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اهمیتِ حفظ اخالق در تمام قشر جامعه، در حیطه ی معماری نیز بکار گیری با توجه به : چکيده

مفاهیم اخالقی در این رشته ضرورت پیدا می کند. معماری گذشته ی ایران، دارای بسیاری از 

موارد و مفاهیم اخالقی می باشد که قابل توجه است. به همین سبب وجود اخالق در معماری 

تواند باعث ارتقاء کیفیت معماری و هویت بخشی به بناهای ساخته شده شود. هدف  -امروزه می

پژوهش حاضر تحلیل و بررسی مفاهیم اخالقی موجود در معماری مسکونی دوره ی قاجار در شهر 

اردبیل می باشد. این نوشتار، به معرفی مفاهیم اخالقی در معماری مسکونی، و موارد بکار رفته از 

تحلیلی،  -در بناهای مسکونی دوره ی قاجار اردبیل می پردازد. مقاله با روش توصیفیاین مفاهیم 

و اطالعات آن بصورت کتابخانه ای و پیمایشی تهیه شده است؛ برای انجام این تحقیق به بررسی 

می باشد،  فرهنگی سازمان میراث که ثبت( 8)هشت مورد معماری خانه های قاجاری اردبیل

. نتایج حاصل، نحوه ی استفاده استفاهیم اخالقی در هر کدام شناسایی شده پرداخته شده، و م

 85.18 و با توجه به امار بررسی، رهنگ و اخالق را در معماری نمایان کردهجمله فاز  مفاهیمی 

مربوط به مشارکت و احترام بوده سپس مفاهیم دیگر بترتیب از این مفاهیم بهره جسته   درصد

الق در ساخت بنا از اهمیت ویژه ای برخورادر بوده، چنانچه مشاهده میشود اند.  حفظ موارد اخ

مفاهیم در بناها مورد توجه بوده است. بنابراین  از لحاظ رعات اخالق اجتماعی و  %18که تا 

شرعی حقوق شخصی و حقوق بیگانگان  در معماری مسکونی به خوبی در این بنا ها مشاهده می 

 شود

 
 

 .مفاهیم اخالقی، معماری مسکونی، خانه های قاجاریه، معماری مسکونی اردبیل :يديکل واژگان

 

 مقدمه

طی سالیان دراز، از آغاز آفرینش انسان تا کنون، تجربیات ارزنده ای برای بهتر زندگی کردن از نیاکان و پدران ما به ارث مانده و 

که امروزه به نام علوم انسانی، فرهنگ و جامعه شناسی، و از جمله معماری وشهرسازی می  _هایی ننوشته در زمینه های گوناگوندرس 
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تحلیل و بررسی مفاهیم اخالقی در معماری مسکونی دوره 

 قاجار شهر اردبیل
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اجتماع  در بشر زندگی های شاخصه مهمترین از یکی فراهم شده است )ادیب زاده، بی تا، مقدمه( . در مبحث معماری، خانه _شناسیم

فضای کالبدی خانه عالوه بر اینکه نیازهای پایه ای انسان) سرپناه،  .آید می وجود به جامعه هر ساختار و نگفره اساس بر بشمار می رود و

نیاز های ثانویه) علم، عواطف، عدالت، احترام و ...(که نیاز به تشویق دارند »آسایش، شرایط مطلوب زندگی( را تأمین می کند، باید پاسخگوی

(، نیز باشد، با در نظر نگرفتن هریک از نیازها در طراحی معماری موجب ایجاد 23، 2985)مطهری،  «و فعل اخالقی نامیده میشوند

 از است؛ نمایان هنر این های نمونه در خوبی به که بوده اصل چند دارای دیرباز از ایران معماری نامتعادلی در فضا و روان پریشی می گردد،

(، و در هرکدام از این اصول معماری 16، 2985گرایی )پیرنیا، معماریان،  دورن و بسندگی خود بیهودگی، از پرهیز نیارش، واری، مردم جمله

ه مفاهیمی نیز نهفته است که پاسخگوی نیازهای ثانویه انسان بوده است؛ مانند اعتبار، احترام،  حفظ حرمت، بلندی و رفعت، آرامش، و...، ک

ه خواهد شد. این مفاهیم تا دوران صفویه حتی اواسط دوران قاجار به خوبی در معماری در ادامه به معرفی برخی از این مفاهیم پرداخت

مسکونی مشاهده می شود، اما پس از ورود دانش غرب، معماری ایران تحت تأثیر آن، برخی از این اصول و مفاهیم را زیر پا گذاشت و تغییر 

 جهت داد.

