
 و مکان در خانه های سنتی  در پیوند اجتماعی مردم  های اخالقیتجلی مؤلفه   : و همکاران البرزی  فریبا  دکتر

 

 49 

ف
ص

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

لن
ل 

سا
هم

فد
ه

ه 
مار

 ش
،

1، 
14

01
 
 

 
ه 

قال
م

ري
رو

م
  
 

 

 و مکان در خانه های سنتی  در پیوند اجتماعی مردم های اخالقیتجلی مؤلفه
 

   یلیسه ن ی،دکتر جمال الد*  یالبرز بایمرمر داودزاده ، دکتر فر

 ،ایران ،دانشگاه ازاد اسالمی، قزوینقزوین  واحد ،گروه معماری
 ( 98/ 12/ 8، تاریخ پذیرش:07/10/98دریافت:تاریخ )

 

 

 غازسرآ 

و در خانه فضایی است که انسان در آن رشد می کند و تربیت می یابدد  
احساس آرامش و تعلق پیدا می کند . معماری خانه معاصر می  ن انسانآ

در پیوندهای اجتماعی مدرد  و مادان تواند با یافتن مولفه های اخالقی  
ای  ویژه اهمیتدر شال گیری شخصیت انسان ها و حتی رفتارهایشان 

ایدران بده عندوان بخشدی ا    1داشته باشدد. تللیدل خانده هدای سدنتی
رین آثدار معمداری و فرهن دی ایدران اهمیدت ار شمندترین و باهویت ت

فراوان دارد. یای ا  رسالت هدای رراحدان و معمداران خلدق رابیده ای 
متناسب بین انسانها و کالبد اررافشان است. برای نیدل بده ایدن هدد  

باید درک صلیلی ا  رفتار انسان در ملیط هدای متفداو  خالقان فضا  
در  (. 1)ماان را قوی تر سدا ندداشته باشند. به نلوی که پیوند انسان و 

این مقاله با بهره گیری ا  آیا  قران و روایا  ائمه با توجده بده نیریده 
پیوندهای اجتماعی هیرشی به با شناسی ال وی مولفه های اخالقدی در 

 پرداخته می شود.مسان سنتی 
 

 مفهوم اخالق
سرشدت جمع خلق و به معنای خوی، ربدع، رفتدار و همیندین   اخالق  

 ای است ی بصیر  قابل درک است و ملاهبارنی است که تنها با دیده
که باید در نفس آدمی رسوخ کند و در ظل مداومت بدر اعمداص صدال  و 

  (.3و2) تارار آن در مسیر صلی  هدایت و تقویت شود
 
 

 
معتقدندد کده آندان را ا   یک جامعه با ثبا  تمامی افراد به ار ش هدا  در

رریق انتیارا  متقابدل ،قدادر بده همسدا ی رفتارهدا بدا یاددی ر مدی 
سا د.چنین اعتمادی )که ویژگی اجتماع های مبتنی بدر اصدوص اخالقدی 

 سمت و سو بخشدندرا قادر می سا د تا به کردار و رفتارشان   است( افراد

ای جهدت رشدد و بالنددگی ملدیط پایدهمثابه    هب2اخالق اجتماعی    .(4)

شود که در پرتدو ای سالم قلمداد میانسانی و توفیق آنان در ایجاد جامعه

را فدراهم   3ملاسن و خلقیا  حمیده، موجبا  تلایم روابدط اجتمداعی

را در مسیر تعالی و تاامدل، بده کدا  انسدان 4آورد و حیا  اجتماعی  می
ی معناداری بین اخالق و دین برقدرار بیهارسا د. بر اساس آن  گوارا می

سا د. خداوند با ایجاد این قواعد در عالم بسدتری فدراهم کدرده کده می
ش رهنمدون به سعاد  واقعدی میدابق بدا فیدرت  ،هاانسان با اجرای آن

 .(5)شود
 

 های اخالق اجتماعیمؤلفه
لت فضدیهایی است مبتنی بر گزاره  ،های اخالق اجتماعیمقصودا  مؤلفه

یدا »ار ش معندوی  کده  5و برخوردار ا  یک سلسله »اهددا  معندوی 

ی اخدالق بده هدا در عرصدهانسان و جوامع انسانی با عمل و کاربرد آن
تعالی و کماص دست یافته درون خود را پاک و ملیط اجتماعی را آراسته 

 سا د.  می
 

 چکیده

توجه به کراما  انسانی و پیوندهای انسانی که بین ابنیه  سنتی و مرد  بر اساس توصیه های اخالقی اسدالمی کده بدر گرفتده ا  اصدوص زمینه:  
مولفه های اخالقی و  سنتی براساس مسان باشدد خانه های سنتی می اسالمی می باشد ا  ناا  بسیار معنادار در جهت روند شال گیری و کالب

آمو ه های اسالمی خلق می شوند و معمار سنتی تا حد اماان در روند شال گیری به اصوص ،قواعدد و روش هدای احدداو توجده نمدوده اسدت. 
  ؟خانه سنتی چ ونه است درو ماان  د اجتماعی مرد در پیون های اخالقیتجلی مؤلفه پرسشی که در این تلقیق میرح می شود عبار  است ا  :

 می باشد.  و میدانی یدااسنو روش جمع اوری ارالعا  ا  نوع  تفسیری –روش تلقیق ا  نوع تاریخی 
وده مرد  وماان خانده هدای سدنتی ا  آن توجده بداجتماعی  پیوندهای  در نتایج پژوهش نشان می دهدکه توصیه های اخالقی  :  نتیجه گیری

حتدرا  بده و ا آداب و معاشدر  و همبسدت ی بدین مدرد و  ایجاد ارامش و  نیم و انتیا  و  توجه به نیا های انسانی است و تاثیرا  آن در قالب  
 .تجلی یافته استهمنوع 

 
 .اخالق ،پیوندهای اجتماعی ،ماان ،مرد ،خانه های سنتی: واژگانیدلک
 

 faalborzi@yahoo.comای:  نویسندۀ مسئوص: نشانی الاترونی 
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 های اخالقی با قالدب معنویدت و هماهندا بداهمینین به مثابه ار ش
مبدأ و معاد ها را تنییم و اعتقاد به اعی انسانددالهی، روابط اجتمر   فی

هدا، تدوجهی بددانگرداند، به روری که بیرا در نهادشان  نده و پویا می

ها را به  واص و انلیاط کشدانده و آن6ی انسانی و عوارف درونی جامعه

نتیجده   منجر به عد  اعتقادشان به مبدأ هستی و توحید خداونددی و در
 (.6)گرددون فساد میزگسترش رو اف

موجب برقراری تعادص و موا نه ی اجتماعی گردیدده و بدین اعضدای  (1

 . (7)شودآمیز ایجاد میجامعه روابط دوستانه و مسالمت

انسانیت افراد پاس داشته شده و کرامت انسانی در نهادهدای بشدری )2
عار میان تهی و یک ش  عنواندائمی آن نه به    پاسداشت  یابد وتقویت می

