
 



 



 
 

 مطلوب طراحی مسکن از منظر اندیشه اسالم های  ارزش

 1الگوی اسالمی ایرانی مسکن(تبیین )گامی در مسیر 
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 چکیده

فرهنت   هتای   و ظرفیتت ها  امروزه با توجه به بحث پیرامون هویت در معماری معاصر کشور و نیز الزام

در معمتاری   فرهنت  االتیمی  هتای   ش )شناخت ها( و بینش )فلسفه وجودی( ارزشبومی، توجه به دان

رالد. به همین دلیت،،   می مسکن به منظور حرکت در جهت تبیین الگویی االیمی ایرانی ضروری به نظر

رفتتاری و اخییتی فرهنت  دینتی در زمینته التکونت و       های  هدف از پژوهش پیش رو شناخت ارزش

کلی مسکن کشور به منظور پیشرفت های  راحی جهت کاربست آن در الیاالتتدوین راهکارهای موثر ط

ارزشی در طراحی خانه از های  باشد. در این راالتا، ابتدا برخی از گزاره می و ارتقاء کیفیت مسکن معاصر

االتخراج و با االتناد به یرآن کتری  بیتان   ای  منابع النت و شریعت، در مسیر مطالعات االنادی و کتابخانه

 -از روش ترکیبی )مرکب از تحلی، محتوای کیفی و االتدالل تحلیلتی ها  ؛ الپس برای االتنتاج گزارهشده

 االتنباطی( بهره گرفته و راهکارهای پیشنهادی طراحی ارائه گردیده االت.

پذیری خانه، محرمیت خانه و پرهیز از تجم، و  دینی تاکید بر مهمانهای  دهد که ارزش می نشانها  یافته

مهمتان  "ارزشی نظیر های  ارد؛ که برای بها دادن به هریک از این اصول و در وصف آنها، گزارهاالراف د

 مطرح شده االت. "االراف و تبذیر حرام االت"و  "خانه حرم امن االت"، "حبیب خداالت

النتی ایران حضور و ظهور داشت، اما امروزه در های  به طور عمده در بافت و خانهها  اگر چه این ارزش

گیتری   بایست با بهره می این فرد مسلمانبنابر معاصر غایب و مجهول االت.های  بسیاری از خانه طراحی

)کُتنِش( را بترای ارتقتاء    هتا   از اصول االیمی و تجس  کالبد آن )مَنِش(، انعکاالی از عم، به ایتن ارزش 

 کیفت زندگی خود فراه  آورد.
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 و بیان مساله . مقدمه1

مسکن به عنوان بستری برای زندگی انسان با الایر ابعاد زندگی او در ارتباط و کنش متقاب، االت. هتر  

ناحیه از فضای مسکونی باید با توجه به الاختارهای گوناگون خانوادگی و نیازهای مکانی و اجتمتاعی  

فضایی و اجتماعی خاص خود، محیطی منحصر به فترد را  های  اخته شده و با داشتن ویژگیمختلف ال

بستیاری بترای   هتای   اخیر به دلی، افزایش تقاضا برای مسکن در ایران، تتیش های  ارائه نماید. در دهه

ر کنتار  کیفتی بناهتا د  های  نادیده گرفته شده، جنبه مین مسکن انجام پذیرفته االت؛ اما آنچه که عموماًتأ

ریزی محیط  ترین ابزار برنامه به عنوان حساسکیفی مسکن همواره های  هاالت. شاخص فزونی کمی آن

 (.1395شوند )آصفی و ایمانی  می مسکونی محسوب

تعریف صرفا مادی و نگرش منحصرا کمی از الکونت به مثابه القفی باالی الر و چند متر مربع زمتین  

داشت مفهومی، وجودی و کیفی از الکونت، تعلق خاطر یافتن به در زیر پا، برداشتی الطحی االت و بر

گوناگونی از مضامین و معانی های  (، با معانی فراتر از یک الرپناه و الیه1382،16مکانی خاص )شولتز 

همراه االت. بنابراین مطالعه وجوه کیفی مسکن در مسیر فرهن  االیمی، برای دانش )شتناخت هتا( و   

رفتاری و اخییی )مَتنِش( و چگتونگی کالبتد یتافتن آنهتا )کُتنِش(       های  زشبینش )فلسفه وجودی( ار

یابد. در وایع هدف از این پژوهش رالیدن به معیارهایی برای تامین کیفیت مستکن از منظتر    می اهمیت

های  و الیاالتها  اندیشه االیمی در جهت تبیین الگوی االیمی ایرانی پیشرفت و کاربست آن در برنامه

 شور االت.کلی مسکن ک

النت و شریعت به واالطه منابع االاالی خود، اصول و مبانی مشخصتی را وضتع نمتوده االتت کته در      

 راالتای نی، به اهداف نهایی االیم و نیز تسهی، و نظ  بخشی به زندگی مسلمانان وجود آنها ضتروری 

ر غالب یتک  د اند، ختار اجتماعی منسج  ادغام گردیدهباشد. این اصول که در یک چهارچوب و الا می

(. در حوزه مسکن و مقولته التکونت نیتز، بتر مبنتای      146، 1383اند )مرتضی  الری ارزش نمایان شده

تواند در راالتای تتامین توامتان    می تدوین شده االت که بهره گیری از آنهاهایی  دینی، ارزشهای  آموزه

التازد. بته عبتارت دیگتر     مادی و معنوی، مسلمانان را به کالبد مطلوب برای الکونت رهنمون های  نیاز
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معماری از منظر اندیشه االیمی در بردارنده اصول و مبانی االاالی با منشاء الهی و آالمانی االت که در 

و هتا   در این نوشتار اعتقاد براین االت که االیم روشی برای زندگی با آرمان اند. نمود یافتهها  دل النت

برای وصول پیشرفت مطلوب در جهت تتدوین   واالی اجتماعی و نیز بنیان و الزمه حرکتهای  ارزش

 گویی به نیازهای مادی و معنوی جامعه االت. الگویی االیمی ایرانی در صدد پاالخ

االتیمی  هتای   یابی به الگویی االیمی ایرانی مستلزم طی فرآیندی االت که مبتنی بر مبتانی ارزش  دالت

ین دیتن، در بیتان التبک زنتدگی االتیمی،      تتر و جامع باشد. در وایع تعالی  دین االیم، به عنوان کام،

کنتد. انجتام برختی از ایتن     اجتماعی خاصی را الفارش میهای  رفتاری و اخییی و فعالیتهای  ارزش

باشد؛ به عبارت دیگر با توجته بته   با کالبد مسکن گره خورده و وابسته به کالبد مناالب آن میها  ارزش

دهتد و هتر نتو      می کالبدی به رفتار انسان شک، دوطرفه، محیطای  ظرف و مظروف معماری در رابطه

 طلبد. می عم، و رفتار انسانی، محیط کالبدی مناالب خود را

مسکن منطبق بر جهان بینی و فرهن  و انتظام فضایی آن نشان دهنده روابط اجتماعی افتراد التاکن در   

های مسکن غیتر بتومی،   آنهاالت. این در حالی االت که مسکن امروزی جوامع مسلمان با تاثیر از الگو

گذارد. در وایع فاید تناالب الزم برای زندگی در البک االیمی بوده و هویت االیمی را به نمایش نمی

ایرانی در فضاهای مسکن دارای مشکیت بسیاری االت که با نگرشی دوبتاره  های  معماری امروز خانه

 توان آنها را برطرف الاخت. می فرهن  االیمیهای  به ارزش

 تحقیقهای  داف و پرسشاه. 2

ارزشی فرهن  االتیمی  های  ضمن شناخت گزاره پیش روپژوهش  مشخص و روشن هدف از به طور

 یارتقاء کیف و راهکارهای موثر طراحی جهت پیشرفتارائه در زمینه مسکن بر مبنای النت و شریعت، 

 .می باشدمسکن معاصر 

هتای   تقریتب ارزش  التعی در ، تخرجمست هتای   به عبارت دیگر پژوهش با کندو کاو در مضامین گتزاره 

در وایتع   را دارد. مستکن  جهت تببیین الگتوی االتیمی ایرانتی    ،مطرح شده به الگوی طراحی معماری

 خواهد بود:  اصلی پژوهش حاضر به دنبال پاالخگویی به این الوال

 ارزشیِ فرهن  االیمی در مسکن معاصر چیست؟های  راهکارهای طراحی حضور و ظهور گزاره
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 تحقیقینه . پیش3

جو در کتاب وحی الهی و روایتات   و ر باب مسکن و فضای مسکونی با جستمطرح شده دهای  ارزش

و احادیث ذکر شده از منابع معتبری چون اصول کافی، میزان الحکمه، بحاراالنوار و تفاالتیر مترتبط بتا    

 آنها یاب، االتخراج االت. 

 عمتاری و شهرالتازی االتیمی مطالعتاتی داشتته انتد،      محققانی که در زمینته م  از الویی دیگر، از جمله

 توان به اندیشمندانی چون هشام مرتضی و بسی  اللی  حکی  اشاره کرد؛ که در بخشی از مطالعتشان می

به اصول مختلف معماری  "االیمی عربی شهرهای"و  "االیم در الاز و الاخت النتی اصول"در کتب 

نقتره کتار در   انتد. همچنتین    و محرمیت و ... اشاره کرده حری  مسکن از منظر االیمی از جمله هویت،

درآمدی بر هویت االتیمی  "، "مبانی نظری معماری"های  از جمله در کتابو نظریات خود ها  پژوهش

به تشریح نستبت االتیم بتا     "االیمی در هنر و معماری حکمت ازبرداشتی "کتاب و نیز  "در معماری

در به دنبال تعریف جامعی از هویت االیمی در معماری و شهر الازی االت. هنر و معماری پرداخته و 

در مطلوب درخور توجه بوده االت؛ ایشان  مسکنهای  زاده پیرامون ویژگی نقیمطالعات  ،حوزه مسکن

بته بیتان برختی     "عینی در گذشته و حال(های  مسکن االیمی )مبانی نظری تا جلوه"ای با عنوان  مقاله

مسکن در متون االیمی و تطبیق آنها بر وضعیت معاصر مسکن ایرانی پرداخته االت؛ و نیز های  ویژگی

به موضتو  چگتونگی    "عماری االیمی، تجلیات و عینیاتشهر و م"در یکی دیگر از آثار خود با عنوان