و از دوران گذشته ی خود بناهای معماری اصیلی به جای گذارده که خود  شهرستان اردبیل دارای  قدمت تاریخی بسیاری است،

مورد معماری مسکونی موجود می باشد  21گواه این تاریخ است. با مطالعه معماری دوره ی قاجار، مشاهده می شود که در شهرستان اردبیل 

(، در معماری هریک از بناها،  2932بیل در اردیبهشت و ثبت میراث فرهنگی شده است ) مراجعه حضوری نگارنده به میراث فرهنگی ارد

 یا حیاط راهرو، هشتی، عناصر اصلی یک خانه سنتی به وضوح دیده می شود؛ خانه ها هر کدام عناصری داشته اند، عناصری چون سردر،

شد، چون احترام، ادب و ... وجود دارد که با ، هر کدام از این عناصر متشکل از  مفاهیم اخالقی می با(213 ،2938 پیرنیا،)  ها اتاق و میانسرا

دقت و ظرافت خاصی در بطن این عناصر جای گرفته اند  معماری قاجار گرچه به معماری خیابانی مشهور است و از درون گرایی فاصله 

، احترام به افراد ساکن در خانه. ( اما باز هم مفاهیمی را با خود به همراه دارد؛ چون احترام، پیشوازی، میهمان نوازی2983دارد، )کمالی، 

 مورد از خانه های سنتی اردبیل پرداخته شده است.  8برای بررسی مفاهیم اخالقی بکار رفته در طراحی معماری این خانه ها به تحلیل 

 

 اهميت و ضرورت پژوهش
موجود در معماری آن دوره را به ما تحلیل این موضوع امکان مطالعه ی بهتر در مورد معماری  مسکونی قاجار و مفاهیم اخالقی 

از نظر اهمیت اجتماعی نیز این پروژه کمک می کند، تا مفاهیم اخالقی را در ساختار فضایی هر بنا  بهتر درک کنیم و نسبت  ارائه می کند.

هم آورد و معماری مسکونی را به بررسی این موضوع  می تواند  امکان استفاده از این مفاهیم در بناهای امروزی فرا  به هرفضا رفتار کنیم.

 هویت گمشده خویش باز گرداند.
 

 اهداف پژوهش
 شناسایی مفاهیم اخالقی در معماری مسکونی

 تجزیه و آنالیز مفاهیم اخالقی موجود در معماری مسکونی دوره قاجار.

 مطالعه در مورد مفاهیم اخالقی بکار رفته در معماری خانه های سنتی قاجاریه ی اردبیل. 

 سوال هاي پژوهش

 مفاهیم اخالقی بکار رفته در معماری مسکونی تا چه حد به فرم معماری و مفهوم خاصش نزدیک است؟

 مفاهیم بکار رفته در معماری مسکونی دوره قاجار کدام ها هستند؟

 کدام مفاهیم اخالقی معماری قاجار، در بناهای این دوره در اردبیل بکار رفته اند؟

 

 

 

 

 



 911-963، ص 2931خرداد ، 1، جلد  21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

533 
 

 قپیشینه تحقی

 : برخی مطالعات نویسندگان ایرانی در مورد اخالق1جدول شماره 

تاریخ
 

 نتیجه گیری منبع عنوان کار  تحقیق نویسنده

2918
 

 همائی جالل

 مفاهیم اخالقی

منتخب »همائی جالل؛ 

اخالق ناصری برای دبیرستان ها 

 ؛ تهران؛ چاپخانه ایران.2918؛ «

معرفی و توضیحات درمورد   -

 زشتاخالق نیکو و 

2986
 

جعفری محمد 

 تقی

 اخالق و مذهب

جعفری محمدتقی؛ 

؛ تهران؛ 2986؛ «اخالق و مذهب »

موسسه تدوین و نشر آثار عالمه 

 جعفری؛ چاپ چهارم

پیداش و روش اخالق در  -

 گذشته

نظام سیستم های اخالق  -

 باستانی

 بررسی اخالق در زمان معاصر -

 

