بر هیی  اسام آموزه های اسلامی با محوری  اخلا  از عوامل بسیار ما  در رونی شکل گیوری معیواری زورخانوه ایوی 
شود عبار  اس  از ؛ نحووه  اس  که نق  کلییی در هوی  بخشی به کالبی فضایی زورخانه داشته اس . پرسشی که در ای  تحقیق مطرح می

تجلی توصیه های اخلاقی متاثر از آموزه های اسلامی در معیاری زورخانه ایی چاونه اس ؟ به منظور پاسخاویی به ای  پرس  زورخانه هوای 
نیونوه پووهشوی  با ارزش معیاری در اقلی  گرم وخشک )کسنویه، یزد( و اقلی  سرد و کوهستانی )طیب، خرم آباد( به طور هیفینوی بوه منزلوه

وثر انتخاب شیه اس . در ای  مقاله ارزشاای اخلاقی به مثابه متغییر مستقلی هس  که بر ساختار کالبیی زورخانه به عنوان متغییر وابسوته ، مو
 واقع می شود. 
اثیرا  آن در قالب رعای  : نتای  پووه  نشان مییهی که توصیه های اخلاقی در معیاری زورخانه ایی مورد توجه بوده اس  و تنتیجه گیری

تواضع و فروتنی، فتو  و جوانیردی، تقیم و معنوی ، محرمی )درونارایی(، سادگی و بی آلایشی، تعادل اخلاقی و کنترول خش  و طاوار  و 
 پاکیزگی تجلی یافته اس .

 
 زورخانه، ارزشاای اخلاقی، معیاری زورخانه ایی، آموزه های اسلامی: کلیدواژگان
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 مفهوم اخلاق
ها، جیع خلق معنا شیه اسو . واژه خلوق را  واژۀ اخلا  به معنای خوی

عنوا کورد: خووی، طبوع، توان با استناد به فرهنگ لغو  چنوی  مینیز م
چنی  بیان کورد کوه فرهنوگ توان به طور ساده می (.4)سوجیه و عاد 

اخلاقوی اعیال، اعتقادا  و معیارهای مربوط به درس  و نادرس  افراد یا 
اخلا ، ماهی  و ارزش غوایی معیارهووایی ( 5.) گیردگروهاا را در برمی

قو  ( ن6.)گیورداسو  کوه اعیال انسانی با آناا مورد قضاو  قورار موی
گیریاا و انتخواباووا و در  در تصیی  لا  در عیلکردها و رفتارها،وووواخو

هوووا، ماووو  و تعیوووی  کننووویه اسووو . اخووولا   برخوردهوووا و ارتبوواط
مجیوعواای از معوانی ویوگیاای مستقر و ثاب  در ناان انسان اس  که 

شود و از در پرتو آن، رفتوار در نظر انسان نیک و یا زش  نشان داده می
 نیایی و یا از انجام آن خودداری موی ای  رو فرد به انجوام آن اقیام می

 (. 7)ورزد

 اخلاق و معماری

اخلا  ریشه در تیام کارها و انییشه های انسانی و جاوان بینوی انسوان 
( و معیاری و شار سازی یکی از حرفه های مورتب  بوا مفواهی  8دارد)

( ، که ارتباط و تاثیر میتازی در زمینه های مختلف انسانی 9اخلاقی س )
(، و رعایو  ارزشواای اخلواقی در آن 11رفتوار و فرهنوگ دارد)از قبیل 

( ای  ارتباط در معیواری سونتی ایوران از رسواله 11ضروری می نیایی.) 
معیاریه، اخلا  حرف معیاری، فتو  نامه بنایان و دیاور مووارد مورتب  

ای برای بروز و ظاوور زنویگی معیاری عرصه ( 12قابل استنباط اس .)
یودهوای هنجواری هینوون اخلوا  اسو . هیوی  اجتیاعی و ن فردی،

هوای گردد تا عوامل تأثیرگذار در معیواری بوا ویوگیموضوع موجب می

بنابرای  رابطه بی  معیواری،  .خاص در کالبی و معنای آن نیود پییا کنی
کننیه خواس  و نیاز انسان اس  تا از اخلا  و هنجارهای اجتیاعی ارضاء
 (. 13)آرام  برسیای  طریق در فضای معیاری به 