االیمی پرداخته االت. همچنین حمزه نتژاد و  های  تدوین مبانی نظری طراحی مسکن با توجه به آموزه

بتا   "اصول طراحی خانه از منظر االیمی و الگوهتای کتاربردی معاصتر   "با عنوان ای  صدریان در مقاله

به دنبال ارائته راهکتار و تطبیتق یتا عتدم تطبیتق ایتن اصتول در         تبیین دو دالته اصول اللبی و ایجابی 

بتا عنتوان   ای  ایرانی و خارجی بتوده انتد. عتیوه بتر ایتن، التیفیان و محمتودی در مقالته        های  مصداق

هتای   پی جوی ارائه تعریفی از محرمیت، عوام، موثر برآن و ریشته  "محرمیت در معماری النتی ایران"

مهمتان در  "بتاعنوان  ای  بوده اند. ناری یمی و عباس زاده نیز در مقالهگیری آن در معماری النتی  شک،

به بررالی الگوی حضتور مهمتان    "خانه: یک بررالی تطبیقی میان ایران و غرب در آالتانه دوران مدرن

یاجاری تبریز بر حسب اله نو  مستکن متمتایز حتداکثری، حتدایلی و     های  در مدرنیته با الگوی خانه
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ایتن مقولته بته    های  دکتری که در حوزههای  ت؛ و نیز طیف نسبتا والیعی از رالالهاشتراکی پرداخته اال

 .می شود ندرت مشاهده به مسکن معماری در آن نتایج عملی نمود اماالرانجام رالیده االت؛ 

الذکر، بته ایتن نحتو     فوقهای  ولیکن وجه تمایز و بداعت پژوهش حاضر نسبت به مطالعات و پژوهش

 ختارج شتده از التنت و شتریعت    هتای   ارزشاین نوشتار العی بر آن بوده با تقریب متتن  االت که در 

گیری از اصتول و   دوین جداول تطبیقی، در مسیر بهره، به بیان دیاگرام معمارانه و تارزشی(های  )گزاره

تجس  کالبد آن، راهکارهای موثر طراحی متناالب را ارائه دهی . به عبارت دیگر برای ظهور و حضتور  

از حالت عام و کلی ختارج  ها  در معماری معاصر الزم االت این ارزش ارزشی فرهن  دینیهای  زارهگ

شوند و به صورت مساله تخصصی تبدی، شوند. در وایع این پتژوهش بته دنبتال شتناخت هت  زمتان       

ادبیات نظری و عملی در باب مسکن در مسیر فرهن  االیمی االت. گرچه بدیهی االت پترداختن بته   

 وانب این مساله در این مقال و فرصت محدود، میسر نمی باشد. تمامی ج

 پژوهش چهارچوب مفهومی. 4

 . مسکن1-4

مستکن بته عنتوان    ای  تلف به مستکن متفتاوت االتت. در دوره   مخهای  نگاه جوامع، مذاهب و فرهن 

شتود.   متی  ، از متیس وندروهته مطترح   "زدودن پوشش هتا "، از لوکوربوزیه؛ یا "ماشینی برای زندگی"

خانته بتیش از آنکته    "گویتد:   متی  راپاپورت به خانه به عنوان نهادی با عملکردی چندگانه نگریستته و 

؛ و یا در دیدگاهی دیگر، شولتز کته معتقتد   "عملکرد چند بعدی الاختاری کالبدی باشد، نهادی االت با

خانه مکانی االت که ویتو  زنتدگی روزمتره را در ختود گرفتته؛ خانته تنهتا بته پدیتد آوری          "االت: 

یابد  می که در درونش جریانهایی  جوی محیط بسنده نکرده و باید خلق و خوی آن فعالیتهای  کیفیت

مکتانی  "کند:  می رداوی شریعت شناس االیمی، خانه را اینگونه تعریف؛ یوالف الق"را نیز آشکار الازد

توانتتد از فشتتارها و  متتی کتته در آن فتترد، ضتتمن حفاظتتت از ختتود در برابتتر عوامتت، آب و هتتوایی،  

 . "جامعه به دور باشد. خانه مکانی االت برای االتراحت آدمی وآرامش ذهنهای  محدودیت

هتای   و دیتدگاه هتا   بتا ارزش ها  د اتفاق نظر دارند، که انسانتمامی این تعریف ها، در یک موضو  واح
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مختلتف بتا یکتدیگر    هتای   در مکتان هتا   دهنتد؛ پاالتخ   می فیزیکی مختلف پاالخهای  متفاوت به محیط

بینی پیرو شرایط متنو  اجتماعی و فرهنگی در جوامتع   این تفاوت به معنای فلسفه و جهاناند.  متفاوت

رد و جامعه به جامعه متفاوت خواهد بود. به عبتارت دیگتر معمتاری بته     گوناگون االت که از فرد به ف

 هر ملتی بوده االت.های  عنوان کالبد اندیشه همواره ابزاری برای بروز جهان بینی، نگرش و اندیشه

 . سنت2-4

ر کند؛ این جهان و آنچه در آن االت را به جهتانی دیگت   می هنر معنایی، پیوندی دوالویه بین دو جهان بریرار

یابد و ختود را از آن   می پایان نیافتنی دالتای  دهد. هنرمند با اتصال خود به آن جهان به الرچشمه می پیوند

التازد. ایتن پیونتد دوالتویه در      می بیند را در آثارش متجلی می کند. او نمودی از آنچه می الرچشمه الیراب

 برای برای هدایت انسان و برای او ترالی  الهی وجود دارد. این راهی االت که خداوندهای  مذاهب و یا دین

نماید. شناخت مسیر و راهی که پروردگار عال  تصویر نموده با کتاب وحی او میسر االت. در این کتاب  می

رالاند. این کتاب مرزهای مشخصتی بتین راه    می ها االت که خداوند به والیله کلمات، پیام خود را به انسان

توان مرز بین دین الهی و غیر الهی را  می نماید. با مراجعه به این کتاب مقدس یم الهی و غیر الهی را معرفی

توانند منابع الهی و غیرالهی داشته باشند. منابع تغذیه این هنر اگر متص، به او و آیات  می تمیز داد. هنرها نیز

دهد و اگر جز آن باشد هنر  می راو باشد و در آیات او نیز به دنبال خداوند باشد، آن را در زمره هنر دینی یرا

هتایی   شود. ه  هنر دینی و ه  هنر غیر دینی برای انتقال پیام خود نیاز به یالب یا یالب می غیر دینی خوانده

تر   رالاند. امروزه هیچ پیامی به هنگام می پیام خود را به مخاطبشها  دارند. هنرمند با انتخاب یکی از این یالب

آید و مقتضای حال االت؛ چرا که همواره مقتضی بوده  می از آن پیامی نیست که از النت از آن حقیقت ازلی،

 (.437، 1383االت )معماریان 

به معنی فرادهش و انتقال االتت و التنت در    tra + dereغربی از ریشه التینی های  ترادیسیون در زبان

 ت در بین مسلمانان فراگیر باشد. بایس می االیم به النت پیامبر اشاره دارد که منشا آن یرآن االت و

کند، به یدمت خود انسان و یوه  می تداوم پیداها  النت مشخصه وجودی انسان االت که در نس،

وجودی های  گذارد. انسان النتی در یک تجربه درونی الاحت می الرمدی االت و در ک، هر تمدن اثر

توان جستجو کرد  می این اللسله مراتبپیماید و رابطه انسان خاکی و عال  یدالی را در  می عال  را
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(. انتقال و مانایی )بسط( خصلت النت االت که الاختاری آموزشی و پرورشی دارد. النت 1378)نصر، 

بعد های  دهد و به نس، می مانا، یاب، تداوم و انتقال یک فرهن  را بسطهای  با این الاختار، ارزش

ر انتقال و فرادهش یک تجربه وجودی و فرا آگاهنه کند. به عبارت دیگر النت، فرآیند مستم می منتق،

 یابد.  می تداومها  فرهنگی و فضای، انسانی در نس،های  االت که در یالب ارزش

الخن از النت الخن از اصولی االت با منشاء آالمانی و الخن از کاربردشان در مقاطع مختلفی از زمان 

خوی عادت االت، نته شتیوه گتذاری یتک      و مکان. النت در حدی که اینجا به تعریف آمد، نه خلق و

عنصرش مذهب االت، مادام که تمدن نشات گرفتته از آن یتوم   ترین   عصر مستعج،. النت که ضروری

 (.437، 1383که این النت حک  اص، رهنمون را برایشان دارد، پایدارند )معماریان 

ف و شتهود بتوده و   از نو  حکمت و متص، به الرچشمه وحی و الهام یا کشها  در جوامع النتی دانش

یافتته االتت.    می و متون مقدس از نسلی به نس، دیگر انتقالها  در یک فرادهش مداوم، درصورت آیین

اما امروزه، با بروز مشکیت در کشورهای االیمی، مسلمانان به جای بازگشتت بته التنت و فترادهش     

و نظرات ها  گاها الگوها، راه ح، یابند؛ در نتیجه می اصول و مبانی تفکر االیمی بر یافتن راه ح، تمرکز

گیرد. آنجا کته   می حاضر و آماده و از یب، تعیین شده جایگزین تفکر االیمی شده و مورد االتفاده یرار

بینی و اعتقادات فرهنگی مان( را بته   ارائه شده بر پایه النت خود )جهانارزش ها، اصول و راهکارهای 

 آوری . یم کنار نهاده و روی به تقلید کورکورانه

از مفاهی  و باورها را بته منظتور نشتان    ای  باشد، که مجموعه می االیم یک ایدوئولوژی پویا و متحرک

دهد؛ منابع شریعت نیز اصول و مبانی االتیم را بترای فتائق     می دادن راهی برای زندگی مسلمانان ارائه

 (.197، 1389الی فر دهد )اخوت، بمانیان، و الما می آمدن بر مشکیت مادی و معنوی شرح

در وایع االیم فقط ایده آلیس  نیست. به این دلی، که عیوه بر اصول و مبانی )دانش و بینش(، راهکتار  

تواند ایده آلیس  را با رئالیس  جمع کند. در نتیجه نیتاز االتت کته یتک      می دهد. االیم می و روش ارائه

از آن چیتزی کته بته طتور ختالص از التنت       مسلمان طریقه زندگی اش را به عنوان صورتی ایتده آل،  