2985
 2985
 

 فلسفه اخالق مطهری مرتضی

فلسفه » مطهری مرتضی؛ 

؛ تهران؛ انتشارات 2985؛ «اخالق 

 صدرا؛ چاپ سی ام

 فعل طبیعی و فعل اخالقی -

 محور های اخالق اسالمی -

 مسأله خودی در اخالق -

 

2988
 2988
 

مصباح یزدی 

 محمد تقی

مفاهیم عام اخالقی 

 در قرآن

مصباح یزدی محمد تقی؛ 

؛ 2988؛ «انسان سازی در قرآن»

انتشارات موسسه آموزشی و قم؛ 

 پژوهشی امام خمینی؛ چاپ اول

 اصول موضوعه در علم اخالق -

جهات گوناگون در مفاهیم  -

 اخالقی

راه های تحصیل و یا سقوط  -

 اخالقی

 : برخی مطالعات نویسندگان ایرانی در مورد اخالق در معماري ایرانی2جدول شماره 

تاریخ
 

 نتیجه گیری منبع کار تحقیق موضوع نویسنده

بی تا
 

 ادیب زاده بهمن

یک روز 

خوش در یک خانه 

 باستانی

یک »ادیب زاده بهمن؛ 

؛ «روز خوش در یک خانه باستانی

محصول جنبی پژوهشی فراگیر 

درباره خانه ایرانی در فالت ایران؛ 

 وزارت مسکن و شهرسازی.

هماهنگی فضای خانه و  نوع  -

 رفتار انسان

 

9831
محمدی رضا،  

محمد رجبی 

 علی رجبی

بررسی کتیبه 

های سردر ورودی 

منازل تهران از دوره 

 قاجار تا کنون

محمدی رضا، رجبی 

بررسی »محمد علی رجبی؛ 

کتیبه های سردر ورودی منازل 

؛ «تهران از دوره قاجار تا کنون

 21؛ شماره 2983نگره؛ 

معماری سردر ورودی در عهد  -

 قاجار و نشانه های موجود در آن.
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 مرحله اول

 مرحله دوم

9811
 

پیرنیا محمد 

 کریم

معماری 

 اسالمی ایران، خانه

پیرنیا محمد کریم، 

معماریان غالم حسین؛ آشنایی 

؛ 2938؛«با معماری اسالمی ایران

تهران؛ نشر سروش دانش؛ چاپ 

 هفدهم

خانه به عنوان اصل مهم در  -

معماری ایران بوده و چند اصل مهم در 

این معماری دخیل بوده است، از جمله 

 . …، پرهیز از بیهودگی، درون گرایی

 

 : برخی مطالعات نویسندگان ایرانی در مورد معماري مسکونی در معماري ایرانی3جدول شماره 

تاریخ
 نویسنده 

موضوع کار 

 تحقیق
 نتیجه گیری منبع

295

1 

غالمحسین 

 معماریان

معماری مسکونی 

 ایرانی

آشنایی با »معماریان غالمحسین، 

تهران؛  ؛2951؛«معماری مسکونی ایران

 دانشگاه علم و صنعت ایران چاپ دوم

 

 معماری مسکونی-

 معماری برون گرا -

 نمونه های موردی و تحلیل هر یک-

298

3 

کمالی 

 محمدرضا

بررسی معماری 

 دوره قاجار

 

بررسی معماری »کمالی محمد رضا؛ 

؛ دو فصلنامه تخصصی «دوره قاجار

دانش و مرمت و میراث فرهنگی؛ 

 4؛ شماره 2983

 

معماری مسکونی از درونگرایی، در  -

اواخر قاجار به برونگرایی و به معماری 

 خیابانی مشهور شده است.

293

8 

پیرنیا محمد 

 کریم

معماری اسالمی 

 ایران، خانه

پیرنیا محمد کریم، معماریان غالم 

آشنایی با معماری اسالمی »حسین؛ 

؛ تهران؛ نشر سروش 2938؛«ایران

 دانش؛ چاپ هفدهم 

 

 ری مسکونی و اصول ساخت.معما -

 

 روش تحقیق

 .مرحله صورت گرفته است1تحلیلی و پیمایشی می باشد، روش کار در متن پژوهش در -روش کلی بصورت توصیفی

 بررسی فلسفه اخالقروش کار بر مبنای تحیلی می باشد. در این مرحله  -این مرحله تحقیق به روش توصیفی                         