 : مولفه های اخلاقی در معماری زورخانه1جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه به مسائل اخلاقی از نکا  قابل توجه بوووده  زورخانه های ایراندر  زورخانه ای ایران های اخلاق در معماری مؤلفه
توا از حیطه موشخص شویه اخلاقیووا  در جامعووه خووارگ ناووردد. در 

 نحوه تجلی مولفه های اخلاقی در کالبد زورخانه مولفه های اخلاقی توصیه های اخلاقی بر اساس آموزه های اسلامی

ردد)بوه خویا ای کسانی که اییان آورده ایی! هر کس از شیا، از آیوی  خوود بازگ
زیانی نیی رسانی؛( خیاونی به زودی جیعیتی را می آورد که آناا را دوس  دارد و 
آنان)نیز( او را دوس  دارنی؛ در برابر مؤمنان متواضع، در برابر کافران سرسخ  و 

 .)54نیرومنینی )سوره مائیه،آیه 
قامتو   توانى زموی  را بشوکافى، و طوولروى زمی ، با تکبر راه مرو! تو نیى بر

 (.37اسراء/)رسی ها نیىهرگز به کوه

 
 

 تواضع وفروتنی

گود زورخانه را پایی  تر در نظر می گرفتنی تا ورزشکاران خوود را پوایی  تور از 
 مردم احسام کننی و دچار غرور و تکبر نشونی. 

درب ورودی زورخانه را کوتاه در نظر میارفتنی تا هناام ورود مجبوور بوه خو  
  .کردن سر بشونی

 

جوانیرد کسی اس  که وقتی قیر  یابی ببخشایی و چون توانینی شی عطا کنی و 

 .)346، ص 7غرر الحک ، گ )چون چیزی از او خواسته شی نیاز را برآورد
 
فتو  و 
 جوانیردی

ایجاد فرم هش  ضلعی در فضای گود جا  انجام مناسب تیرینا  و حرکوا  
 پالوانی

  تجیوع پالوانوان و برقوراری تعاملوا  ایجاد فضای غرفه در کنار گوود جاو
 اجتیایی و هیننی  یادگیری مفاهی  اخلاقی و پالوانی 

 

 (أَلا بِذِکْرِ الل َهِ تَطْیَئِ  ُّ الْقُّلُّوبُّ)
 (.28)رعی/« یابی!ها آرام  مىآگاه باشیی، تناا با یاد خیا دل

 تقیم و معنوی 
 )پرورش روح و جس (

 

 ارتفاع زیوادهای متعید و تاب  نور به گود ، و  قرار گیری گنبی میور با پنجره  
قیاس  مکان و موجوب ضوعیف شویردن انسوان  نشان دهنیه کف تا زیر گنبی

 میشود.

هائی غیر از خانه خود وارد نشویی تا اجازه  ایی در خانه ای کسانی که اییان آورده
متوذکر بایریی و بر اهل آن خانه سلام کنیی، ای  برای شویا باتور اسو ، شوایی 

 (28نور/. )شویی
 

 
 محرمی 
 )درونارایی(

به دلیل اینکه زورخانه فضایی مردانه اس  و جا  انجام فعالیو  هوای ورزش 
پوش  خاصی را می طلبی بنابرای  جا  ایجاد محرمی ، دسترسی بوه فضوای 
 ورودی زورخانه را با راهرو و یا هشتی بصور  غیرمستقی  طراحی می کردنی.

هر کس ساختیانی به خاطر ریا و خودنیایی و فخور فروشوی  رسول خیا فرمود:
بسازد، در روز قیام  آن بنا در حالی که از آت  شعله ور اس ، از زمی  هفت  به 
دوش می کشی، سپس آن بنای شعله ور به گردن  می پینوی و بوا او بوه قاور 

 جان  پی  می رود مار آنکه توبه کنی.

 
 سادگی و

 بی آلایشی 

انه ساده و بیون تزیینا  اس .و فقو  بوه بخو  هوای اصولی ساختیان زورخ
 زورخانه پرداخته شیه اس .

 استفاده از مصالح سنتی و بومی نظیر: آجر فرش، خش ، گل، کاه گل، گ  و...