االیمی و منابع آن یاب، اخذ االت جست و جو کند )مَنِش( و با راهکار و روش ارائته شتده، آن را بته    

 رئالیس  برالاند )کُنِش(.
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 . الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی3-4

. مهت ، لتزوم   الگوهای رایج توالعه از لحاظ مبانی عمدتا بر پایه اومانیس  و اصتول غیتر الهتی هستتند    

بایست الگوی پیشترفت بتومی ختود را متکتی بتر مبتانی        می بازشناالی الگوی پیشرفت االت؛ بنابراین

بتر  ها  االیمی و فرهن  ایرانی تعریف و ارائه کنی . تببین الگوی االیمی ایرانی پیشرفت در همه عرصه

ابع شریعت( االتاس کتار در   مبنای تفکر و اندیشه االیم االت. به عبارت دیگر مبانی االیم )النت و من

باشد؛ و در تمامی مراح،، این مبانی باید به صورت جامع و دییتق متد نظتر یترار      می طراحی این الگو

گیرد. فلذا الزمه این موضو  تحقیقات االیمی، ارتباط وثیق و پیوالته با فضاهای تفکر و نیز رالوخ آن 

 باشد. می در میان نخبگان و گفتمان الازی در جامعه

اشاره شد، شریعت االیمی به واالطه منابع االاالی خود اصول مشخصی را وضتع  تر   طور که پیش انهم

نموده االت که در راالتای نی، به اهداف نهایی االیم و نیز تسهی، و نظ  بخشی بته زنتدگی مستامانان    

ختار اجتمتاعی منستج  ادغتام    باشد. این اصول که در یک چهتارچوب و التا   می وجود آنها ضرورری

 یعملت  یا ه گونهب یستیباها  اند. اما این ارزش یک الری ارزش )مَنِش( نمایان شده اند؛ در یالب ردیدهگ

االتت بتر روش    ستته یتا بتواند آن گونه کته شا  )کُنِش(، گردد ادهیمسلمانان پ یزندگ یکالبد طیدر مح

 .اثر بگذارد مسلمانان یزندگ

را، بته  ها  شنِاز مَای  تواند مجموعه می کهاالت  ارزشیهای  گزاره ییرآن و النت حاو گر،یبه عبارت د

ش نِمسلمانان یرار دهد. االتیم مَت   اریمسکن، در اخت یو معمار یطراح یعنوان راهنما و چارچوب برا

بته  هتا   شنِمَت  نیت . ادیآ می به دالت یاالیمهای  انیکه از اصول و بن یشنِدارد. مَ می انیرا ب خانه یطراح

 طیبتا محت   یفرد مسلمان و روابتط و  یرا جهت زندگ یگردد و اصول می حمطر یزندگ ی وهیعنوان ش

و اگتر خانته ظترف     د؛یت نما می نییمسلمانان را تع یزندگ ی وهیش گریو به عبارت د یو ماد یاجتماع

 یزنتدگ  وهیکه االیم به عنتوان شت  هایی  ارزشبراالاس  دیمعماران با، انسان در نظر گرفته شود یزندگ

 .)کُنِش( داده االت، عم، کنند نهادشیمسلمانان پ یبرا

به دلی، ارتبتاط پیوالتته بتا زنتدگی      بنا نیخاص ا یدگیچیمسکن، پالگوی در مورد  نکته حائز اهمیت

 به آنها به وجتود  ییپاالخگو جهتو در  یآدم ریمتغ یازهایبنا در ارتباط با ن نیکه ا ارالت؛ چانسان ها

 آن زمانهای  و خواالت ازهایبراالاس ن خیاز تارای  هر برههتا در  دینما می االاس الزم نی. بر همدیآ می
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و اصول منبعث از االیم االتت؛  ها  بسته به ارزشواخانه  یالو کیهمانطور که  ،ی. به عبارتایدام گردد

 باشتد.  متی  -که همانا مسلمان معاصر االت-کاربران آن های  ازیو نها  آن وابسته به خواالت گرید یالو

بعتد او بته التمت     کیت دو بعتد االتتت:    یدارا انشت یازهایبراالاس ن انسلمانمسکن مبه عبارت دیگر 

کنتد. در   می ( حرکتی)بعد کالبد یماد یازهایاو به المت ن گری(، و بعد دارزشی)بعد  یمعنو یازهاین

 فرهن  بومی وهای  و ظرفیتها  الزام به مسکن معاصر بدون در نظر گرفتن ییهر نو  الگو  یوایع تعم

 .خواهد بود هودهیعبث و ب یکاران، مسلمانهای  التهو خوا ازهاین

 تحقیقروش . 5

برای هرچه بهتر پرداختن به مساله پژوهش در مسیر رالیدن به پاالخ الوال، با توجه به بستر کیفی پتژوهش  

از روش ترکیبی االتفاده شده االت. به نحوی که ابتدا اله گزاره ارزشی در طراحی خانته از منتابع التنت و    

و مرور نوشتارهای تخصصی گردآوری و هرکدام با االتناد ای  در مسیر مطالعات االنادی و کتابخانه شریعت،

از روش ترکیبی )مرکب از تحلی، محتتوای کیفتی و   ها  اند؛ الپس برای االتنتاج گزاره به یرآن کری  بیان شده

را بته  هتا   تتر، مضتامین گتزاره   ای . به عبارت دیگر برای کندو کاو به االتنباطی( بهره گرفته -االتدالل تحلیلی

معمارانه و جداول تطبیقی به های  صورت اللسله مراتبی مورد تحلی، و بررالی یرار داده و با ترالی  دیاگرام

ایت . در   مطرح شده به الگوی طراحی معمتاری داشتته  های  االتنباطی العی در تقریب ارزش -روش تحلیلی

هومی مبتنی بر دو بعد ارزشی و کالبدی در چهارچوب مورد بحث، مدل مفهای  نهایت برای هریک از گزاره

معیارهایی برای تدوین راهکارها ترالی  شده و در خاتمه بتا توجته بته متدل مفهتومی، راهکارهتای متوثر        

 پیشنهادی طراحی در جدولی ارائه گردیده االت.

   تحقیقهای  یافته. 6

هتای   با توجه به النت و شریعت االیمی در حوزه مسکن و مقوله الکونت و نیز با نگتاهی بته چتالش   

، "مهمتان حبیتب خداالتت   "روابط اجتماعی و نو  البک زندگی القایی در جامعه امتروز، الته ارزش   

ارزشی طراحی خانه، بترای  های  به عنوان گزاره "االراف و تبذیر حرام االت"و  "خانه حرم امن االت"

 در مسیر رالیدن به پاالخ الوال اصتلی پتژوهش   ادامه پژوهش در نظر گرفته شده االت که در این مقال

یتان  پا به عبارت دیگتر در ای ؛  شده به الگوی طراحی معماری داشتهمطرح های  العی در تقریب ارزش
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مدل مفهومی مبتنی بر دو بعتد ارزشتی و کالبتدی در چهتارچوب معیارهتایی بترای        ،هر گزاره االتنتاج

گیتری از ایتن    با این امید که توجته و بهتره  االت؛ شده  ارائه به عنوان پاالخ هر گزارهتدوین راهکارها 

 باشد. الگوی االیمی ایرانی در مسکن معاصر تواند گامی در مسیر پیشرفت می اصول

 مهمان حبیب خداست

 نماید: می عبارات زیر ما را به تفاوت ایدوئولوژی در مرزهای فرهنگی و مرزهای معماری نزدیک

 "خانه یک انگلیسی یلعه اوالت."

 "به خانه من )مسلمان( خوش آمدی. خانه من خانه توالت."

در فرهنت  یتک    این دو عبارت از دو فرهن  متفاوت اخذ شده االت. نخستت ویژگتی اصتلی خانته    

نماید. این یلعه دارای یک یلمرو مشتخص، بتا دیوارهتای     می را مانند یک یلعه تعریف انگلیسی که آن

الازند. نفتوذ بته    می دیده بانی االت. آن را برای حفاظت و امنیت بیشتر الاکنین آنهای  حفاظتی و برج

. خانته امتروز یتک    بسیار الخت االت و حری  خصوصیش بر همته چیتز آن حتاک  االتت    ها  این برج

اروپایی به ختانواده  های  بر خیف دیگر الرزمینها  انگلیسی ترجمه خوبی ازین عبارت االت. انگلیسی

چند خانواری عییه چندانی نداشته و تمای، به یک چهار دیواری جدا و مستق، بترای التکونت ختود    

 (.390، 1384دارند )معماریان 

تا حد زیادی تببین گر وضتع وایعتی االتت و پیتت     ها   این نحو تحقق جایگاه مهمان در برخی فرهن

در تاریخ  "مهمان پذیری"ریورز )انسان شناس فرهنگی( این جنبه تقاب، را امر پنهان مندرج در هنجار 

)تجاوز(  hostility)میزبان( و   hostفرهن  غرب دانسته؛ امری که با االتناد به ریشه لغوی واحد میان

 ر گرفته االت.نیز مورد تاکید دیگران یرا

مقایسته کترد کته     -از فرهنت  غربتی  ای  به عنوان نمونه-توان موضو  را با دید گاه آلتمن  می همچنین

 (.150، 1382داند )آلتمن  می مهمان ناخوانده را تجاوزی جدی به حوزه خلوت

ردد. گت  متی  دهد. جمله با خوش آمدگویی آغتاز  می رفتاری یک مسلمان را نشانهای  جمله دوم ویژگی

شود. در ادامه جمیت، میزبان  می شریی و بخصوص کشورهای مسلمان دیدههای  چیزی که در الزمین

کند. این تقتدی  نشتان تقتدی  احترامتات االتت و نته ملکیتت خانته          می خانه خود را به مهمان تقدی 



 309 لوب طراحی مسکن از منظر اندیشه اسالم مطهای  ارزش

 های مطلوب طراحی مسکن از منظر اندیشه اسالم ارزش
 

وصتی و  (. در اینجا الزم االت بیان شودکه مستلمانان نیتز یائت، بته حتری  خص     390، 1384)معماریان 

شود که حری  شخصی مسلمان به معنی حتوزه تتدافعی وی    می شخصی هستند؛ اما به وضوح برداشت

در مقاب، جامعه نیست؛ بلکه به عکس، دالتورهای دینی گاه مومن را ملزم به پذیرش دیگتران در ایتن   