 بدست آمده و معماری مسکونی می باشد  بین مفاهیم و مشترکاتشناسایی مفاهیم اخالقی 

مرحله دوم به صورت پیمایشی بوده و هدف شناسایی و بدست آوردن مدارک معماری از بناهای مسکونی                               

بنای مسکونی بوده است؛ در نهایت با اطالعات حاضر به تحقیق و کشف موارد اخالقی بکاررفته در هریک از  8سنتی اردبیل که شامل 

 .بناها پرداخته شده است 
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 اخالق 
و به گفته بعضى از دانشمندان، گاه به بعضى از اعمال و رفتارى که از خلقیات « ات روحى و باطنى انسان استاخالق مجموعه صف

را از طریق آثارش نیز « اخالق»شود )اولى اخالق صفاتى است و دومى اخالق رفتارى(. شود، نیز اخالق گفته مىدرونى انسان ناشى مى

ولى هنگامى که کارى بطور مستمر از کسى سر  ;زند، شکل مستمرى نداردفعلى که از انسان سر مى گاه»که توان تعریف کرد، و آن اینمى

زند )مانند امساک در بذل و بخشش و کمک به دیگران( دلیل به این است که یک ریشه درونى و باطنى در اعماق جان و روح او دارد، آن مى

خلق همان حالت »گوید: ، مى«تهذیب االخالق وتطهیر االعراق»در کتاب « مسکویه ابن»اینجاست که  نامند. ریشه را خلق و اخالق مى

(. مساله اخالق 12تهذیب االخالق، )« کند بى آن که نیاز به تفکر و اندیشه داشته باشد.نفسانى است که انسان را به انجام کارهایى دعوت مى

به صورت یک کتاب کالسیک تنظیم نشده که مباحثى به شکل این گونه کتابها  قرآندر اسالم نیز  در قران کریم آورده شده است. البته 

توان آن را با استفاده اى از وحى آسمانى است که به تدریج و بر حسب نیازها و ضرورتها نازل شده است، ولى مىداشته باشد، بلکه مجموعه

شود این است که اصول اخالق را از مجموع آیات قرآن استفاده مىهایى که از تقسیم یى ریخت.  از روش تفسیر موضوعى در چنین قالبها

مسائل اخالقى در ارتباط  -9. مسائل اخالقى در ارتباط با خلق -1. مسائل اخالقى در ارتباط با خالق -2توان در چهار بخش خالصه کرد: مى

زارى )شکر منعم( و خضوع در مقابل خداوند و رضا و مساله شکرگ. مسائل اخالقى در ارتباط با جهان آفرینش و طبیعت -4. با خویشتن

تسلیم در برابر فرمان او و مانند اینها، جزء گروه اول است. تواضع و فروتنى، ایثار و فداکارى، محبت و حسن خلق، همدردى و همدلى و 

ن در برابر تحمیل و فشار بر خود و امثال آن، از باشد. پاکسازى قلب از هرگونه ناپاکى و آلودگى، و مدارا با خویشتمانند آن، از گروه دوم مى

این مسایل اخالق در معماری از جمله عوامل گروه سوم است. عدم اسراف و تبذیر و تخریب مواهب الهى و مانند آن، از گروه چهارم است. 

ن و حرکت، عدالت، طهارت، احترام، مهم در کنار شرایط اقلیمی که در ساخت بنا وجود دارد. از جمله خوشرویی به بیگانگان، آداب سکو

امنیت، پرهیز از اسراف و زیاده خواهی، حفظ مرتبه، فراخی و وسعت و ... از جمله مفاهیم به کار رفته در معماری مسکونی می باشد که در 

به اختصار  نوشته  4مارهاین پژوهش بررسی شده است. برای شروع کار ابتدا تعاریف اخالق را بررسی شده، و نتایج بدست آمده در جدول ش

 برخی از مفاهیم اخالقی تشریح شده است.  1و در جدول شماره 

 نتيجه گيري از تعاریف اخالقی فالسفه  4جدول شماره 

نتیجه گیری از 

 تعاریف اخالقی

 

 انسانیت  -2

 حرکت به سوی خیر و اجتناب از شر   -1

 انجام تکالیف -9

 اتصاف به فضایل و دوری از تبهکاری -4

 حرکت با قطب نمای وجدان -1

 تعدیل غرایز 6

 

 منبع

، 2986) جعفری ، 

15 .) 