کسانی که از گناهان بزرگ و از کارهای زش  دوری می کننی و هناامی  هیان
 37آیه )ش  را برمی گزیننیکه ]به مردم[ خش  می گیرنی، راه چش  پوشی و گذ

 شوری(سوره 

 
تعادل اخلاقی و کنترول 

 خش 

رعای  اصول اولیه معیاری )تقارن،ایسوتایی،مرکزی  گرایوی، تناسوب مقیوام، 
ریت ، مصالح هیا ، سلسله مراتب(در شکل گیری کالبی زورخانه نق  بسزایی 

قرارگیوری  کننی به نحووی کوه بوادارنی و نظ  بصری و تعادل در بنا ایجاد می
 ورزشکاران در فضا اصلی زورخانه حس آرام  و تعادل القا می شود. 

خاطر اهیی  نظافو  و بایاشو ، پیامبراکرم)ص( به نظاف  توصیه فرموده و به
النظافته م  الاییان؛ نظاف  »فرمایی: ردیف اییان قرار داده و میرا قری  وه آن

چون انسان زیبا، با هرچیزی که سر  ،«ناپذیر از یک دیارنیو اییان عضو جیایی
 .و کار دارد بایی دارای رنگ معنوی و در واقع الای باشی

 
 طاار  و پاکیزگی

 تعبیه هواک  در اطراف گود برای ایجاد کوران هوا و تاویه گود.

 تعبیه کف  ک  در قسی  ورودی به زورخانه

 ایجاد حیام و رختک  برای استحیام و پاکیزگی
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حقیقو  معیاری ایران از دیرباز دارای چنی اصل اخلاقی مطابق با اصول 
نیایوان گردیوی. ایو   معیواری زورخانوه ای اسولام بود که به خوبی در 

اری، پرهیووز از بیاووودگی، واستاد پیرنیا شامل مردم  اصول از دیویگاه 
  معیاران مسلیان به انیازه صولاحی. بودنی خوودبوسنیگی و درونارایی 
انی تا از اعتقادا  و اصول اخلواقی و مبوانی  معنووی و فنی خود کوشییه

دی  اسولام در آثار خود باره گرفته و هنری را ارائه دهنی که بازتوابی از 
امور عبادی و اعتقادی آناا باشی و در حی توان، آثارشان را بوه درجواای 

اقی در آثوار تجلی ارزشاای اخلو( 14)از مقبولیو  و شایستای برساننی. 
تواضوع و فروتنوی، پالووانی و توووان در را موی زورخانوه ایوی معیاری

جوانیردی، تقیم و معنوی  ،محرمی  و درون گرایی ، سوادگی و بوی 
آلایشی، پاکیامنی و عف ، تعادل اخلواقی، اییوان و اعتقواد و طاوار  و 
پاکیزگی جس . معیواری سونتی بوا رعایو  هیوی  اصوول در کالبوی و 

ی زورخانه  به دستاوردهای خاصی در چاونای سامانیهی به عیلکردها
عنوان  توان از ای  دستاوردها بهی که ممحی  زورخانه ایی رسییه اس  

 .های اخلاقی یاد کرد مؤل فه

 ایی زورخانه معماری در اخلاقی های مولفه تجلی

 کنی،می کبر و خودخواهی ایجاد پالوانی و زورگری :فروتنی و تواضع

 بوه ورود بورای دانسوتنیمی لازم پالوانان خودخواهی و نخو  عرف برای
 بسویار ورودی در دارای زورخانه امر ای  اعیال برای. شونی خ  زورخانه
 احتورام بوه ورود هناوام باشی، که مقام هر در کس هر تا اس  کوتاهی
 و متواضوعانه و بزرگ رفتار طریق ای  به و شود کردن سرخ  به مجبور
 سوطح از تور پایی  را گود فضای هیننی . نبرد یاد از وارههی را فروتنی
 را خوود گوود در قرارگیوری هناام ورزشکاران تا دادنی می قرار زورخانه
 ناواره. )نشوونی تکبور و غورور دچار و کننی احسام دیاران از تر پایی 
 (1شیاره 

 در اموا اسو  انیردیجو معنی به لغ  در فتو  :جوانمردی و فتوت

 نشیه آلوده بشری کیورتاای و طبیعی دواعی به که کسی برای اصطلاح
 و صوفا  از و رسوییه کیال ناای  به و بوده ملکی صفا  به متصف و