ی قلم گردانی و نه ا  سر سهم خواهی و تقلیدی ا  جنبش چپ در سوژه
( عشدق بده 3بلاه ا  روی ادب و احترا  متقابدل خواهدد بدود.  (8)جهان

ی همه امور در جامعه گردیده و اصالح بین مرد  برقرار خداگرایی رلیعه
ت و سرنوشدک در گردد و همسدویی افدراد در اهددا  معدین، اشدترامی

و حقدوق متقابدل در  7ها به راه سدعاد ، احسداس مسدئولیتهدایت آن

رعایت قوانین و مقررا  اخالقی به عنوان اصوص عملی موضوعه و نیز ا  
  .(2و9) گرددهای اجتماعی آن ملسوب میترین ویژگیمهم

 

 اخالق و معماری
 معماری به سبب ماهیت خاص، ارتبداط و تدیثیر همده جانبده  ملدیط و

معده فضای رراحی شده توسط معمار بر روح، روان و فرهنا مرد  و جا
هدای مدرتبط و درگیدر بدا ترین حرفهتیثیر مستقیم دارد و یای ا  اساسی

های انسانی مفاهیم اخالقی است. اخالق ریشه در تمامی کارها و اندیشه
توان تدیثیر دارد و به سبب اهمیت آن در تمامی اصوص معماری سنتی می

هدا و ، خودآگاه یا ناخودآگاه تجلی ایددههاانسان .رفتار را استنباط کردآن  
عتقادا  آنان در خلدق اثدر معمداری ها و اها یا به عبارتی اندیشهآصایده

بوده است؛ که ویژگی هنر اسالمی که همانا سا گار بودن ایدن حرفده و 
 .(10)هنر با روح اسال  یعنی همان توحید است را به همراه داشته است 

ای، بیش ا  هر چیز به سودمندی معنوی اثر و مسدئولیت در چنین حرفه
ها یعنی ذا  باری ربیعی و کانون همه آنبرابر سنت اجتماعی، تاریخی؛ 

 (.11)اندیشدتعالی می
 

 13های اخالق تأثیرگذار در پیوندهای اجتماعیمؤلفه
اعث افزایش یای ا  راهاارهایی که بتوان نیم اجتماعی را حفظ کرد و ب

در جامعده اسدت کده یاپارچ ی اجتماعی شد، ایجاد اجتماعا  منسجم  
رایی ا  رریق تشویق و تقویت »بداهم گترین روش برای تلقق کلمهم

بودن  و ایجاد پیوندهای اجتماعی جدید است تا بتواند ا  انفجار و ا  هم 

د درخصوص رویارد پیوند.(12)گسیخت ی  بافت اجتماعی جلوگیری کرد
: کده چهدار عامدل هیرشدی معتقدندد دا اندی ا جملدهپراجتماعی نیریده

میزان پیوند فرد با جامعده و کداهش ، تعهد، دلبست ی و باور در مشارکت
جر  مؤثر است. هر کدا  ا  این عناصر همبست ی باالیی با بقیه دارد، به 
روری که تضعیف یک عنصر موجب تضعیف شدن بقیه عناصدر خواهدد 

یرشی  بر این عقیده است که رابیه معنداداری بدین ویس ه. ترا(12)شد

است. به روریاه هر چده ایدن   ها و پیوند افراد با جامعه برقراراین مؤلفه
اگدر .(13)یابددها در جامعه تقویت شود آسیب اجتماعی کاهش میمؤلفه

اجتماعی کده افراد جامعه به قوانین و هنجارهای اجتماعی که رفتارشان  
ب تعریف مدی کندد بدی اعتندایی به عنوان مناسب و نامناسرفتارشان را  

در مسدان .(14)  د شددکنند فعالیتشان متوقف یا دچار هرج و مرج خواه
سنتی توجه به مسائل اخالقی ا  نادا  قابدل توجده بدوده تدا ا  حییده 
مشخص شده اخالقیا  در جامعه خارج ن ردد. در حقیقت معماری ایران 

اخالقی میابق با اصوص اسدال  بدود کده بده ا  دیر با  دارای چند اصل  
 .(15)خوبی در خانه های سنتی نمایان گردید

 مکاندلبستگی به 
حس ماان که بر پایه حس خوشایند هماهن ی و آشنایی بدا ملدیط ،در 
پی ادراک معانی آن شال می گیرد. موجب انسانی شدن فضا و درنتیجه 

ور و بهدره بدرداری ا  افزایش مقبولیت و تمایل افراد بده حضدو  برقراری
ماان می شود به گونه ای کده نقشدی تعیدین کنندده در میدزان جد ب 

حیا  یدا مدرف فضدا   جا  فعالیت در فضا دارد ،عاملی کهمخاربان و ان
حس ماان ا  مجموع ویژگدی هدای ملییدی و . (16)وابسته بدان است

ال وهای ذهنی افراد تشایل شده است این مفهدو  ا  برآیندخصوصدیت 
ملیط کالبدی و ار یابی این خصوصیت ها توسط استفاده کنندگان های  

 (.17)فدرد دی در متفداو  اسدتا  ماان شدال گرفتده و ا  فدردی بده 
ماان ا  سیوح حس ماان است کده در ایدن سدی ، فدرد  به دلبست ی

ارتباط عارفی پیییده با ماان دارد. مادان بدرای او معندا دارد و مادان 
معی و هویت فرد در ترکیب بدا معدانی و ملور فردیت است و تجارب ج
دهد در این حالت بر منلصر به فرد بدودن نمادها به ماان شخصیت می
های حاکم فعالیت. (18)شودها تیکید مینماان و تفاو  آن با دی ر ماا

ها و تعامال  عمدومی در یک ملیط برابر اساس عوامل اجتماعی، کنش
یک ا  متغییرهدای رندا، احی هر  . در رر(19)کنند  ها تعریف میانسان

شال، بافت، مقیاس و نوع ساماندهی براساس نیا های انسانی و تدیمین 
 .(20)شوندمی برخوردارنوع فعالیت ا  اهمیت خاصی 

 

 مشارکت اجتماعی

-هدا و فعالیدتدر نقش 8این مؤلفه بیان ر مشارکت و تعامال  اجتماعی

د فدرد را بدا ی، پیوندهدای عرفدهای اجتماعی است. مشارکت در فعالیت
دهد. به این صور  که فرد در حین ها  و قواعد جامعه افزایش میار ش

هنجارهدای عرفدی را دروندی کدرده؛ هدا و هدا، ار شانجا  این فعالیدت
-شود و در نتیجه بده جامعدههای سا گار کننده درونی تقویت میویژگی

ارکت اجتماعی ا  جمله آثار و برکا  مش.(13)کندافراد کمک می  9پ یری

ردمان اهل مشارکت با مشارکت خدود ایدن پیدا  را مدی ست که م ا  این
اه حسداس اندد و دهند که نسبت به سرنوشت خود بی تفاو  نیستند بل