 : بررسی مفاهيم اخالقی5جدول شماره 

 منبع توضیحات مفاهیم اخالقی

 خیر و شر  

از جمله مفاهیم عام اخالقی که در غیر اخالق به کار می روند دو مفهوم خیر و شر  است. 

نسا در مورد ختم به خیر شدن کارها صحبت می کند. سوره  13خداوند در قرآن در آیه 

در این آیه صفت یک  کاراختیاری )ارجاع نزاع به خدا و رسول )ص(( است؛ پس « خیر»

صفت فعل اختیاری انسان باشد، « خیر»دارای مفهوم ارزشی و اخالقی است. پس هرگاه واژه 

 دارای مفهوم اخالقی خواهد بود

)مصباح یزدی ، 

2988 ،93.) 

 حق و باطل
به طور مطلق مفاهیم عام دارند و هنگامی که درباره افعال اخالقی به کار می روند با خیر و 

 شر  مساوی اند

 بر  و فجور
به معنای کار نیک از مفاهیم مخصوص افعال اختیاری است و در غیر آن به کار نمی « بر »

نیست که به خانه ها از پشت آن ( فرموده: نیکی آن 1سوره بقره) 283رود. خداوند در آیه 

)مصباح یزدی ، 

، ر.ک: سید 48، 2988
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محمد حسین  درآیید، بلکه نیک آن است که پرهیزکاری کند، و به خانه ها از درهای آن وارد شود

طباطبایی، المیزان، 

 ( 11، ص 1ج

 تقوا
قرار  تقوا در قرآن عامل سعادت و رستگاری انسان معرفی شده و رعایت آن، مورد تأکید

 گرفته است. اصل تقوا به معنی خود را نگه داشتن است.

)مصباح یزدی ، 

2988 ،42 .) 

 صبر
کاربرد واژه صبر می توان گفت شبیه تقوا می باشد. مانند صبر در طاعات، صبر بر مصیبت، 

 و صبر در برابر معصیت.
)مصباح یزدی ، 

احسان، عدل و  (.  49و 41،  2988

 ظلم

به صورت عام بکار می رود، احسان است و می توان گفت همه افعال  مفهومی که تقریبا

( 26عنوانِ عدل و احسان قرار می گیرند. خداوند در سوره نحل) 1خیر، در مجموع تحت 

 می فرماید: خداوند به عدالت و احسان فرمان می دهد.

 عفو و گذشت

آن که با تو قطع رابطه کرده حدیثی از پیامبر)ص( : سه چیز از اخالق بزرگوارانه است: به 

است بپیوندی و آن که تو را محروم داشته است ببخشی و کسی را که به تو ظلم کرده است 

 عفو نمایی.

، 99، 2985)مطهری، 

به نقل قول از تحف 

العقول، باب مواعظ 

 ( 8نبی و حکمه، ص 

حق شناسی و 

 وفا

انسان در مقابل او چگونه بوده دیگری به انسان احسان و نیکی کرده است و عکس العمل 

 است.
 (94، 2985)مطهری، 

خوشرویی به 

 بیگانگان

یکی از مالک های کلی در اخالق اجتماعی تعیین ارزش افعالی در زندگی اجتماعی می 

باشد که عبارت است : اصل عدل برای تامین نیاز مادی و معنوی که نیاز عمومی است نه 

لح معنوی بر منافع مادی، اصل رعایت اولویت بترتیب خصوصی، اصل احسان، اصل تقدم مصا

 . …خویشاوند، همسایه، بیگانه،

)مصباح یزدی، 

2988  ،928.) 

 تواضع
امام علی) ع( در نهج البالغه می فرماید: جقدر زییاست که ثروتمند در مقابل فقیر متواضع 

 و فروتن باشدو خودش را کوچک کند به خاطر رضای حق.

 ، 2985)مطهری ، 

، به نقل قول از 215

نهج البالغه، حکمت 

 (.2155، ص 938

 از درک عظمت الهی و سپاس گذاری از نعمت های خدا پدید می آید.  خضوع
)مصباح یزدی، 

2988 ،268.) 