 جووانیرد و اسو  فتوی، جووانیردی( 15). اسو  برکنوار باییوی عادا 

 نفسووانی رذایوول و دنیووا از و کاموول خلقووی فضووایل در بووود شخصووی
 لغوزش از گذشت  خود، بر دیاران دادن ترجیح فتو  آیی (. 16)مجتنب
 از دسوتایری غیور ، اظاوار ناموم، و شرف بخشنیگی،حفظ دیاران،

 شوکلی بوه گود فضای طراحی( 17.)بود... و یاران از حیای  مستینیان،
 ،( ضولعی هش )منظ  فضای در پالوانان گروهی قرارگیری با که اس 
 موی قورار خوود مشوخص جای در لوانیپا درجه اسام بر ورزشکار هر
 تعاملوا  انجوام جا  گود اطراف در غرفه فضای ایجاد هیننی . گیرد

 زورخانه در پالوانی خاص حرکا  تیاشا و آموزش و  سیاسی و اجتیاعی
 .اس  شیه بنا

  (جس  و روح پرورش)معنویت و تقدس
 قورار  گوود  آن زیور در درس  که اس  گنبیی اغلب ها زورخانه سقف
 نیروی از ایی نشانه آن معیاری جنبه از گذشته زورخانه را در گنبی.  دارد

 در ورزشوکاران چرخیوین لذا.   انی مییانسته بالا عال  با ارتباط و آسیانی
 تعبیوه.  اسو  خلقو  جاان گردش با متافیزیکی ارتباط نوعی گنبی زیر

 و کوران ایجاد بر علاوه گنبی های جیاره یا سقف بالای فضای در نورگیر
 به نور تاب  و دیار فضاهای به نسب  گود ارتفاع ،بعل  گود هوا تاویه
 موی بالوا سووی بوه ها نااه ورزشی حرکا  انجام هناام ، فضای داخل
 مرکزگورای و خوواه وحوی  فضوای یوک به عنووان زورخانه در. کشانی
کسونویه یوزد دارای یوک  زورخانه. یابیمی فراوانی اهیی  گنبی عرفانی،

 روی بر یکی گنبی دو دارای آباد خرم ی در بالای گود و زورخانه طیبگنب
 روی بور کوه هسو  زورخانوه گوود فضای روی بر دیاری و حوضخانه
 اطراف در عرقنی  گنبی چنی و اس  شیه ساخته آجری جرز چاارستون

 (2.)نااره شیار(18. )دارد آن شرقی سی  در و اصلی گنبی
 
 

 
 طریق از گود فضای با ورودی فضاهای ها زورخانه اکثر در :محرمیت

 از گوذر از پوس یوزد کسنویه ی زورخانه در. شونی می مرتب  دالان یک
 وارد زورخانوه گود و اصلی فضای به کوچک راهروی یک با اصلی درب



  دکتر حامد حیاتی و همکاران: اخلاق و معماری زورخانه ایی
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 ایجواد جاو  نیوز طیوب زورخانوه در(. 4نااره شویاره ( )19)شوی  می
 اسوتفاده هشوتی شوکل به ورودی پی  فضای از ی مستق غیر دسترسی

 (3نااره شیاره . )اس  شیه

 
:  استفاده از فضای پیش ورودی در زورخانه  3نگاره 

 کسنویه یزد وزورخانه طیب خرم آباد
 

 زورخانوه معیواری در رفتوه بکار اجزاء تیامی :آلایشی بی و سادگی

. اس  کالبی در گرایی تجیل عیم بودن ساده از رمنظو هستنی، ساده ایی
. اسو  توزئی  و نق  گونه هر فاقی و ساده معیولا زورخانه بیرونی کالبی

. هسوتنی یکسوان تقریبوا موی شوود استفاده زورخانه برای  که مصالحی
 .اسو  شویه استفاده داخلی و بیرونی پوش  برای آجر از اکثرا بطوری

 .(4)نااره شیاره 

 
 :  استفاده از مصالح سنتی )طیب خرم آباد(4نگاره 

 

 درجه در برای ایستایی ساختیان هر :خشم کنترل و اخلاقی تعادل

 سبب که تعادل مبنای بر اسلامی، معیاری اصول. دارد نیاز تعادل به اول
 ایوی زورخانوه (  معیواری21نااده شیه اس .) بنا میشود، بیننیه آرام 