 (.1393)ناری یمی و عباس زاده کند  می حوزه و حتی شریک کردن آنان در اموال خود

 و الگوهای رفتاریها  گوید که ارزش می کند. او می نویسنده جمیت باال هدف خاصی را دنبال "اپورتراپ"

 توانند در کالبد بنا دیده شوند. راپاپورت به خانه بته عنتوان نهتادی بتا عملکتردی چندگانته نگریستته و        می

د چند بعدی. از آنجا که الاخت خانه بیش از آنکه الاختاری کالبدی باشد، نهادی االت با عملکر"گوید:  می

اجتماعی االت، شک، و التازمان آن نیتز طبیعتی االتت کته متتاثر از فرهنت  و         -خانه خود امری فرهنگی

بسیار دور خانه برای انسان چیزی بیش از التر  های  از گذشته "باشد که خانه محصول آن االت.هایی  ارزش

ت خانته تتا االتتقرارا در آن و االتتفاده از آن بته      معنوی و مذهبی در همه مراح، الاخهای  پناه بوده و جنبه

از جهان و حیتات کته شتام،    ها  صورت کام، مشهود بوده االت. به اعتقاد او عام، فرهن ، در درک انسان

اعتقادات مذهبی، الاختار اجتماعی یبیله و خانواده، روش زندگی و همچنین شیوه اجتمتاعی افتراد االتت،    

 (.390، 1384مات فضایی آن داشته االت )معماریان نقش موثری در مسکن و الازمان تقسی

 پذیری مهمان

ای به تناالب فرهن  خویش تمای، دارد تا در فضاهای مختلف زیستت و فعالیتت ختویش،     هر جامعه

الیمی و فرهن  ایرانی یکتی از  خاصی را برپا دارد. برای نمونه در النت اهای  آداب و رالوم و فعالیت

التوره   27تتا   24در یرآن کری ، بخشی از مفاهی  آیتات  ه رح  االت. ترین آداب الفارش شده صل مه 

فرمایتد:   متی  به اص، مهمان نوازی، این ارزش و اخیق اجتماعی اشاره دارد. آنجا که خداونتد  4ذاریات

  "آیا داالتان میهمان گرامی ابراهی  به تو رالیده االت؟"

 گی، همسایگی و اجتماعی بسیار ترغیبدین االیم مهمان نوازی را برای حفظ روابط مستحک  خانواد

کنتد و در زنتدگی اجتمتاعی از ارزش واالیتی      متی  نماید. دید و بازدید، پیوند بین متردم را تقویتت   می
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بترای پتذیرایی از مهمانتان ضتروری     هایی  برخوردار االت. بنابراین در حوزه عمومی خانه وجود مکان

ضتای جامعته )یعنتی همستایگان، دوالتتان و      االت. این ضروررت از تکلیف حفظ روابط یتوی بتا اع  

غیتر  هتای   (؛ که در چهتارچوب مییتات  146، 1383گیرد )مرتضی  می خویشاوندان غیر الاکن( نشات

 شود. می گر خانوادگی جلوههای  رالمی، دید و بازید دوالتان و برپایی مهمانی

ن وجوه ارتباطی بتا التایر   به معنای ایجاد فاصله و کاالت "دوری"این چهارچوب با تاکید بر دو مفهوم 

به معنای ایجاد امکان بیشتر برای تعام، با الایرین و نیز چگتونگی امکتان ویتو      "نزدیکی"و ها  انسان

 نماید. می آنها در محیط، نسبت به ارائه رویکردی انسان شناالانه ایدام

دو مفهتوم   اجتمتاعی خانته در میانته   هتای   رالتد کته تمتام دیالکتیتک     متی  در بدو امر، چنتین بته نظتر   

 "بیرون"و  "درون"گانه گرفته االت که از طریق مفاهی  دو )دور( شک،"غیر خود")نزدیک( و "خود"

با حد  "فرد"یابد. با این تعبیر موضع مهمان نسبت به کالبد با تعیین نسبت دیالکتیکی  می با کالبد پیوند

و  "درون"ایگاه با دو الوی طیف و به تبع آن با تعیین نسبت کالبدی این ج "غیرخود"و  "خود"نهایی 

 (.1393زاده  مشخص خواهد شد )ناری یمی و عباس "بیرون"

اما نکته مه  در بحث جایگاه مهمان، بر االاس یاعده وایعی تفکیک، یعنی یاعده کلی فرهن  االتیمی  

 "غیرختود "و  "ختود "االتت. اینجاالتت کته دیالکتیتک بتین       "شخصتی های  مرزبندی حری "در باره 

 گیرد. می شخصی در زندگی یوتهای  و بحث حری  تضعیف شده

داند، اما به رعایت حتری  آن نیتز    می در وایع با وجود اینکه االیم پذیرایی از مهمانان را امری پسندیده

 الفارش کرده االت. 

که نبایستی در معرض دید میهمانان باشد، آشتپزخانه و اتتاق نشتیمن االتت. زیترا      هایی  ترین مکان مه 

گذرانند. بنابراین محت، یترار گترفتن     می ای خانواده معموال اکثر ویت خود را در این فضاهادیگر اعض

باشد که اعضای خانواده به راحتی بتواننتد بته امتور مربوطته     ای  در خانه بایستی به گونهها  این یسمت

 (.147، 1383بپردازند )مرتضی 

م ارتباط خانوادگی، تمام انسجام اجتمتاعی  به عبارت دیگر، االیم با به رالمیت شناختن و تقویت مفهو

کند؛ دروایع حتری  شخصتی متومن بته      می در ورای خانواده را تداوم منطقی از همان معرفی و ترویج
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 "خود"در موضعی نزدیک به  "غیر خود"معنی حوزه تدافعی وی در مقاب، پذیرش مهمان نیست بلکه 

دارد که لزومتا  کلیفی همان معنای پذیرایی از خود را شود؛ که پذیرایی از او به عنوان هدف ت می تصور

انستان  های  (. بنابراین نو  رفتار و کنش1393زاده  )ناری یمی و عباسکننده نیست آور و ناخشنود میل

 خصوصی یک ارتباط دوطرفه االت.های  با محیط و حفظ حری 

باط و حری  شخصی با افراد مختلف، الگوی تقسی  فضایی محققین مختلفی در جهت رعایت اصول ارت

مسکن را به گونه یک الگوی کلی چهارگانته، در یالتب چهتار عرصته عمتومی، نیمته عمتومی، نیمته         

 خصوصی و خصوصی مطرح کرده اند.

 باشند که: می بندی چهارگانه مذکور به این شرح این دالتههای  حوزه

که شتام، مجموعته ورودی، فضتاهای منتهتی بته ورودی،       حوزه همسایگان، دوالتان عرصه عمومی:

 فضای پذیرایی از مهمان و به طور کلی روابط با افراد نامحرم االت.

حوزه اعضای خانواده االت، از یبی، آشپزخانه و هال خصوصی کته امکتان دورهت      عرصه خصوصی:

خواب های  ، اتاقآورد. همچنین حوزه زندگی خصوصی و فردی شام می خصوصی را فراه های  بودن

کند؛ که این عرصته بته منظتور     می و حمام که شرایط الزم برای زندگی شخصی افراد خانواده را فراه 

گردد و ارتباطی بین اعضای خانواده و عرصته   می حفظ خلوت مطلوب، دور از عرصه عمومی طراحی

 عمومی وجود ندارد.

 عرصه خصوصی عرصه نیمه خصوصی عرصه عمومی عرصه نیمه عمومی

 درون بیرون

 فضایی مسکن )منبع: نگارندگان(های  الگوی تقسیم عرصه -1دیاگرام 
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شوند؛ که بسته بته   می مه خصوصی: فضاهای بینابینی دو عرصه اصلی را شام،عرصه نیمه عمومی و نی

 شوند. می عمومی یا خصوصی یرار گیرند تقسی  و تفکیکهای  اینکه در ترکیب با کدامیک از عرصه

تفکیک فضاهای خانه به بیرونی و اندرونی از مختصات عال  االیم و به ویژه خانه در فرهن  ایرانی 

بزرگ و کوچک نیست، بلکه تفاوت در های  ت ضرورت وجود آن تمایزی میان خانهاالت واز باب

 (.1393)ناری یمی و عباس زاده کیفیت و نو  متفاوت ویو  آن االت 

کند فضاهای داخلی و خارجی یک الاختمان را به نحوی طراحی کنید کته بتا یتک     می الکساندر عنوان

خصوصتی و بتاالخره بته    هتای   التد و بته حتری    بختش آن بر تترین    ورودی شرو  شود و به عمتومی 

شخصتی  هتای   (. در این صورت بنابر حفتظ حتری   308، 1389مناطق برالد )الکساندر ترین   خصوصی

 افراد، مییات با مهمان مورد پسند خواهد بود.