 معماري مسکونی  
دکتر پیرنیا، ویژگی در مورد مبانی معماری سنتی ایران، منابع و مستندات مکتوب قابل مالحظه ایی در دسترس نیست. طبق نظر 

 های معماری ایرانی شامل پنج اصل: مردم واری) شامل توجه به تناسبات انسانی... و نشانگر عوامل روانشناسانه در معماری است(، پرهیز از

به پناهگاه، (. نیاز 16، 2985بیهودگی، نیارش، درونگرایی و خودبسندگی است که در بناهای سنتی به نوعی قابل مشاهده می باشد)پیرنیا،

نیاز مادی و فطری است. این نیاز در درون هر انسان وجود دارد و این خود محرکی است برای ساختن. در تمدن اسالمی، نمودی از خانه که 

 در عمل خانه ها به دلیل آن ساخته شده اند، سکون و آرامش است. خداوند در قرآن کریم، نیز می فرماید: خداوند خانه هایتان را مایه

 یاز محل زندگ تیخصوص نیمسکن که بر هم یعن(، یسکون)صفت نیاسم مکان از ا (. 88آرامش برای شما قرار داد. )سوره نحل، آیه 

را  یرگوناگونیتداب آرامش شوند؛ معماران گذشته هیها به واقع مظهر و ما اینکه خانه یمرتبه در قرآن آمده و برا نیچند دارد، خانواده داللت

(. نمود های هویت در معماری با توجه به ملیت هر کشوری بوجود می آید؛ هویت معماری ایران هم  96: 2952) فرزانیار، ه اند.در کار داشت

اسالمی می باشد، تکرار الگوهای گذشته، می تواند نمودی از بعد میراث فرهنگی ملی، اسطوره های ملی و حتی نماد های  -یک هویت ایرانی

ز نمادها را می توان مرتبط با بعد ارزش های ملی، بعد اسطوره ها و نمادهای ملی ودر نهایت بعد دینی و باورهای ملی باشد، استفاده ا

 مذهبی دانست. 
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 معماري مسکونی اردبيل دوره قاجاریه

بازگو کننده شرایط زندگی اجتماعی، فرهنگ خانواده ایرانی،  همانند بناهای دیگر مناطق کشور تاریخی اردبیلمسکونی های بنا

بافت  آداب و رسوم بومی، معماری منطبق با شرایط جوی و آب و هوایی و بسیاری از نکات دیگر در زمینه های سیر تاریخی و فرهنگی باشد،

دوده بازار، عالی قاپو.... هم اکنون شاهد خانه های قدیمی اردبیل دارای خانه های تاریخی است، محله هایی همانند اوچ دکان، سرچشمه، مح

احیا شده ای است که روایتگر هنر، فرهنگ، آداب و رسوم و تاریخ منطقه است. از جمله اصول به کار رفته در معماری این خانه ها می توان 

به حداقل رساندن میزان تعویض هوای داخلی و  به استفاده از پالن متراکم و فشرده، استفاده از مصالحی با ظرفیت و عایق حرارتی مناسب،

تهویه طبیعی و جلوگیری از ایجاد سوز در داخل و خروج حرارت داخلی به خارج از ساختمان و انتخاب بامهای مسطح و نگهداری برف بر 

از در خانه به حیاط، حیاط و اکثر خانه های قدیمی شامل سردر، هشتی یا ورودی ابتدایی . روی بامها به عنوان عایق حرارتی اشاره کرد

یرایی، میانسرا، راهرو یا ورودی از حیاط به اتاقها و سالنهای پذیرایی، اتاقهای سه دری به عنوان اتاق خواب، اتاق پنج دری به عنوان سالن پذ

اتاق پذیرایی نزدیک باشد  های امروزی نوع معماری مطبخ در گذشته به شکلی است که به برخالف معماری مطبخ یا آشپزخانه و تاالر است.

در پنج دریها که از طول نور گیری  و همچنین فضای داخلی آن و کل ساختمان امنیت و آرامش کامل را برای ساکنان آن فراهم می کند.