 تعادل بطوریکه میکنی، ایجاد اخلا  و مذهب و ورزش بی  عییقی ونیپی
 که آیی می شیار به پالوانی اصلی های شاخصه از یکی خش  کنترول و

 پلان در تقارن از استفاده .یاف  توان می زورخانه درمعیاری را آن تجلی
 تناسوبا  با گود مرکزی  هیننی  و زورخانه فضاهای انسانی مقیام و

 و مساوا ،  تعادل حس گود بالای در نورانی میور وسقف منظ  هنیسی
 .(5 شیاره  نااره. )میکنی القا را خش  کردن فروک 

 
 
 

 
: بررسی مولفه های تعادل در زورخانه طیب خرم  5نگاره 

 آباد

هناوام  بوودن بسوته علو  به زورخانه فضای  :پاکیزگی  و طهارت

.  اسو  مناسوب نیازمنوی تاویوه ورزشوکاران فیزیکی های ی فعال انجام
 جویاره در کوه کانالاوایی توسو  گود های ،دیواره مسئله ای  حل برای
 هووای. دهوی موی انتقال خارگ به ملایی  با را هوا شیه، تعبیه آن های
 خوارگ به و شود می مکییه ها، درینه طریق از ملای  طور به گود داخل
 داخول گنبوی اطوراف یوا سقف زیر پنجره از تازه ایهو و یابی می انتقال
 فضوای هوا زورخانه اغلب در هیننی  (.6نااره شیاره . )شود می سال 
 .اس  شیه لحاظ استحیام جا  حیام و رختک 

 

 
 : نحوه تعبیه هواکش در جداره گود6نگاره 

 

 گیرینتیجه
لوانی در ایران از دیر بواز در بوی  نتای  تحقیق نشان می دهی ورزش پا

 ایرانیان از اهیی  زیادی برخوردار بوده اس . با توجه به اینکه معیواری
میکنی بوه  ایجاد اخلا  و مذهب و ورزش بی  عییقی پیونی ایی زورخانه

      
 

 
 



  اخلاق و معماری زورخانه ایی دکتر حامد حیاتی و همکاران:
 

 5 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
30 ،

90
11

 
 

 
ري

رو
 م

له
قا

م
 
 

 

هیی  منظور معیاران ایرانی با استناد به آیا  قرآنوی و احادیوا انبیوا و 
ی دینی، مورتب  بوا اخلوا  مویاری کالبوی باره گیری از دستورالعیل ها

زورخانه را به شکلی طراحی نیوده انی که ه  به لحاظ فورم و عیلکورد 
فضایی متناسب با تیرینوا  ورزشوی پالوانوان باشوی و هو  جواباووی 
نیازهای معنوی و اعتقادی پالوانوان باشونی. در هیوی  راسوتا معیواری 

ی که مایتوری  مولفوه هوای آن تواضوع و زورخانه ایی با رویکرد اخلاق
فروتنی، فتو  و جوانیردی، تقیم و معنوی ، محرمی  ،سوادگی و بوی 
آلایشی ، تعوادل اخلواقی و طاوار  و پواکیزگی موی باشوی بوه شوکلی 

 هنرمنیانه در کالبی فضایی و عیلکردی زورخانه تجلی یافته اس .

 

                 خالقیا یمالحظهها
مروری با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخلا  امان  در ای  پووه   

 داری علیی رعای  و حق معنوی مولفی  آثار محترم شیرده شیه اس .
 

 هنام واژه
 Zorkhaneh Architecture.1 ری زورخانه ایامعی
 Civility.2 مردم

 Introversion.3 درونارایی
  Confidentiality.4 محرمی 
 Profusion.5 اسراف

 Saving.6 ناع ق
 Titvation.7 طاار  و پاکیزگی
 Ethical advice.8 توصیه های اخلاقی
 Humility.9 تواضع و فروتنی

 Chivalry .10 فتو  و جوانیردی
 Holiness and spirituality .11 تیم و معنوی 

 Simplicity and impurity .12 سادگی و بی آلایشی
 Chastity .13 پاکیامنی و عف 
 Religious beliefs .14 اعتقادا  مذهبی
 Anger control .15 کنترل خش 
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