مسئولیت خود را در کنش های اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی پ یرفته اند 
.ا  سوی دی ر هر چه کنش اجتماعی سا مان یافتده تدر و نیدا  منددتر 

 (.21)سی  باالتری ا  مشارکت را ایجاد می کندباشد 
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 باورها و اعتقادات

-اجتماعی اسدت. مولفدهها و هنجارهای به معنای پ یرش ار ش10باور  

های باور، بیدان ر پد یرش و اعتقداد فدرد بده اعتبدار قواعدد اخالقدی و 
-ها و هنجارهای اخالقی جامعه و وفداداریاجتماعی، اعتقاد او به ار ش

 .(13)است اش به آن 

-های ذهنی آثار انسان هستند. بهرهباورها و اعتقادا  بخشی ا  صور 
باورها و اعتقادا  مردمی نشی  گرفته های جنبی که ا   گیری ا  فعالیت

های آیینی ها و جشنتواند عامل موثر و راه گشایی باشد. مراسمباشد می
ان عناصر  ندده خوانی و اجرای نمایش آیینی سنتی به عنوا  جمله تعزیه

ی ها و مراسم آیینی و به رور کلی همدهنو پویای فرهنا هستند. جش
عناصر سیالی هستند که به تبع ماهیت   و ملیهای رفتاری آیینی  صور 

دهند و فرهندا ها را پیوند میی اجزای دی ر در تماسند، آنخود با همه
تداو  حیدا  های آیینی باعث بخشد. این فعالیتو جامعه را استواری می

انبساط خارر و شادی روح اسدتفاده کنندده (.22)شودای جمعی میفضاه
تی می گردد ،هدفی است که به فدرا خدور که منشاء خیر برای معمار سن

اماانا  خانه های سنتی ا  غنی تا فقیر موجب ایجاد فضایی هماهندا 
 .(23)شریعت شده است با ال وهای رفتاری

 

 لماناندر مسکن سنتی مس مولفه های اخالقی  :1دول ج 
های مؤلفه  احادیث مربوط  های اخالقی براساس آیات قرآنی توصیه 

 اخالقی 

های اخالقی در  نحوه تجلی مؤلفه 
 مسکن سنتی 

رَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعِْد مَا جَاءَهُمُ  وَلَا َتاُونُوا کَالَِّ ینَ َتفَ
یمَ )آص ئِدکَ لَهُدمْ عَد َابَ عَیِدۚ  وَأُوصَ ۚ   الْبَیِّنَدا ُ
ای مؤمندان[  مانندد کسدانی  شدما( 105عمران، 

که دالیل روشن بدرای آندان نباشید که پس ا  آن
و حجت خدا بر آنان تمدا  شدد  پراکندده  و ] آمد 

احادا  حدق   دیدن و گروه  شدند، و  در امرگروه
اختال  پیدا کردند، برای آنان  به سبب تفرقده و 

 بزرف است اختال   ع ابی
  مانند کسانی نباشید که پدس ا  منان[ای مؤ شما
و حجت خددا ] که دالیل روشن برای آنان آمد آن

گروه  شددند، و بر آنان تما  شد  پراکنده  و گروه
ردندد، احاا  حق  اخدتال  پیددا ک  در امر دین و

 برای آنان  به سدبب تفرقده و اخدتال   عد ابی

این نیست که همۀ مؤمنان با هم  جز بزرف است
 و ، پس بدین برادرانتدان  در وقدوع ندزاعبرادرند 

اختال   سا ش و صل  ایجاد کنید، و ا  خداوندد 
بپرهیزیدد تدا مدورد  [ اراعت کرده، ا  ملرّماتش

 رحمت قرار گیرید 
منان با هم برادرند، پس این نیست که همۀ مؤ جز

اختال   سا ش و  و بین برادرانتان  در وقوع نزاع
ندد  اراعدت کدرده، ا  صل  ایجاد کنید، و ا  خداو

 بپرهیزید تا مورد رحمت قرار گیرید  [ملرّماتش
و ب و: پروردگارا[ مرا در جای اهی پُرخیر فرود آر[ 

 که تو بهترین میزبانان هستی

بر آن وارد شوند فرشت ان ای که میهمان هر خانه
ا  پیامبر   378شوند )جامع الخبار ص  وارثش نمی

 اکر (
نه آورد و گناهان اهل خامیهمان رو ی خود را می

ا   1، ج 461ص  75بدددرد )بلدددارالنوار، ج را می
 پیامبر اکر (

 
آورد و گناهان اهل خانه میهمان رو ی خود را می

  75برد )بلارالنوار، ج را می
 ا  پیامبر اکر (، 461ص 
 

هر کس به خددا و رو  قیامدت ایمدان د ارد بایدد 
، ج 285، ص 6میهمانش را گرامی دارد )کافی، ج 

 ا  پیامبر اکر ( 1

احتدددرا  بددده 
 همنوع

سدفرخانه )ارج نهدادن بده   بزرف بودن تداالر و
 مهمان(

در نیر گرفتن فضدای بیروندی بدرای برقدراری 
 ارتباط مناسب با مرد 

 
مهمان )شاخص بودن اعضا( با بدا   تزیینا  اتاق

تزئیینا  خاص در جهت رعایت احترا  و مدرد  
همراه آسدایش و داری اعضای مهمان مجزا به  

 آرامش میهمان

 َتاُونُوا کَالَِّ ینَ َتفَرَّقُدوا وَاخْتَلَفُدوا مِدنْ بَعْدِد مَدا وَلَا

  ئِکَ لَهُمْ عَ َابَ عَیِیمَۚ  وَأُوصَ ۚ  جَاءَهُمُ الْبَیِّنَا ُ 
و شما مسلمانان مانند مللی نباشید که پس ا  آناه 

آنهدا آمدد راه تفرقده و  آیا  روشن برای هددایت
ا ع اب بدزرف پیمودند، که البته برای آنه  اختال 
 (105)آص عمران،  .بود خواهد 

وَاذْکُدرُوا  ۚ   وَاعْتَصِمُوا بِلَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا َتفَرَّقُوا
فَیَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِاُمْ  اُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءًنِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْ

شَفَا حُفْدرَۀ   ۚ  وَکُنْتُمْ عَلَى افَیَصْبَلْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانً
لِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَاُمْ ۚ  کََ  ۚ   مِنَ النَّارِ فَیَنْقَ َکُمْ مِنْهَا
 آیَاتِهِ لَعَلَّاُمْ َتهْتَُدونَ

بیدت ا  قدرآن و اهلهم دی بده ریسدمان خدد  و
گروه  گروه السال   چنا  نید، و پراکنده  وعلیهم

اد کرده  قلباً مورد نشوید، و نعمت خدا را بر خود ی
گاه که  پیش ا  بعثت پیامبر  دهید ؛ آن توجه قرار

های شدما دص با یادی ر دشمن بودید، پس میان
پیوند برقرار کرد، در نتیجه به سبب رحمت او بدا 