د که به آن شاه دارند حداکثر استفاده از تابش نور خورشید استفاده شده و در وسط این اتاق تو رفتگی و کمی باالتر از سطح زمین قرار دار

خانه های دوره قاجار اردبیل عبارت است از خانه ارشادی، صادقی، رضازاده، میرفتاحی، نوری زینال، خلیل زاده، مروج،   .نشین می گفتند

 معرفی شده اند. 6مبشری. این بناها در جدول شماره 

 : معرفی فضاهاي خانه هاي قاجار اردبيل6جدول شماره 

 نام فضاها پالن  خانه ارشادی نام

 

 ورودی  -2

 هشتی -1

 حیاط  -9

 شاه نشین -4

 حیاط اندرونی -1

 اندرونی -6

 

 

 نام فضا ها پالن خانه رضازاده  نام
 

 

 

 

 

 

 

 

 ورودی -2

 حیاط -1

 اتاق های قرینه  -9

 دهلیز -4

 تاالر -1

 کنار تاالراتاق  -6

 ارسی -5

 

 نا فضاها پالن خانه میرفتاحی نام

 طبقه همکف طبقه اول

3 

2 4 5 3 

3 

3 
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 ورودی   -2

 هشتی -1

 شاه نشین -9

 زمستان نشین -4

 تابستان نشین -1

 حیاط  -6

 

 

 نام فضاها پالن خانه نوری زینال

 
 ورودی -2

 حیاط  -1

 شاه نشین -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام فضاها پالن خانه خلیل زاده

 

 

 

 ورودی  -2

 هشتی -1

 حیاط  -9

 نشین شاه -4

 اتاق ها -1

 

 

 

 

 

 

 نام فضاها پالن خانه مروج نام

 ورودی  -2 

 حیاط -1

3 

2 

2 

5 

3 

5 
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با شناخت فضاهای مختلف بناهای مسکونی از جمله ورودی، هشتی، حیاط مرکزی، تاالر، شاه نشین و ...  مفاهیم اخالقی منطبق با معماری 

مفاهیم به تفکیک بنا  21به  برخی  از آن مفاهیم اشاره شده است. و در جدول شماره  29تا  8، بررسی و تحلیل شده است که در جداول 

 است. دسته بندی شده

 : بررسی مفاهيم بکار رفته در خانه مبشري اردبيل7جدول شماره 

خوشرویی به 
 بیگانگان

 درگاه خانهنام فضا:    خانه مبشرينام بنا: 
 مدارک معماری:

 ورودی خانه مبشری بدر

 

 

 

 

 

 

 مفاهیم اخالقی:

 عقب رفتگی ورودی و عدم اشرافیت به وردوی همسایگی -

 احترام به سنت مهمان نوازی.  -

 احترام متقابل مهمان به صاحب خانه. -

 احترام به حقوق همسایگان. -

توجه به محرمیت با استفاده از کوبه های در برای زنان و  -

 مردان.

 دوره زمانی

 قاجاریه

 توضیحات: 

ورودی و حیاط  ،اوچ دکان قرار گرفته است. این بنا دارای هشتیفت قدیم محله با که در ؛یکی از آثار دوران قاجاریه است ،انه مبشریخ»

«. آن )مشرف به حیاط( آجر کاری شده است مصالح دیوارهای بیرونی از کاهگل است و تنها سرداب نمای داخلی . اندرونی و بیرونی است

ایجاد سکو هایی در (. »2932خر اردبیل، ،موزه مفا492 ثبت شماره با اردبیل تدوین و مطالعات )مراجعه حضوری نگارنده به موسسه

ورودی بنا نشانه ای از احترام به سنت مهمان نوازی در فرهنگ ایرانی می باشد. ایجاد عمق در ورودی به دلیل پرهیز از مشرفیت به درون 

)نقی زاده محمد، زمانی « است خانه دیگران و حتی به پرهیز از سد نور و جریان باد به خانه همسایگان، احترام به حقوق همسایگان بوده

احترام و تکریم متقابل میان مهمان و صاحب خانه با گشوده شدن در صورت میگیرد. در همان گام (. 3: ص 2983بهادر، اسالم کرمی، 

میزبان  را براینخست مهمان با توجه به ارتفاع کم در و بلند بودن آستانه آن، حالت تعظیم را پذیرفته و با سری پایین ورودی متواضعانه 

 .تداعی میکند

 منبع:  نگارنده

 اتاق ها -9
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 : بررسی مفاهيم بکار رفته در خانه ارشادي اردبيل8جدول شماره 

خوشرویی به 

 بيگانگان

 درگاه خانهنام فضا:    خانه ارشادينام بنا:  

 : ورودیمدارک معماری 

 

 مفاهیم اخالقی:

 احترام به سنت مهمان نوازی  -

 احترام به حقوق همسایگان  -

توجه به محرمیت با استفاده از کوبه های در برای زنان و  -

 مردان.