ذکر شد را، باتوجه به محدوده و عرصته ارتبتاط در   تر   در اینجا اله نو  ارتباط، در چهارچوبی که پیش

 شخصی در نظر میگیری : های  طه با حری راب

 یی و رفتاری مسکن )منبع: نگارندگان(سلسله مراتب فضا -2دیاگرام 

حوزه 

 خانوادگی

پذیرایی از  

حوزه  مهمان

 همسایگان

 عرصه خصوصی عرصه نیمه خصوصی عرصه عمومی عرصه نیمه عمومی

 

حوزه 

 دوستان

 

 

حوزه 

فضاهای بینابینی  فردی

 دو عرصه اصلی

فضاهای بینابینی 

 دو عرصه اصلی
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 ارتباط با مهمان )منبع: نگارندگان( -1جدول 

ان
هم

ا م
ط ب

تبا
 ار

 مکان بروز ارتباط عرصه ارتباط محدوده ارتباط نوع ارتباط

مییات الریع و غیر 

 رالمی
 عرصه عمومی 5زندگی اجتماعی

 فضای ورودی

)فضای الیم و 

 خداحافظی(

 عرصه نیمه عمومی 6زندگی میانی دید و بازدید دوالتان
 پذیرایی

 )هال عمومی(

 زندگی میانی مهمانی خانوادگی
عرصه نیمه 

 خصوصی

 نشیمن

 )هال خصوصی(

هتای   با توجه به جدول باال، فضا یا مکان بروز ارتباط، متناالب با محدوده و عرصه ارتباط در رابطه با حری 

در ترکیب با فضاهای بینابینی، این  ری شده االت. در وایع بسته به نو  محرمیت با مهمانشخصی، نتیجه گی

 تواند در اله عرصه عمومی، نیمه عمومی و نیمه خصوصی تجلی پیدا کند. می فضا

 دهتد  می خانه، نشان برای مهمان اتاق دانستن تخصیص فضایی مجزا برای پذیرایی از مهمانان و زکات

 مصتادیق  از را آن االتیم  امّا نباشد، االتفاده مورد اتاق این الال، از طوالنی مدت االت ممکن اگرچه که

 و تظتاهر  بترای  تتیش  گرچه همواره ند.دا می معنوی پاداش مستوجب را آن بعکس و ندانسته االراف

ت اال مطرود و مردود کامیً روایی، دیگر مواضع حسب بر تجمیت، از االتفاده با مهمان مقاب، در تفاخر

                                                                                                                                       

 شود. می در بخش بعد توضیح داده 5

 شود. می توضیح دادهدر بخش بعد  6

 فضایی مختلف )منبع: نگارندگان(های  در عرصهحضور مهمان  -3دیاگرام 

پذیرایی از 

 مهمان
 

 عرصه خصوصی عرصه نیمه خصوصی عرصه عمومی عرصه نیمه عمومی

پذیرایی از 

 مهمان
پذیرایی از  

 مهمان
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  (.1393)ناری یمی و عباس زاده 

اما وجود فضایی با هویت و نام خاص برای مهمان در ییتاس بتا فضتاهای چنتد منظتوره در معمتاری       

ایرانی، بحث انعطاف پذیری فضاها را طرح میکند. با توجه بته مشتکیت زمتین و جمعیتت در عصتر      

انواده باشتد؛ توالتط اعضتای    تواند همان فضای زنتدگی جمعتی خت    می معاصر، در وایع فضای مهمان

خانواده در روزمره مورد االتفاده یرار بگیرد و هنگامی که مهمانی بر خانته وارد شتد ایتن فضتا بترای      

پذیرایی از مهمان اختصاص یابد. بر این مبنا در نقشه یا پین فضاها نام گتذاری خاصتی ندارنتد ولتی     

 ظر بگیرند.بایست فضایی برای این منظور در ن می معمار و خانواده،

 الف. مهمان در عرصه عمومی

شتود. بته    متی  توجه به حری  از همان ابتدا، در فرم مجموعه ورودی و تجهیزات الحتایی بته آن دیتده   

شود. در معماری گذشته ایرانی از عناصر  می عبارت دیگر حری  درجه اول از درب ورودی خانه شرو 

شتود   متی  برای پذیرایی مویت از مهمانی االتفاده مه  نظام ورودی، فضای هشتی االت که گاهی از آن

 که به اتاق پذیرایی دعوت نشده االت. 

 رالد. بنابر این می امروزه توجه و دیت به طراحی فضای الیم و خداحافظی در مسکن معاصر ضروری به نظر

        نیاز پاالخ داد.که دید و منظر مستقی  به داخ، فضاهای دیگر ندارد، به این ای  توان با طراحی ورودی می

 ب. مهمان در عرصه نیمه عمومی

تواند در حج  یک فضای بزرگتر محدود شود؛ و در موایع نیاز با ایجاد موانع  می در این الگو، یک فضا

 فضای سالم و خداحافظی )منبع نگارندگان( -مالقات سریع و غیر رسمی -4دیاگرام 

پذیرایی از 

 مهمان
 

وزه ح

 همسایگان

 
حوزه 

 فردی

 فضای زندگی جمعی خانواده
 

حوزه 

 دوستان

حوزه  

 والدین

 عرصه خصوصی عرصه نیمه خصوصی عرصه عمومی عرصه نیمه عمومی
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شته توان آنها را به صورت فضای مجاور ه  درآورد، به صورتی که با ه  مرز مشترک دا می کالبدی

 باشند. 

شته باشند. بته عبتارت   توانند همزمان نقش جداکننده و متص، کننده فضاها را دا می بنابراین فضاهای بینابینی

در التازد.   می پذیری امکان افزایش و کاهش کمی یا تفکیک و تجمیع فضاهای بینابینی را فراه دیگر، تغییر

همان در محدوده نیمه عمتومی، یابلیتت تغییتر انتدازه در فضتای جمعتی زنتدگی        در هنگام حضور م وایع

شدن آن و اختصاص بخشی از آن به مهمانان میسر االت، تتا بتتوان بته شترایط فضتایی      تر   خانواده،کوچک

 جدید برای پاالخ گویی به نیاز الاکنان و هماهنگی و الازگاری با زندگی آنها دالت یافت.

 خصوصیج. مهمان در عرصه نیمه 

 باشد. می در این الگو، فضای مهمان همان فضای زندگی جمعی خانواده

 
باتوجه به آنچه که بیان گشت، ضرورت لزوم طراحی تقسی  فضایی خانه به صورت تفکیک بیرونتی و  

 هال عمومی )منبع نگارندگان( -دید و بازدید دوستان -5دیاگرام 

حوزه 

 همسایگان

حوزه 

پذیرایی از  فردی

 مهمان

 

 ندگی جمعی خانوادهفضای ز  
حوزه 

 والدین
حوزه 

 دوستان

 

 عرصه خصوصی عرصه نیمه خصوصی عرصه عمومی عرصه نیمه عمومی

 هال خصوصی )منبع: نگارندگان(  -مهمانی خانوادگی - 6دیاگرام 

حوزه 

 همسایگان

حوزه 

پذیرایی از  فردی

 مهمان

 

  
 فضای زندگی جمعی خانواده

حوزه 

 والدین
 حوزه

 دوستان

 

 عرصه خصوصی عرصه نیمه خصوصی عرصه عمومی عرصه نیمه عمومی
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پذیر بین بارز و تغییرایجاد موانع کالبدی اندرونی، الگوی چهار گانه اللسله مراتب فضایی و رفتاری و 

در وایع وجود الگوی تقستی  بنتدی فضتایی مستکن،      تواند پاالخی به این نیاز باشد. می این دو حوزه

اصول ارتباط و حری  شخصی در یالب این چهار الیه االت که منجر به پیدایش فضای مفص، یا ایجاد 

 شود. می موانع کالبدی برای مهمان

توانتد   متی  تلفیق دو اص، مه  یعنی عرصه بندی محارم و عزیز نگاه داشتن مهمان از مواردی االت کته 

پاالخ به این دو نیاز شاید متنایض باشد. بدین ترتیب در عین حرمت و احتترام میهمانتان حتری  اهت،     

 انتی شود و زندگی خانوادگی مخت، نمتی گتردد و باعتث افتزایش آرامتش و تعتادل رو       می خانه حفظ

 شود. می

حال در ذی، بر االاس آنچه که مورد واکاوی یرار گرفت، راهکارهای طراحتی مستکن از دیتد مهمتان     

 کنی : می پذیری را بیان

 راهکارهای طراحی مسکن از دید مهمان پذیری )منبع: نگارندگان( -2جدول 

ری
ذی

ن پ
ما

مه
 

 کالبدی

 

تفکیک بیرونی و 

 اندرونی

 تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی درون خانه

  طراحی فضای الیم و خداحافظی

 عدم باز شدن درب ورودی به مح، نشیمن

 عدم دید مستقی  از ورودی به فضاهای داخلی

 ها ضایی با هدف ایجاد چرخش در ورودیطراحی ف

 عرصه بندی فضا
عمومی؛ نیمه عمومی؛ نیمه های  مرزبندی عرصه

 خصوصی و خصوصی

 مدل مفهومی مهمان پذیری )منبع: نگارندگان( -1نمودار
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 الازماندهی ارتباط مطلوب بین عرصه ها

 عدم تداخ، عملکردها

 طراحی مناالب مسیرهای رفت و آمد

 پذیری انعطاف

 طراحی فضاهای چند منظوره

 تغییر پذیری فضاها

هماهن  شدن فضا با شرایط جدید مورد نیاز )انفصال و 

 اتصال فضایی(

 ز و بسته شوندهموانع متحرک با

 مبلمان نرم و البک

 امکان ترکیب متنو  اجزای داخلی خانه

 متنو های  امکان انجام فعالیت

 معنایی

حفظ روابط 

 مستحکم خانوادگی

 توجه به یلمرو خصوصی

 حرمت و احترام به مهمان

 تامین شرایط آالایش مهمان

زکات دانستن اتاق 

 مهمان

 مجزا برای مهمانتخصیص فضایی 

 در حوزه عمومی خانه

 پرهیز از تجمالت و

 تظاهر و تفاخر

 عدم االتفاده از مصالح تجمیتی و گران ییمت

 عدم االتفاده از مبلمان و عناصر تجمیتی

 توجه به وجه باطنی مواد و مصالح

 

 خانه حرم امن است

هتایی   خواه یا نتاخواه نیازمنتد شتک، گیتری عرصته     گزیند،  می در هر فضا و کالبدی که انسان الکونت

 بتر  مشخصته  ایتن  کته  شتده  البب حجاب و محرمیت بر االیم تاکید محرم، مصون، امن و آرام االت.