بر لب گدودالی ا  آتدش بودیدد  ر شدید، وهم براد
 گونده،ولی شما را ا  آن نجدا  داد، خداوندد این

بدرای شدما و رحمدت  خدود را  های  لیف  نشانه
 (103، )آص عمران دهد تا هدایت شوید توضی  می

  رَلَبُ التَّعاوُنِ عَلى إقامَۀِ اللَقِّ دِیانَۀَ و أمانَۀَ؛
ق، نشدانه درخواست همااری برای برپا کردن حد

منبع: عیون اللادم   .دیانت و امانت  داری  است
  .5563والمواعظ، ح 

 

بدا  و   خوابیددن در پشدت  سر سفره نشسدتن و همبست ی
گ راندن اوقا  فراغت در حیداط هن دا  عصدر 
شب نشینی روی تخت حوض ن ری پختن رضه 

 های قدر در حیاطاما  حسین )ع( احیای شب
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های مؤلفه  احادیث مربوط  های اخالقی براساس آیات قرآنی توصیه 
 اخالقی 

های اخالقی در  نحوه تجلی مؤلفه 
 مسکن سنتی 

َتجْرِی مِنْ َتلْتِهَا  ۚ   وُعَِد الْمُتَّقُونَمَثَلُ الْجَنَّۀِ الَّتِی 
عُقْبَى الَّدِ ینَ  کَتِلْ ۚ   أُکُلُهَا دَائِمَ وَظِلُّهَا ۚ   الْیَنْهَارُ
  وَعُقْبَى الْاَافِرِینَ النَّارُ ۚ   اتَّقَوْا

اند این بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده وصف
نهرها جاری اسدت،  است که ا   یر  درختان  آن

هایش همیش ی است، این فرجدا ِ ا و سایههمیوه
ا  خدددا  اراعددت کددرده، ا   کسددانی اسددت کدده

، و عاقبتِ کافران، آتش ملرّماتش  پرهیز داشتند 
 (35)رعد، است

 اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَصَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ وَاخْتِلَا ِ

 هَا وََتصْرِیفِ الرِّیَداحِرِ ْق  فَیَحْیَا بِهِ الْیَرْضَ بَعَْد مَوِْت

  آیَا َ لِقَوْ   یَعْقِلُونَ
ر ق   وآمد شب و رو ، و آنیده خداوندد ا در رفت

وسیلۀ فرستاده و به  چون باران و بر   ا  آسمان
آن  مین را پس ا  مردنش  نده ساخته، و در تغییر 

سوی دی ر ، برای مردمی کده ا  سویی به] بادها
هایی نشدانه کنندد ه می در حقایق هستی  اندیشد

 (5)جاثیه، است
 ۚ   حْمَتِهِوَهُوَ الَِّ ی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یََدیْ رَ

  وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً رَهُورًا
وست کده بادهدا را پیشداپیشِ  بداران  رحمدتش ا

دهنددده فرسددتاد، و ا  آسددمان آبددی پدداک و مژده
 (48)فرقان،   کننده نا ص کردیمپاکیزه

َترَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَصَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِ ُ الْیَرْضُ  أَلَمْ 
 إِنَّ اللَّهَ لَیِیفَ خَبِیرَ ۚ   مُخْضَرَّۀً

و پُرفایده  ا   ای که خداوند آبی  فراوانندانسته آیا
نتیجده  مدین سرسدبز و  کند، درآسمان نا ص می

یزن ر  و راستی خداوند دقیق  و رشود؟ بهخرّ  می
 (63)حج، است آگاه

ن اه کردن به سفره موجب شدادابی اسدت )نهدج 
 ، ا  حضر  علی)ع((400البالغه، حامت 

 
شود: هوای پاک  ندگی جز با سه چیز خوش نمی

نر  دوست )اماده  راعت( )تلفه  گوارا و  مینآب  
 ، ا  اما  صادق )ع((320العقوص، ص 

 
 

سددر ندگی و 
 شادابی

در حیدداط رار دادن حددوض کاشدت درخددت و قد
مرکزی خانه که ایجداد سدایه کدرده عدالوه بدر 
مالحیا  اقلیمی یادآور باغ بهشت ارتباط آ اد و 
مستقل و آرامش با ربیعت در فضای خصوصی 

خانه ا  فضدای سرسدبز و  خانه و برخورداری در
 ربیعی حیاط

های ندان خانه مؤمن ا  نی است و غد ایش تاده
و پیییده، و لباسش خشک و موی سرش پریشان 

کهنه و دلش خاشع است و سالمت را با هیچ چیز 
کند )مشاال  االنوار، ترجمه هوشمند وض نمیع

 ، ا  پیامبر اکر (67و ملمدی، ص 
صوصدی اسدت خانه مؤمن بهتدرین عبادت داه مخ

اش در آن ا  ن اه بدان ملفوظ است برای او. دیده
مت و هم  بان و جان و فرج او، راستی هو که نع

خدا را به دص بفهمدد، ا  ردر  خداوندد عزوجدل 
مستلق فزونی نعمت گردد پیش ا  آناه  بان به 

و هر کس معتقد باشد که بر دی ری شار گشاید  
االولیاء، لفهبرتری دارد، هم او ا  متابران است )ت 

 ، ا  اما  صادق(365، ص 4ج 

مِاُما بِمِصْرَ وَ أَوْحَیْنا إِلى مُوسى وَ أَخیهِ أَنْ َتبَوَّءا لِقَوْ
رِ بُیُوتاً وَ اجْعَلُوا بُیُوَتاُمْ قِبْ لَۀً وَ أَقیمُوا الصَّالۀَ وَ بَشدِّ
  .87الْمُؤْمِنینَ سوره یونس  

قو   و به موسى و برادرش وحى کردیم که: »براى
هایى در سدر مین مصدرآماده کنیدد؛ و خود، خانه

 هایتان را مقابل یادی ر  و متمرکز  قراردهید؛خانه
و نما  را برپا دارید؛ و به مؤمنان بشدار  ده  کده 

 شوند  .سرانجا  پیرو  مى
وَ اهللُ جَعَلَ لَاُمْ مِنْ بُیُوِتاُمْ سَاَناً وَ جَعَلَ لَاُمْ مِنْ 

َتسْتَخِفُّونَها یَوْ َ ظَعْدنِاُمْ وَ یَدوْ َ جُلُودِ الْیَنْعا ِ  بُیُوتاً 
بارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ إِقامَتِاُمْ وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْ

 (80) مَتاعاً إِلى حین 
هایتان مللّ سداونت  و و خدا براى شما ا  خانه

داد؛ و ا  پوست چهارپایان نیز بدراى آرامش  قرار  
داد کدده رو  هایى( قددرار ى )خیمددههایشددما خاندده

ها توانید آنکردن و رو  اقامتتان، به آسانى مىکوچ
ها و موهداى ها و کرکجا کنید؛ و ا  پشمبهرا جا
ها، براى شما وسایل  ندگى تا  مان معیّنى قرار آن
 .داد

وَ اذْکُرْنَ ما یُتْلدى فدی بُیُدوِتاُنَّ مِدنْ آیدا ِ اهللِ وَ 
 (034 مَۀِ إِنَّ اهللَ کانَ لَییفاً خَبیراًالْلِاْ

هاى شما ا  آیا  خداوند و حامت آنیه را در خانه
شود یادآور شوید؛ خداوندد بده ش خوانده مىو دان

 .گاه و داناستاسرار دقیق آ

توجددده بددده 
نیا هددددددای 

 انسانی

  
ترکیب کردن عملاردها و چندد منیدوره بدودن 

امادان  جویی در فضدا،فضاها )عالوه بر صدرفه
 کند(های مختلف را ایجاد میانجا  دادن فعالیت

سادگی و منعیف بودن فضاها )بودن فضداها و 
 ل غیر ال  (وسای

 مناسب برای تعداد افراد خانواده
چند منیوره بودن فضاها، ترکیب چند عملادرد، ندوع  -

 پ یری فضاها چند عملاردی
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های مؤلفه  احادیث مربوط  های اخالقی براساس آیات قرآنی توصیه 
 اخالقی 

های اخالقی در  نحوه تجلی مؤلفه 
 مسکن سنتی 

  ء  قَدْدراًلِّ شَدیْانَّ اهللَ بالِغُ أَمْرِهِ قَْد جَعَدلَ اهللُ لِاُد
  3رالق  

 ای قرار داده است.خدا برای هر چیزی اندا ه
   .28اها نا عا   رَفَعَ سَمْاَها فَسَوَّ

سددقفش رابرافراشددت و آن را  بدده اندددا ه معددین  
  درست کرد.

 وَ فَجَّرْنَا الْیَرْضَ عُیُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْر  قَْد قُِدرَ

  .12قمر  
هاى  یدادى بیدرون ین را شاافتیم و چشمهو  م

فرستادیم )و این دو آب به انددا ه مقددر بدا هدم 
 اى وحشتناکى تشایل شد(.درآمیختند و دری

 

گیری دقیدق و حایمانده و جهان هستی با اندا ه
نیم و تناسب و هماهن ی آفریده شده. آفرینندده 

آفددرین و آن یاددی و او همددان شددال ده نیم
ای آن است. به راستی کده او هماهنا کننده اجز

در قدسش جلیل و در کارش بلند مرتبه و وجهش 
ا  آنیه مناران  کریم است. خدایی جز او نیست و

پندارند، منزه و ا  آنیه مللددان بده او نسدبت می
های تر اسددت )شدد فتیدهنددد دیرتددر و جلیددلمی

، ا  امدا  46آفرینش، ترجمه توحید مفضدل، ص  
 صادق(
قدر چیست؟ یونس پاسخ داد: نده، دانی که  آیا می

فرمایندد: همدان هندسده و مر بنددی حضر  می
فندا )ابدن قتیبده است، مانند مقددار بقدا و  مدان  

، ا  امددا  رضددا 154االخبددار، ص دینددوری، عیون
 عبدالرحمان(خیاب به یونس بن

و نیم پ یری 
 انتیا 

اسددتفاده ا  نقددوش اسددلیمی و انتزاعددی و  -
 تزیینا 

بهددره گیددری ا   -مددونگیددری ا  پیبهره -
  5و  3تناسبا  رالیی )استفاده ا  اعداد پایه 

ی گیری ا  جفت و بد جفت در رراحدبهره -
 هاخانه

 گیری به سمت برون راسته جهت -

 گیری ا  ابعاد و اندا ه گیری دقیقبهره -

رعایت هندسه و تناسبا  نیاو به تبعیت ا   -
 نیا  آفرینش

 وَ اتَّقُوا أهللَ لَعَلَّاُمْ ُتفْلِلُدونَ أُْتوا الْبُیُو َ مِنْ أَبْوابِها

  189بقره  
، تدا وارد شدوید و تقدوا پیشده کنیدد   هاا  در خانه

 .رست ار گردید 
فَإِنْ لَمْ َتجُِدوا فیها أَحَداً فَال َتْدخُلُوها حَتَّى یُدؤْذَنَ 

  28لَاُمْ نور  

و اگر کسى را در آن نیافتید، وارد نشوید تا به شما 
 شود. اجا ه داده

وَ لِاُلٍّ دَرَجا َ مِمَّا عَمِلُوا وَ ما رَبُّدکَ بِغافِدل  عَمَّدا 
  132انعا    یَعْمَلُونَ

اندد و براى هر کدس براسداس آنیده انجدا  داده
کنندد، درجاتی است، و پروردگدار تدو ا  آنیده می

 .غافل نیست
  3معارج   مِنَ اهللِ ذِی الْمَعارِجِ

 مراتب است. و ا  جانب خداوند صاحب درجا  و

رسیدن به کماص اسال ، سلسله مراتبی دارد و بده 
آن یقین این شرح است: اوص ایمان بعد تقوا بعد ا  

اسددت و یقددین بسددیار کمیدداب اسددت. )لوامددع 
 ،145، ص 1صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، ج  

 ا  اما  ملمدباقر(
ن ری کنید کده ایدن این خدا را بشناسید و عمیق

و کماص عباد  است و راه گ ر شناسی کلید بینش  
هدای بلندد و ا  سلسله مراتب و رسیدن به جای اه
ن و فضدیلت و مرتب اسدت و بدا عیمدت در دید

شناسان بر عباد  پیشه، همانند برتری برتری دین
خورشید بر سدتارگان اسدت و هدرکس دیدنش را 

شناسدد، خدددا ا  هدیچ کددردار او خرسدند نباشددد. ن
، ا  اما  749ه، ص   ادالعقوص، ترجمه حسن)تلف
 کاظم(.

جهت ایجاد آرامش و ساون و حرکت گ ر  - آرامش
ی نیمده ا  در و سپس ورود بده هشدتی )فضدای

عمومی و ایستا( و بعد عبور ا  داالن و ورود بده 
  ایوان نیمه خصوصی و بسته همه حیاط و گ ر ا

 نشان دهنده وجود نوعی سلسله حرکتی است 
 اصل ساماندهی فضاها -

تن سلسله مراتب عرفانی برای در نیر گرف -
نیل به مقصد الهی و این سبب آرامش روحی و 

 باشد.جسمی افراد می

 حرکت افراد وع دید وایجاد تن -

های ورودی، اندددرونی، تفایددک عرصدده -
 بیرونی و درونی

 

 سادگی وقناعت   توجه به نیازهای انسانی
معماران سنتی همواره سعی داشتند با تایه بر اعتقادا  دینی خدویش ا  
اسرا  پرهیز کنند و بنابراین ضمن پرهیز ا  کاربرد عناصر غیر ضدروری 

 (24)ل اماانا  نیز به صور  بهینه بهدره ببرندد در ساخت بنا ،ا  حداق

کوچدک امدا متناسدب بدا به رور معموص  ابعاد اتاق در خانه های سنتی  .
 هستندلاردی چند عمبه رور معموص . این اتاق ها  های ساکنان استنیا