بر همین االاس االت کته اصت، محرمیتت در شهرالتازی و      گذارد. اثر فرهنگی و اجتماعی ابعاد تمامی
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ن فضاهای معماری را مورد تاثیر ختویش یترار   فضاهای شهری تا ریزتریترین   معماری االیمی از کین

 دیگر ضوابط بر عیوه را ضوابطی تنها نه و در معماری مسکن(؛ 1386داده االت )الیفیان و محمودی 

 شود. یلمداد الاختهای  معیارترین   مه  عنوان به بلکه کند، اعمال طراحی مسکن بر

احترام( االتت،  -حرمت-حری -)حرم "ح ر م" از نظر لغوی، واژه محرمیت در لغت نامه دهخدا از ریشه ی

که با واژگانی چون محرم )کسی که اذن دخول در حرم و خانه شخصی را دارد، ختویش، خویشتاوند( یتا    

 شود. می حری  )پناهگاه، خانه شخص و اطراف آن که از تعرض دیگران در پناه االت( تعریف

تتر و البتته بتا     ای کمرنت   به گونه securityو  privacyاما در معماری غرب مفهوم محرمیت از زاویه 

منظور دیگری مطرح االت. در وایع مفهوم محرمیت بیشتر در یالب امنیت خصوصی افراد یاب، پیگیری 

از بناهای دوران متدرن بتا عملکترد گرایتی     ای  االت و خصوصا تا پیش از دوران مدرن و حتی در پاره

نتو از جملته   هتای   اصر غرب و بتا ظهتور التبک   خورد. ولیکن در معماری مع می خاص خود به چش 

دهتی التیالیت فضتایی ایتن      با حذف اللسله مراتب و با هدف شک،دیکانستراکشن و فولدین  و غیره 

 (.1386بخش از محرمیت نیز تا حدود زیادی کمرن  شده االت )الیفیان و محمودی 

دارای دو نتو  زنتدگی    بی شک وجود انسان داری دو بعد االت؛ بعد فردی و بعد جمعی؛ و لذا انسان

باشد. ییود ویژه و شرایطی  می و آداب و مقررات مخصوص به خودها  خصوصی و اجتماعی با ویژگی

شوند و بته   می که انسان در محیط اجتماعی ملزم به رعایت آن االت در محیط خصوصی از آن برداشته

(. در وایتع تغییتر   1386آیتد )التیفیان و محمتودی     می آزادی در حری  خصوصی خود به دالت نوعی

 در فضاهای اجتماعی و خصوصی به واالطه تمایز ذاتی این دو محیط االت.ها  شرایط انسان

مفهوم محرمیت و حری  در االیم به معنای مرز بندی زندگی خصوصی از تعامیت اجتماعی االت که 

 به عبتارت دیگتر   (.2013گیرد )نیری فیح، خلیلی، و رالدی  می با هدف تامین امنیت خانواده صورت

توان عنوان داشت محرمیت نوعی امنیت حاص، از االتقیل زندگی خصوصی مستلمانان از زنتدگی    می

 و اهمیت خلوت گزینی دارد.ها  اجتماعی آنهاالت. این امنیت ریشه در حرمت حری  خانواده
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 محرمیت

جان اعضای آن االت، که البتته مرهتون امنیتت همته      اولین کارکرد خانه تامین آرامش جس  و تسکین

جانبه این محیط برای اعضای خانواده االت. فضای محتدود و امتن خانته )محت، محترم( بترای ابتراز        

 جسمی و روحی انسان االت.های  احساالات، بیان االرار، ارضای غرایز و تامین نیاز

شتود، کستانی کته در آن     متی  انجتام  محیط مصنو  و اجزای آن با توجه به ارزش فعالیتی که درون آن

باشند؛ که  می حضور دارند و ارتباطشان با الایر اجزا همجوار، هر یک مویعیت و ویژگی خاصی را دارا

شتود. در   متی  خاص به خصوصیات کالبدی و نمادین فضاهای متوالی و مجاور مربوطهای  این ویژگی

دهتی بته یلمروهتای فضتایی بتا       شک، گیری یک بنای معماری، اصت، اللستله مراتتب التبب شتک،     

بته  (. 1386)التیفیان و محمتودی   دهتد   می گردد و حری  بندی فضاها را شک، می کارکردهای متفاوت

فضایی و تفکیک یلمروهای متفاوت های  عبارت دیگر مهمترین ثمره آن محرمیت و شک، گیری حری 

  (.1380با وجود پیوالتگی فضایی االت )اردالن و بختیار 

ینکه اللسله مراتب در ذات خود نشان از مرز بندی دارد؛ نکته بستیار مهت  در ارتبتاط بتا آن     با وجود ا

پیوالتگی فضایی االت. یعنی هیچ گاه فرد نیاز به خارج شدن از محتیط موجتود و معتین نتدارد؛ زیترا      

 الاختمان در تارو پودی پیوالته و متراک  ترکیب شده االت.

 خصوصیزندگی 

 زندگی اجتماعی

 میانی زندگی

 تعامالت انسانی )منبع: نگارندگان(های  الیه -7دیاگرام 
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تر بیان شده بود را به صورت  راتب فضایی و رفتاری مسکن که پیشلسله متوانی  دیاگرام ال می حال

 تری ارائه کنی . کام،

باشتد و بتا    می تجلیات کالبدی رعایت اللسله مراتبترین   توان گفت محرمیت یکی از مه  می بنابراین

خلتوت   پایدار همچون امنیتت آرامتش و  هایی  گیری ارزش گیری از این اص، االت که شاهد شک، بهره

 خواهی  بود.

مستاکن موجتود در   هتای   مطلتوب آن در بستیاری از نمونته   هتای   اللسله مراتب فضایی با همه ویژگی

تاریخی شهرهای مسلمین و شهرهای ایرانی یاب، مشاهده االت که متاالفانه با ورود الگوها و های  بافت

این در حالی االت که مردم  وارداتی و بیگانه در معماری معاصر به الرعت به ضعف گراییده وهای  فرم

 (.1379زاده  ز ضعف یا فقدان آن در رنجند )نقیغالبا ا

چتون امنیتت، محرمیتت، آرامتش و     هتایی   دالت یابی به اللسله مراتب مورد نیاز پاالخگوی بته ارزش 

 باشد )حکمت اللسله مراتب(. می خلوت

بنتدی   التته تقستی   د تتوان در دو  می با تدبر و تدییق در یرآن کری ، آیات مرتبط با حری  و محرمیت را

 اند. ناظر و متوجه به یک اص، طراحیها  کرد، که هرکدام از آن

 ری مسکن )منبع: نگارندگان(الگوی سلسله مراتب فضایی و رفتا -8دیاگرام 

پذیرایی از 

 مهمان
 

حوزه 

 همسایگان

 عرصه نیمه عمومی

 

 

حوزه 

 دوستان

حوزه 

فضاهای بینابینی  فردی

 دو عرصه اصلی

فضاهای بینابینی 

 دو عرصه اصلی
حوزه  

 خانوادگی

 عرصه خصوصی عرصه نیمه خصوصی عرصه عمومی

 گی خصوصیزند زندگی میانی زندگی اجتماعی
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 تحلیل آیات قرآن کریم از دید محرمیت )منبع: نگارندگان( -3جدول 

 بعد امنیت اص، طراحی برداشت مفهوم آیه آیات الوره حری 

ران
یگ
ر د

راب
ر ب
  د

حری
 

 7نور

27 

28 

29 

61 

 تننحوه اذن ورود گرف

 و

چگونگی وارد شدن به 

 خانه

 توجه به

 یلمرو خصوصی

 اص، شک، دهنده

 امنیت فضا

بعد امنیت 

 الاختاری

 80 8نح،

ی 
حر

 
ی
ضا
اع

 
اده
انو
خ

 

 9نور
58 

59 

 ایجاد حری  خصوصی

 و

اجازه خواالتن در اله 

 ویت

 رهنمود برای

طراحی فضاهای 

 داخلی

اص، حرمت و 

 ارزش

برای فضای 

 معماری

 یبعد امنیت روان

 حریم در برابر دیگران: -الف

 باشتد؛ و در بعتد امنیتت التاختاری نمتود پیتدا       می این دالته از آیات ناظر بر اص، شک، دهنده امنیت فضا

کند. به عبارت دیگر اشاره به نحوه الاخت، بلوک بندی و اشاره به دو طیف درون و بیرون دارد. ویژگی  می
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ُ
ک

َ
ُه ل

َّ
 (61) الل

وَنها َیْوَم  8  َتْسَتِخفُّ
ً
ْنعاِم ُبُیوتا

َ ْ
وِد اْل

ُ
ْم ِمْن ُجل

ُ
ک

َ
 ل

َ
 َو َجَعل

ً
نا

َ
ْم َسک

ُ
ْم ِمْن ُبُیوِتک

ُ
ک

َ
 ل

َ
ُه َجَعل

َّ
اواِفها َو َو الل َْ َ

ْم َو ِماْن أ
ُ
ْم َو َیاْوَم ِإقااَمِتک

ُ
َظْعاِنک

 ِإلي
ً
 َو َمتاعا

ً
ثاثا

َ
عاِرها أ

ْ
ش

َ
ْوباِرها َو أ

َ
 (80) حیٍن   أ

ْم  9
ُ
َم ِمْنک

ُ
ل َُ ْ

ُغوا ال
ُ
ْم َیْبل

َ
ذیَن ل

َّ
ْم َو ال

ُ
ْیماُنک

َ
ْت أ

َ
ک

َ
ذیَن َمل

َّ
ُم ال

ُ
ِذْنک

ْ
ذیَن آَمُنوا ِلَیْسَتأ

َّ
َها ال یُّ

َ
َفْجِر َو حیَن  یا أ

ْ
الِة ال ََ ْبِل 

َ
اٍا ِمْن ق الَث َمرَّ

َ
ث

ْیِهْم ُجناٌح َبعْ َتَضُعوَن ِثی
َ
ْم َو ال َعل

ُ
ْیک

َ
ََ َعل ْی

َ
ْم ل

ُ
ک

َ
الُث َعْوراٍا ل

َ
ِعشاِء ث

ْ
الِة ال ََ هیَرِة َو ِمْن َبْعِد 

َّ
ْم ِمَن الظ

ُ
ْم اَبک

ُ
ْیک

َ
وَن َعل

ُ
اف َدُهنَّ َطوَّ

ْم َعلي
ُ
ُه َعلیٌم َحکیٌم   َبْعُضک

َّ
ُم اْْلیاِا َو الل

ُ
ک

َ
ُه ل

َّ
ُن الل َن ( 58) َبْعٍض َکذِلَک ُیَبیِّ

َ
ذ

ْ
ِذُنوا َکَما اْسَتأ

ْ
َیْسَتأ

ْ
ل

َ
َم ف

ُ
ل َُ ْ

ُم ال
ُ
 ِمْنک

ُ
ْطفال

َ ْ
َغ اْل

َ
َو ِإذا َبل

ُه َعلیٌم َحکیٌم 
َّ
ْم آیاِتِه َو الل

ُ
ک

َ
ُه ل

َّ
ُن الل ْبِلِهْم َکذِلَک ُیَبیِّ

َ
ذیَن ِمْن ق

َّ
 (59) ال
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 باشد. می دید در ورودی برای ایجاد مفهوم محرمیت تفکیک بین بیرون و درون و همچنین انحراف

شوند؛  می رو به داخ، بازها  الازی االیمی از این یرار االت که ورودی خانه از خصوصیات خانه

غیر االیمی و عربی؛ که ورودی آنها از داخ، رو به خارج یرار دارند. این امر حاکی های  برخیف خانه

رود و در آن جاالت که خصوصیت حرمت و االرار  می ه شماراز آن االت که خانه مملکت فرد ب

 (.1389ماند )معماریان، هاشمی، و کمالی پور  می محفوظ

 حریم بین اعضای خانواده: -ب

 
این دالته از آیات اشاره و توجه به مرزبندی یلمرو اعضای خانواده دارد. مترز بتین دو حتوزه زنتدگی     

پدر و مادر و حوزه زندگی فردی فرزندان؛ به عبارت دیگر این مفاهی  در بعد امنیت روانتی   خانوادگی

شتود.   و اللسله مراتب به درالتی رعایتت ها  کند که برای رالین به این مقصود، باید حری  می نمود پیدا

در هتا   هح، معماری و کالبدی، نه راه ح، آموزشی در باب ورود به حتوز  در وایع هدف، رالیدن به راه

 کند. می زندگی خصوصی االت؛ که به رعایت آداب توصیه

از آنجا که محرمیت خانه به نوعی با نحوه چیدمان فضاها در داخت، خانته در ارتبتاط االتت، طراحتی      

انجام گیرد که موضو  محرمیت در چهار الیه ذکر شده رعایت ای  فضاهای داخلی خانه بایستی به گونه

 شود.