و وسایل به کار رفته در آن ها نیز متناسب با فعالیتهای گوناگون استفاده 
. چنان که رخت  خواب ها در شب برای خوابیدن پهن می شود می شود  

و در رو  نیددز پددس ا  برچیددده شدددن بدده منزلدده پشددتی کدداربرد دارد 
می  که ا  رو ن دیوارراقیه ها در دیوار های خشتی ،عالوه بر آن  .(25)

ال   را نیز برای چیدن وسایل رو مره مانند اینده و کتداب کاهند ،فضای  
و  11بایدد میدابق اصدل سدادگیالبد و اجدزای خانده  ک.  آورندفراهم می  

باشد ،خانه نباید با فضاها و وسدایل غیدر ال   انباشدته شدود و   12قناعت
اشدد . هدم ویژگی های فضاهای آن باید با تعداد افراد خانواده مناسدب ب

  اچنین ترکیب کردن عملاردها و چندد منیدوره بدودن فضداها ،یادی  
بود . در مسان سنتی ،لزومی  ایرانیانسان سنتی ویژگی  های بار  در م 

نداشت که هر فضا به یک عملارد و استفاده خاص اختصاص داده شود 
اتاق ها مختص یک کداربری نبودندد و   به رور تقریبی  ،در این خانه ها  

ه و مشور  میان افراد هایی مثل خواب ،غ ا خوردن ،میالعه ،ماالمفعالیت
در معماری بومی بدا . (26) اقی انجا  ب یردخانواده می توانست در هر ات

توجه به پیروی نقشه ،نما ،و فضاهای خانه ا  یک ال وی عا  کل گیری 
و نیا  ساخت فضاهای تثبیت ده ،تیبیدق  نددگی رو انده و فصدلی بدا 

بط افقی و عمدودی خانده و اسدتفاده ا  فضداهای مختلدف در تنییم روا
ساعا  مختلف رو  و در فصوص مختلف میسدر شدده اسدت . فضداهایی 

تابستان نشین ، مستان نشین ، یدر  مدین ،باالخانده و پشدت بدا    چون
. (27)رد آواماان تیبیق خانه با شرایط مختلدف  نددگی را فدراهم مدی 

ه همراه استفاده ا  عناصر نیمده ساخت حوض و کاشت گیاهان مناسب ب
بت نییر تخت ،در تیبیق فضدای حیداط بدا نیا هدای فصدل تابسدتان ثا

ری بیشترین تداثیر را در تعریدف  میدزان تعامدل انعیا  پ ی  (.28)موثرند
افدراد   دارد ،چنین استدالص می شود که انعیا  پ یری فضا پاسدخ وی

این فضا افراد بیشتری متعدد با شرایط اجتماعی مختلف است . ا  این رو 
فضا در  مدان هدای مختلدف بدرای  چنانیهرا به تعامل ترغیب می کند  

اهد داشت وه باشد ،میلوبیت بیشتری خافراد متفاو  نقش مناسبی داشت
بایدد ا  مسان عالوه بر کارایی داشتن و قابل استفاده بودن فضدا   .(29)

 در نتیجده . (30)اشددنیر استفاده کننددگان نیدز دارای میلوبیدت ال   ب
پیوند فضای اتاق باعث ایجاد پیوندهای اجتماعی مرد  و ماان می گردد.

نفوذ نور و هوا  ایجاد یاپارچ ی فضایی ووبه حیاط و ایجاد تداو  بصری 
که تبدیل به کدل فضدا و بدالعاس مدی  یریز فضاهای –ا  رریق ایوان 

 ی انسانی باشد . شوند در خانه های سنتی می تواند مللی برای پیوند ها
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 :نظم پذیری و انتظام 
،پیوندد تن دداتن ی بدا مفهدو  قددر در قددران هندسده در علدو  اسدالمی 

یای ا  تیاهرا   یبایی در نیم و تناسب هندسی تلقدق پیددا .(31)دارد
جهان و انسان و حتدی جلدوه هدای  ارنیم و تناسب را در ساختکند. می  

متنوع ربیعت می توان دید . هندسه جوهر مجرد اشاالی اسدت کده در 
به وحد  مدی رسدند و مدی   اجزاربیعت وجود دارد. در اشااص هندسی  

را در اشدااص  اجدزاتوان مثل حضور مصداق ها در مفهو  کلدی ،حضدور 

هندسه ،نیارش و پیمون و گز،در تمدا  مراحدل .(32)هندسی ادراک کرد 
به وسیله ایرانی    هندسه  .(33)تاوین یک اثر معماری نقش اساسی دارد  

. نمود یافته اسدتمعماران ایرانی به وسیله اشاالی ا  گیاهان و جانوران  
اریخی معماری ،تما  اندا ه ها در کماص خود )ارتفداع ،ردوص و در بنای ت

عرض (و در اجزای ترکیب کننده آن )شامل ال وهای هندسدی سدیلی 
 در تمدا . (34)   هندسده جددا نبدوده اندد(وابسته به هم بوده و هرگز ا

مراحل ساخت یک خانه سنتی ،رابیده و همیداری تن اتندا هندسده و 
ب های خاص نقش اساسی داشته است. این پیمون و بهره گیری ا  تناس

تناسب ها در نماها نیز رعایت شده و تارار اهنا های خاص در نمدا را 
ناسب ها موجب گردیدده کده رعایت اندا ه ها و تبه ارمغان اورده است . 

معماری ا  کیفیتی باال برخوردار شده و ا  حد معیدار قابدل قبدوص ندزوص 

شه و اندا ه ی پایه ها و سدتون هدا اثدر پیمون عالوه بر اناه در نق.ناند
دارد ؛بلاه حالت و هیئت نما  ودر و پنجره و نسبت بین آنها را نیز معین 

،ایوانها ،راق ها و گنبدخانه ها  می کند و پی ا  همه در پوشش درگاه ها
 تاثیر دارد ؛به روری که ا  پیش معلو  اسدت مدثال  ربدره یدا ضدخامت

با مراجعه به (. 33)ر نقیه چه اندا ه است دهانه ی مشخص در ه گنبدبا  
ود که این اندا ه بر اساس قواره و انددا ه شاهده می  شاندا ه های فوق م 

بوده است . ارتفاع درها به انددا ه ی یدک های مرد  وار معماری ایرانی  
سانتی  26تند )شمرد متوسط القامه بوده است . در پای در ،استانه می گ ا

 نیا هدای واقعدی سداکنین آن و  اسب ظاهر خانه باتن.متر یایک چارک (
خانده هدای در    13نیم و انتیدا   .فرهنا جامعه و اصوص اسالمی است  

را پدیدد مدی آورد و  14معنویدتوآرامش  مینه ال   را برای القای   سنتی  
موجب برقراری پیوندهای اجتماعی سالم بر مبنای ار ش هدای اخالقدی 

ماری سنتی ایران عبارتند ا  هندسه می شود مصادیق نیم در هندسه مع
مرکزگرا همیون حیاط مرکزی و گنبد خانه که هر دو ساختار هندسی با 

مرد  در یک فضای مرکزی جهت پیوند اجتماعی 15  جمع گراییمضمون  

  .می باشندو ماان 
 

 سرزندگی و شادابی:
رابیه انسان با ربیعت در واقع رابیه بعد روحی انسان بدا سدایر ابعداد و 
عناصر وجودی وی است . رابیه انسان با ربیعدت در واقدع رابیده بعدد 
روحی انسان با سایر ابعاد و عناصر وجودی وی است یعندی ایدن رابیده 

ل و سیر تاداملی انسدان را ممادن مدی روند خود آگاهی انسان را تسهی
منیر فرهنا اسالمی ،عناصر عالم خلقت ،آیا  و نشانه  در. (26) نماید

ن اه آیده ای بده ربیعدت و عناصدر آن ا  جملده هستند.  ر  های پروردگا

 16گیاهان ،آب و ... منجر به نقش مهم این عناصدر در معمداری معنداگرا

ن همواره ا  عناصر ربیعدی امی شود . ا  این رو است که معماران مسلم
به رور مستقیم در فضاسا ی بنا و ا  موتیف های با مضمون ربیعت بده 

خانده . (35) زیینا  و جزئیا  بنا استفاده کرده انددرور غیر مستقیم در ت
ملصورش و ا  چهار جانب و یا باغ ملصور ی مسلمانان با حیاط داخلی 

به  ،خانه.ه در آن چاهی یا چشمه ای هست ،باید مشابه این جهان باد ک
بسته است ، و بدین گونده  نددگی خدانوادگی ا  حیدا  روی و یا خارج  

رک جدا و سوا گشته و فقط باالی آن به سوی آسمان با  است کده مشت
آسمان ا  آن رریدق ،در پدایین ،در چشدمه ی آب حیداط انعاداس مدی 

معماران سنتی عقیده داشتند که عالم سراسر مواهدب خداوندد . (36)یابد
و احتدرا  بده آنهدا گونده ای ا  است و باارگیری صلی  ایدن مواهدب  

یادی ا  دلبسدت ی هدای ایرانیدان در . (37)دشارگزاری به شمار می آید
ساخت خانه ها ایجادارتباط دیداری بین اتاق و فضای بیرون آن اسدت . 
گشادگی ،فراخی و دید ا اد داشتن ،جزو ربیعت ایراندی اسدت ،حتدی در 

حدوض خانده بدا در  . ا  سویی تاالر(25)حاص حاضر نیز همین رور است
ی های تابستانی ،کدانون تزییندا  نیر گرفتن کاربرد آن در هن ا  مهمان

خانه های تاریخی به شمار می رفته است . این فضا نیا  به نوعی پیوندد 
یدک  به رور معمدوص.  معماری و ربیعت را با عنصر آب برقرار می کرد  

سمت حوض خانه به رر  حیاط یدا صدلن بداغ و سدقف آن بلنددتر ا  
. (38)ده اسدتفضاهای مجاور ،برای رعایت سلسدله مراتدب فضدایی بدو

فرهنا خانه سا ی کشور ما ا  دیربا  براساس حیاط مرکزی و ربیعدت 
 قرار (.39)بوده استبا  افزوده شود ( یگرایی )ا  ساخت کاسته و به فضا

انه های سنتی تغ یه نفس روحانی و سیر  جوهری خ  ربیعت درگیری  
ه خانه های سنتی به تعبیر عرفانی به درون خود توجه کدرداست.  ان  انس

جهت بهره وری افراد و تعامال  سر نده و شادابی  و باعث ایجاد فضای  
. مدی گدرددربیعدت  با  و ایجاد پیوند های اجتماعی مرد  و ماان  مثبت

معماران سنتی به کار گیری مواهب و احترا  به آن ها را جهت اسدتفاده 
برقدراری ارتبداط بدین انسانها ا  گونه های شارگزاری مدی دانسدتند و  

 رگزاری بوده است . شاانسان ا  مصادیق احترا  و  و ربیعت
 

 :رامشآ 

هن امی که ادمی وارد مسان سنتی می گردد ،با موجدودیتی متفداو  ا  
ون روبه رو می شود ،به آن معنا که انسان با گ ر ا  خدارج و ورود بده بیر

داخل سیری ا  کثر  به وحد  انجدا  مدی دهدد. هدر فضدای داخلدی 
گداه و مادان ه  توجه به بارن و هر فضای خارجی جلو  ،خلوت اه و ملل

توجه ظاهر است در این حالت که سیر و سلوکی ا  ظاهر به بارن انجا  
 سلسدله(.26)مدی گیدرد رنا معنویت به خدود  ود و مسان سنتیشمی  

اجزا و پدیده هایی است کده  ،مراتب یای ا  اصوص حاکم بر مجموعه ها
ن یک کل وجود دارندد و یدا بده به رور ربیعی در جهان هستی به عنوا

 به رور اصدولیدست انسان رراحی و ایجاد می شوند و با توجه به آناه 
هستی موجودا  در کائنا  تابع سلسله مراتبی تعریف شده است ،نقدش 

کل یک مجموعه و هویدت بخشدی ی  اار آن در تعریف اجزاغیر قابل ان
ایجداد آرامدش یای دی ر ا  مصدداق هدای  (.40)به آنها قابل ذکر است



 و مکان در خانه های سنتی  در پیوند اجتماعی مردم  های اخالقیتجلی مؤلفه   : و همکاران البرزی  فریبا  دکتر

 

 55 

ف
ص

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

لن
ل 

سا
هم

فد
ه

ه 
مار

 ش
،

1، 
14

01
 
 

 
ه 

قال
م

ري
رو

م
  
 

 

در اسدت. ورو به درون بودن خانده 17روانی در خانه های سنتی ،درون را  
و احاره ا  بیدرون خانده بده درون آن   18اماان اشرا  این گونه خانه ها  

ین مرکز خانه و حیاط مرکدزی ا  سدر و صددای منتفی می گرددو همین
ک و کوچه و فضاهای عمومی اررا  در امان می ماند . این ندوع تفاید

استقالص خانه ا  ملیط پیرامون ،خود باعث به ارمغان آوردن آرامش بده 
پس ا  گ شتن ا  سلسله مراتب شهر و رسیدن به   .(41)درون می گردد.  