توانتد تناالتب مکملتی فرهنت       می ماری مسکن اگر به طور مناالبی شک، بگیردالاماندهی فضا در مع

 (.1390ایرانی االیمی را در الاختار زندگی معاصر جاری الازد )آصفی و ایمانی 

 فضایی مسکن )منبع: نگارندگان(های  چیدمان داخلی فضاها در عرصه -9دیاگرام 

 حمام 
اتاق 

 مهمان
اتاق خواب 

 فرزندان

 
مجموعه 

 ورودی
 

اتاق خواب 

 والدین

 

 عرصه خصوصی عرصه نیمه خصوصی عرصه عمومی عرصه نیمه عمومی

هال 

 عمومی

 سرویس
نهار 

 خوری
هال 

 خصوصی

 آشپزخانه
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گذر آنی و بدون مقدمه الزم از عنصری به عنصر دیگر دربنا، که عملکرد و کالبدهای متمتایزی از هت    

و هتا   وانی و فیزیکی مطلوب و بهینه، موجبتات عتدم رضتایت حتری     دارند، به واالطه فقدان شرایط ر

مشابه و یکسان کالبدی و فضایی در های  یا تکرار نامناالب و ناهنجار ویژگیها  تداخ، نامناالب عرصه

 آورد. می عناصر متفاوت را فراه 

 دارای که اییگونه هب فضاالت به دادن با توجه به آنچه بیان گشت، مراد از محرمیت در فضای معماری کالبد

 االتت  بر اصولی متمرکز بیشتر کالبد فضایی حوزه در داشتن حری  باشد. معنایی و کالبدی جنبه دو از حری 

 فضای برای را ارزش و حرمت االت کههایی  ویژگی معنایی حیطه در و داد خواهند شک، را فضا امنیت که

 محترم  فضتای  توان می را وایع فضایی برالد. در رامشآ به آن در فرد کهای  گونه به آورد ارمغان به معماری

 بته  آن فضتایی  کیفیتات  و امنیت بوده و مصونیت حری ، دارای االتفاده کننده برای نظرکالبدی از که دانست

 (.1386تامین نماید )الیفیان و محمودی  را فرد آالایش و آرامش که باشدای  گونه

 
االاس آنچه که مورد واکاوی یرار گرفت، راهکارهای طراحی مسکن از دید محرمیتت   حال در ذی، بر

 کنی : می را بیان

 راهکارهای طراحی مسکن از دید محرمیت )منبع: نگارندگان( -4جدول 

ت
رمی
مح

 

 کالبدی

 

اللسله 

 مراتب

 تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی درون خانه

 می؛ نیمه خصوصی و خصوصیاختیف محیطی بین فضای عمومی؛ نیمه عمو

 االتفاده از فضای میانجی یا مفص، با هدف ایجاد فضای مکث

 باشد   و بیواالطه با فضاها مرتبط نمیورودی به طور مستقی

 طراحی مسیر یا فضایی مستق، یب، از دالترالی به فضای داخلی طراحی

 مدل مفهومی محرمیت )منبع نگارنده( -2نمودار 
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 ها  طراحی فضایی با هدف ایجاد چرخش در ورودی

 میان عرصه عمومی و خصوصی(ای  احی فضای تقسی  )فاصلهطر

 تفکیک مسیر ورود به المت فضاهای عمومی و خصوصی

درون 

 گرایی

 االتفاده از حیاط مرکزی

نداشتن ارتباط بصری مستقی  فضای خصوصی داخلی بتا محتیط شتهری    

 بیرون

 به ه ها  عدم اشراف واحد

 داخیت معمارانهکنترل ارتفاعات از طریق م

پیوند با 

 طبیعت

 االتفاده از حیاط مرکزی  

 االتفاده از فضای البز طبیعی و مصنو  در کنترل دید و منظر

 االتفاده از دیوار البز

 معنایی

 اخییی

 توجه به یلمرو خصوصی

 نحوه اذن ورود گرفتن و چگونگی وارد شدن به خانه

اجتازه  ورود خواالتتن در    -ن از فرزندانجدا بودن مح، االتراحت والدی

 اله ویت

 جدا بودن فضای خواب از فضاهای جمعی و عمومی

 یرارگیری فضای الرویس بهداشتی به دور از فضای جمعی و عمومی

 بصری

 الاختمان گرداگرد یک میانسراهای  الاماندهی اندام

 بیرونی و اندرونیهای  تقسی  خانه به بخش

 باز شوهای بیش از اندازه در الر تاالر دیوارها و نمای خارجی نداشتن

 رو به خیابان باالتر از ید رهگذرانهای  ارتفا  پنجره

 رنگیهای  االتفاده از شیشه

 اصلیهای  به خیابانها  باز نشدن درب خانه

 رو به رو نبودن درب خانه دو همسایه

 شنیداری

 

 با مصالح الن  و آجر و بتنالاخت عناصر داخ، خانه 

 االتفاده از مصالح متراک  با هدف ایجاد پوشش صوتی

 صوتی در دیوارهای مشترک )جدا کننده( االتفاده از عایق
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 اسراف و تبذیر حرام است

به عنوان منهیات  هااالراف و تبذیر که در فرهن  االیمی از آن دو واژهابتدا اشاره ای خواهی  داشت به 

از اینکته در احادیتث و    پیشیعنی  ،االراف و تبذیر دو واژه ای االت که ریشة یرآنی دارد شود. یاد می

منع االراف آمده بیش از آیتاتی االتت     هروایات آمده باشد در یرآن به کرات آمده االت. آیاتی که دربار

رض االتراف  شاید دلی، آن این باشد که انستان بیشتتر در معت    االت؛مذمت و منع تبذیر آمده  هکه دربار

بته معنتی ضتایع    از ریشته بتذر   زیرا االراف به معنی تجاوز از حد اعتدال االت و تبذیر  ؛االت تا تبذیر

امتا در ایتن   ؛ و احتمال اینکه انسان از حد اعتدال خارج شود بسیار االت. و ریخت و پاش االت کردن

عنتای ایتصتادی آن   نوشتار مقصود از االراف به معنای ایتصادی آن االتت. در وایتع واژه االتراف بته م    

شود ندارد؛ و تنها ممکتن   می تفاوت چندانی با واژه تبذیر که غالبا در امور مالی و ایتصادی به کار برده

االت در جهت تمایز بین این دو واژه گفته شود. به عبارت دیگر در این حالتت تبتذیر زیتر مجموعته     

 باشد.  می ه موارداز آن بوده و در برگیرنده همتر   االراف االت و االراف فراگیر

فرماید: آیا شما  می ، یرآن کری 13010تا  128در الوره شعرا، آیات  کتاب وحی الهی،جو در  و با جست

الازید؟ و آیا  می برای الرگرم کردن خود )و از یاد خدا غاف، مانید( عمارت و کاخ روی مکانی مرتفع

 کنید؟ می الاختمان بناشما با امید زندگی جاودانه در اینجا )عمر ابد( برای خود 

این آیات اشاره به خروج از حد اعتدال و خارج شدن انسان از یوانین و النن الهی دارد، که باعث 

 شود. می فساد برای بشر

                                                                                                                                       
 ریٍع آَیًة َتْعَبُثوَن  10

ِّ
ل

ُ
 َتْبُنوَن ِبک

َ
ُدوَن ( 128) أ

ُ
ْم َتْخل

ُ
ک

َّ
َعل

َ
وَن َمصاِنَع ل

ُ
ِخذ اریَن ( 129) َو َتتَّ ُتْم َجبَّ

ْ
ُتْم َبَطش

ْ
 (130) َو ِإذا َبَطش
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 پرهیز از اسراف و تجمل گرایی )منبع: نگارندگان( دیدتحلیل آیات قرآن کریم از  -5جدول 

 حیاصل طرا برداشت مفهوم آیه آیات سوره اسراف

یار
مع
و 
د 
 ح
 از
وز
جا
ت

 

 شعرا

128 

129 

130 

انتقاد یرآن از روحیته  

عیاشی و کاخ نشتینی  

 االت؛

و نتته اصتت، التتاختما  

 الازی

 آنچه مورد انتقاد االت:

نامقتتدس )کتتار هتتای  هتتدف

 بیهوده(،

 واهی )جاودانگی(های  خیال

و تجتتاوز از حتتد اعتتتدال   

 االت.