خص شدخانه ورود به ان نیز دارای سلسله مراتبی است. در خانه ایراندی 
پس ا  گ ر ا  در به فضای هشتی می رسد که نیمه عمومی است و نیمه 

ستا ،سپس ا  داالن می گ رد و به حیاط خانه می رسد. حیاط به عنوان ای
وپس ا  ان گ ر معنی داده و  درامون خویک فضای واسط به فضاهای پی

ا  ایوان نیمه خصوصی و ورود به اتاق خصوصدی و بسدته ،همده نشدان 
دهنده وجود نوعی سلسله مراتب حرکتی در مسدان بدرای رسدیدن بده 

ین ندوع تفایدک و اسدتقالص خانده ا  فضداهای اارامش و ساون است  
رای افدراد در رامدش دروندی بدآپیرامونی نیز خود باعث به ارمغان امدن  

پیوندهای اجتماعی در فضاهای مختلف خانه می گدردد و ملدیط را بده 
جهدت پیونددهای اجتمداعی و تعدامال    ساونتماانی برای ارامش و  

 یری می کند . مختلف جلوگهای  میلوب می کند و ا  آشفت ی 
 

 : همبستگی
یای دی ر ا  آداب معاشر  بدا مدرد  ،روحیده همداهن ی و همبسدت ی 

است ، یرا ا  جمله حقایق اناار ناپ یر لزو  اتلاد و همبست ی در یدک 19
ال مده  نددگی خدوب  نددگی اجتماعیسدت ،یعندی بایدد اجتماع اسدت .

پرتو اتلداد و دربتوانند  تا    نیروهای کوچک و پراکنده به یادی ر بپیوندند

آیدین .(42)ر ،در رفع مشاال  خود گامهای مدوثری بردارندد تبادص افاا
اسال  ،براساس قران مجید ،مومن را کسی توصیف می کند که امدر بده 

سدال  اصدل لدزو   نددگی اجتمداعی و معرو  و نهی منار می کندد . ا
مسئولیت اجتماعی و مسئولیت مشترک افدراد بشدر را ا  بددیهیا  مدی 

به مفهو  ایجاد تعهددا  شخصدی در   20اجتماعیمسئولیت  (.  43)رد  شما

 دارای ایرانی های خانواده ،بیشتر  گ شته  در.(44)  ارتباط با اجتماع است  
 بدر خاصدی جمعدی ، نددگی خانواده نوع  این  اند،در  بوده  گسترده  ساختار
 در خانواده یک ا  متوالی نسل سه یا  دو  ،بین  سنتی  مراتب  سلسله  مبنای
 نیدز مللده افراد سایر و همسای ان با رابیه همینین.  است  بوده  نجریا
 بسدتانهای بده و ،روابط اساس همین بر.  است داشته جا  افراد   ندگی  در

 افراد دی ر با خانواده  اعضای  ،تعامل  نمونه  برای.    است  پررنا  افراد  بین
 ویژگدی ایدن.  میشدود انجدا  نیدز ها خانه حیاط  و ورودی در  ،گاه  ملل

 ا  بسیاری.دهد می نشان را خارج و داخل در فضاهایی چنین وجود  زو ،ل
 مشدترک فضداهای در  و  جمعی  صور   به  دارد  وجود  خانه  در  فعالیتهاکه

 اوقدا  گ راندن ،و با  پشت در ،خوابیدن نشستن سفره  سر. )  است  بوده
 پختن  ،ن ری  حوض  تخت  روی  نینی  ،شب  عصر  هن ا   حیاط   در  فراغت
 ایدن دامنه گستره عالوه به..(و قدر های  شب  ،احیای  حسین  اما   ،روضه
 گیری  شال  به  منجر  ملل  سایرافراد  و  همسای ان  با  جمعی  های  ارتباط 

 برقدراری  امادان  که  گردیده  ها  خانه  این  در...و  ،بیرونی  هشتی  فضاهای

 بدرای مزاحمتدی گونه هیچ  داشتن  بدون  را  پیوند اجتماعی مرد  و ماان

 .کرد رمیس خانواده افراد سایر
 

 :احترام به همنوع
اصدل بسدیار مهمدی بدوده اسدت.   21ر فرهنا ایرانی احترا  به همنوعد

ساخت خواب اه در خانه ایرانی با اندا ه های خرد و پهناور بودن تداالر و 
در معماری سدنتی  (.45) رج نهادن به مهمان می باشداسفره خانه برای 

پا می شد تدا مللدی بدرای   بر  ایران ساوهای را در کنار سر در خانه ها
جوی و همینین در امان ن ه داشتن افراد گ ری ا  نامالیما  استراحت  

بواسیه سقف سر در و ساوهای پیر نشین باشدد و تجلدی واقعدی نمدود 
در . (46)باشدد اخالق در یک نمونده کوچدک و سداده فضدای معمداری

در نمدای سداده اسدت. فرهنا ایرانی مهمان ا  منزلت خاصی برخوردار 
خانه های شهرهای کویری معموال دارای سردری مجلل است کده ایدن 

سداکنین اشداره دارد.. 22خود به دعو  کنندگی بنا و مهمدان ندوا ی   امر
حیاط بیرونی خانه به مهمانان اختصاص دارد و اتاق مهمان واقدع در آن 

زرف نشین است که به بدزرف مهماندان و یدا بد ،معموال دارای یک شاه
ل ا اصل احترا  به همنوع ا  اصوص اساسی فرهندا (.47)خانه تعلق دارد

اد جامعه و اصوص اسالمی اسدت کده بده صدور  کداربردی باعدث ایجد
 پیوندهای اجتماعی مرد  ماان در فضاهای معماری می گردد

 

 گیرینتیجه
خانه های سدنتی رابیده   جاد پیوندهای اجتماعی بین مرد  و ماان درای

و شاخص های دینی مدا دارد کده   23با توصیه های اخالقی  ای مستقیم

بدا تمدایال  همزیسدتی و برقدراری  همدراه در حقیقدت ارتبداط انسدان
بدا ایدن .  را در بدردارد  و ماانهای اجتماعی  میان خود و دی ران24اعتداص
با توجه بده  در پیوندهای مرد  و ماان اخالقی ،ار شهای انسانی  اوصا  

اران به شیوه های متنوعی دیده می شدود و بده دانش فنی و معنوی معم
نسبی مدی کامال  در کالبد معماری خانه های سنتیهمین علت نتایج کار

نتدایج .  و در نتیجه هویت اسالمی در آثار نیز تلققدی نسدبی دارد  باشد
اصدوص  با توجه به  معماری سنتی    کالبدتلقیق با گو کننده ان است که  

مدی باشدد  مشدهود در خانه های سنتی  اسالمی که هم اکنون   اخالقی
گدردد.  می ماان –ارتقای کیفیت پیوندهای اجتماعی مرد     دلیلی برای
اب دآ :سنتی ری چند راهاار ا  جمله   خانه هایاجتماعی در    پیوندهای  

و معاشر  و همبست ی بین مرد  واحترا  بده همندوع و نیدم و انتیدا  
 و سر ندگی و شدادابی فضای خانه های سنتی واحساس ارامش ملییی

را در مولفده هدای اخالقدی سنتی  این    و معماران    رعایت گردیده است
 .اولویت رراحی خود قرار داده اند

 

                 خالقیا  یمالحظهها
اخالقدی  در این پژوهش مروری با معرفی مندابع مدورد اسدتفاده اصدل  

ملتر  شمرده شدده  امانت داری علمی رعایت و حق معنوی مولفین آثار
 .است
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