آفتتات التتاختمان چهتتار چیتتز 

 االت:

 حرص و االراف،

ودنمایی و تشتخص  تفاخر، خ

 کالبدی،

بلهوالستتتی )آرزو و هتتتوس  

 ظاهر(،

 دنیا گرایی و غفلت از محتوا

با االراف برخوردکرده االت؛ تا جایی که االراف را ی که یرآن در آیات خواهی  دید و نیز با تدییق بیشتر

 .کند می و از آن االتغفاراز الورة آل عمران مترادف با گناه شمرده  147در آیه 

 سراف و تجمل گراییپرهیز از ا

االتراف  العی شده االت فضا و کالبد معماری از بعد  نوشتار، در این آنچه در فوق گفته شدبا توجه به 

یرار گیرد. به عبارت دیگر پرهیتز از االتراف و تبتذیر بته عنتوان بعتد محتتوایی در        نظر تبذیر مورد و 

ی االت؛ و لذا هر جا که از یالب موضو  یالب و محتوا در معماری االیمی برای ما دارای اهمیت خاص

منظور یالبی االت که بر محتوای منع از االراف و تبذیر شک، گرفته  ،و کالبد معماری الخن به میان آید

و بالعکس یالبی که در  آن االراف و تبذیر به عم، آمده االت نمی توانتد یتک الگتوی االتیمی       باشد؛

ت؛ یعنی دالتورها و احکام االیمی مشتخص  . زندگی االیمی مشخص کنندة معماری االیمی االدباش

می کند چه یالب و کالبد هندالی را متناالب با اوامر و منهیات که در یالتب فقته االتیمی بته صتورت      

یک اثر مسرفانه نه تنها یک اثر االیمی نیست بلکته یتک    واجبات و محرمات آمده االت انتخات کنی .

 (. 1376)الیفیان  التغفار کنی عم، غیر االیمی االت که بایستی برای چنین عملی ا

گاه االیم هدف از الاخت خانه فراه  آوردن الرپناه در برابر شرایط ایلیمی، صیانت از ایمنی و حری  از دید

فراوانی را صترف التاخت   های  خصوصی االت. این هدف به این معنا نیست که فرد مسلمان بایستی هزینه
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زئینات و فضاهای غیر ضروری شود کته در درجته دوم   مجل، نماید و الرگرم موضوعاتی مانند تهای  خانه

(. از نظر االیم ولخرجی در این رابطه به معنی تمرکز  وتوجه فرد به 143، 1387اهمیت یرار دارند )مرتضی 

 (. 163باشد )همان،  می مادی به جای عرفانهای  شک، ظاهری به جای محتوا، و جاذبه

 دهتد وتاکیتد   متی  و  زندگی )زنتدگی تجمیتتی( هشتدار   النت و شریعت ما بر ضد دلبستگی بر این ن

کند که مسلمانان بر الرانجام کارهای نیک با یکدیگر ریابت کننتد )اختوت، الماالتی نیتا و بمانیتان       می

1389 ،173.) 

بینی و ولخرجی در رابطه با مسکن، لزوما به این معنا نیست که انسان بایستی با شرایط گرچه، منع خود

کند. در االیم زیبایی و آراالتگی با رعایت تعادل، نه تنها مجاز بلکه واجب نیز اعتیم  ریت بار زندگی 

شده االت و بدین طریق از هرگونه تیش به منظور جلوگیری از آنها ممانعت به عم، آورده االت. هنر 

از جمال االت و جمال و تجم، یعنی زیبایی، و زیباالازی از چیزهایی االت که محبوب ختدا  ای  جلوه

که در تفسیر این حدیث بته زیبتایی    "ان اهلل جمی، و یحب الجمال "مطلوب فرهن  االیمی االت:  و

 (. 1393تصریح شده االت )حمزه نژاد و صدریان، ها  خانه

بسیاری از افرادی که دالت به کار مسرفانه می زنند مخصوصاً در الاخت و التازها و ایجتاد فضتاهای    

شتود کته وایعتاً     و آنچنان امر بر آنها مشتبه می شوند کاری میآنچنان غرق در االراف ،شهری و معماری

کارشان به نظرشان زیبا می آید. االرافکاری های شخص مسرف به علت عدم آگاهی های فنی و علمی 

اینجاالتت کته تمیتز معمتاری      و دینی و عدم تعهد و التزام عملی به دالتورهای االیمی زیبا جلوه کند.

متعهتد و  دانشتمندان  جامعه بستیار مشتک، متی شتود. توصتیه متی شتود        االیمی از غیراالیمی برای 

  در رابطه با منع االراف آیات بسیاری را که در یرآن کری ،امور فنی و معماری انمتخصص و کارشناال

یالبی به وجتود   ،کنند به عنوان کالبد معماری ایجاد می کنند تا در فضاهایی که توجهآمده االت  و تبذیر

 (.1376)الیفیان  بر محتوای االیمی باشدآورند که مبتنی 
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 مدل مفهومی پرهیز از اسراف و تجمل گرایی )منبع: نگارندگان( -3نمودار

کن از دیتد پرهیتز از   حال در ذی، بر االاس آنچه که مورد واکاوی یرار گرفت، راهکارهای طراحی مس

 کنی . می گرایی را بیان االراف و تجم،

 گرایی )منبع: نگارندگان( کن از دید پرهیز از اسراف و تجملراهکارهای طراحی مس -6جدول 

ز 
ز ا

رهی
پ

ف
سرا

ا
 

 کالبدی

 

 همسویی با محیط

 عایت اصول ایلیمیر

 الاماندهی فضاها حول حیاط مرکزی

توزیع روشنایی طبیعی روز نسبت به یرارگیری فضاهای 

 عمومی

 االتفاده از مصالح بومی

 تهویه طبیعی و جریان هوا

 االتفاده از گیاهان و درختان

 کالبدیتناسبات 

 تناالبتوازن و رعایت 

 به کار بردن مقیاس انسانی در طراحی

 هماهنگی در ابعاد و پرهیز از ریزدانگی

 هماهنگی جزییات و فرم محیط

 وحدت اجزاء

 گذاری صحیح توده
 رعایت تعادل و تناالب در والعت فضاهای خانه نسبت به ه 

 بنا عادل و هماهنگی آرایش فضاها با کاربریت
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 نبودن هیچ بخشی از بنااضافه 

 عدم وجود فضاهای بی االتفاده و متروک

 معنایی

 

 رعایت حد اعتدال

 الادگی و بی پیرایگی

 عدم االتفاده از مصالح تجمیتی و گران ییمت

 االتفاده از حدای، تزئینات در نمای خارجی

 تعادل و هماهنگی نو  مصالح با کاربری

 هدف خانه

 های خانه برای همه امور زندگی الاکنینطراحی فضا

 برآوردن نیازهای معیشتی و معنوی

 والعت خانه به حد نیاز و کفایت

 الادگی و خوانایی فضا و پرهیز از شلوغی

 از جمالای  جلوه

 

 زیبایی بصری در ظاهر

 رعایت الادگی در طراحی فضای بیرون و داخ، خانه

 تمایز نمودن خانه هاعدم تشخص کالبدی و م

 

 گیری   . نتیجه7

مطلوبیت معمتاری  پیشرفت رهیافت مشخصی که بر پایه مطالعات و بحث و تحلی، این پژوهش برای 

شرح االتت کته االتیم تاکیتد بتر      توان بیان نمود بدین  می الگوی االیمی ایرانی تبیینمسکن در مسیر 

رهیز از تجم، و االراف دارد؛ که برای بها دادن به هریک از ایتن  پذیری خانه، محرمیت خانه و پ مهمان

و  "خانه حترم امتن االتت   "، "مهمان حبیب خداالت"ارزشی نظیر های  اصول و در وصف آنها، گزاره

مطرح شده االت. اله گزاره ارزشتی مطترح نقتش بستزایی را در ارتقتاء       "االراف و تبذیر حرام االت"

توانتد یتدمی    می عهده دارند و کاربست آنها در معماری معاصر کیفیت مسکن در محدوده مطالعاتی بر

 رو به جلو در تحقق الگوی معماری اصی، االیمی باشد. 

را به صتورت  ها  برای کندو کاو بهتر، مضامین گزاره این نوشتار و اصلی بنابراین پی جوی پاالخ الوال

معمارانه و جتداول تطبیقتی بته    های  اماللسله مراتبی مورد تحلی، و بررالی یرار داده و با ترالی  دیاگر
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و  ترالی  مختص به هر گزاره کالبدیِ مدل مفهومی مبتنی بر دو بعد ارزشی و، االتنباطی -روش تحلیلی

معیارهایی به عنتوان راهکتار جهتت    ، ارائه شده با توجه به مدل مفهومینیز در خاتمه  االت؛ شده ارائه

بیان شده االتت. بته عبتارت دیگتر بتا االتتنتاج در        ارزشی مطرحهای  حضور و ظهور هر یک از گزاره

ارزشی و براالاس مدل مفهومی مختص به هر گزاره در دو بعد ارزشی و کالبدی، الگوهتا و  های  گزاره

 ت. الراهکارهای طراحی ارائه شده ا

و اصت، مهمتان    "مهمان حبیب خداالت"طبق آنچه که بیان گشت برای حضور و ظهور گزاره ارزشی 

کالبدی توجه به معیارهای تفکیک بیرونی و اندرونی، عرصته بنتدی و انعطتاف پتذیری      پذیری در بعد

و اص، محرمیتت، در   "خانه حرم امن االت"فضاها ضروری االت. به همین ترتیب برای گزاره ارزشی 

بعد کالبدی معیارهای اللسله مراتب، درون گرایی و پیوند با طبیعت شایان توجه االت؛ و نیتز در بتاب   

و اص، پرهیز از االراف در بعتد کالبتدی معیارهتایی نظیتر      "االراف و تبذیر حرام االت"زشی گزاره ار

 باشند. می گذاری صحیح حائز اهمیت با محیط، تناالبات کالبدی و توده همسویی

جهت تدوین راهکارهای پاالخده امری ضروری االت. بنابراین الویت بنتدی بته   ها  همسویی بین گزاره

 .تحقیق در مسکن معاصر نیز باید به کار بسته شودهای  ل و گزارهدالت آمده نسبت به اصو

ارزشی فرهن  االتیمی در  های  ، ضمن شناخت گزارهپیش روپژوهش  هدف در ذی، و نیز در راالتای

 جهت تببیتین الگتوی االتیمی ایرانتی     ،الگوی طراحی معماریزمینه مسکن بر مبنای النت و شریعت، 

 نگامی که الاختار و کالبد فرم از چندین محتوا به معنای یگانه برالد، آن ویته .ارائه شده االت مسکن

 خانهه زنهده اسهت و زنهدگی    تتوان گفتت:    متی  تواند حافظ اصالت خویش باشد. دراین صتورت  می

 آفریند. می
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