 دوره زمانی

 اواخر قاجار

 توضیحات: 

. از نظر گونه شناسی معماری،این بنا جزء بناهای درونگرا محسوب گشته و است بوده قاجار اواخر یکی از آثار دوران ارشادی،انه خ» 

 ثبت شماره با اردبیل تدوین و مطالعات )مراجعه حضوری نگارنده به موسسه«. خاص این گونه را به خود اختصاص داده است خصوصیات

ایجاد سکو هایی در ورودی بنا نشانه ای از احترام به سنت مهمان نوازی در فرهنگ ایرانی می باشد. (. »2932،موزه مفاخر اردبیل، 492

ل پرهیز از مشرفیت به درون خانه دیگران و حتی به پرهیز از سد نور و جریان باد به خانه همسایگان، احترام ایجاد عمق در ورودی به دلی

 (.3، 2983)نقی زاده و دیگران، « به حقوق همسایگان بوده است

 منبع: نگارنده 

 : بررسی مفاهيم بکار رفته در خانه ارشادي اردبيل 9جدول شماره 

احترام، 

امنيت، حس 

 وحدت

 هشتی و حياط مرکزينام فضا:   خانه ارشادينام بنا:  

 مدارک معماری

 

 

 

 مفاهیم اخالقی:

 محرمیت -

 احترام  -

 آرامش، امنیت و خوش آمدگویی -

 حس وحدت میان عناصر بنا -

 دوره زمانی

 اواخر قاجار

 توضیحات: 

به دلبل وجود هشتی میان درب ورودی و حیاط مرکزی، حریمی ایجاد می شود که مسأله محرمیت به خوبی در آنجا حل شده است.  

وحدت میان عناصر بیش از پیش  خوش آمد گویی ودعوت کنندگی بنا امنیت، احساس آرامش، ،در حیاط مرکزی ،با قرار گرفتنهمچنین 

که جدا کننده قسمت بیرونی ــ محل استراحت و پذیرایی از مهمان ــ و قسمت اندرونی ــ اقامتگاه اهل  است فضایی؛ قابل درک است

 .خانه ــ می باشد

 نگارندهمنبع: 
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 : بررسی مفاهيم بکار رفته در خانه ارشادي اردبيل10جدول شماره 

 احساس

 وحدت،

 مشارکت،

 بودن هدفدار

 جانبی شاه نشين اتاقنام فضا:    خانه ارشادينام بنا:  
 مدارک معماری:

 مقرنس اتاق جانبی

 

 

 

 

 

 مفاهیم اخالقی:

احساس وحدت، مشارکت، هدفدار بودن از طریق تزینات،  -

 . …مقرنس ها، گره های هندسی و 

 

 

 دوره زمانی

 اواخر قاجار 

 ذهن انسان القا می کننداستفاده از تزیینات بجا و مفاهیمی که تزیینات دارند مفاهیم نامبرده را در 

 منبع: نگارنده

 

 : بررسی مفاهيم بکار رفته در خانه خليل زاده  اردبيل11جدول شماره

 هدایت معنوي

 درگاه خانهنام فضا:   خانه خليل زادهنام بنا:  
 مدارک معماری:

 پنجره ارسی شاه نشین

 

 

 

 مفاهیم اخالقی:

 توجه به خلیفه اللهی انسان در زمین -

 هدایت معنوی  -

 

 دوره زمانی

 قاجار

 توضیحات: 

 مطالعات )موسسه«. این بنا از نظر معمار جزء بناهای درونگرا محسوب می شود، که بخش اندرونی آن تفکیک شده و از بین رفته است »

اللهی انسان در زمین و احیای  توجه به خلیفه» (. هدایت معنوی و 2932،موزه مفاخر اردبیل، 492 ثبت شماره با اردبیل تدوین و

)نقی زاده « موجودات از طریق روح دادن به سنگ و آجر توسط نورگیر از طریق گذر نورهای رنگی از ارسی،از میان چوب های بی جان

 (.6: ص 2983محمد، زمانی بهادر، اسالم کرمی، 

 منبع: نگارنده

 : بررسی مفاهيم بکار رفته در خانه خليل زاده اردبيل 12جدول شماره 

پرهيز از 

اسراف وشکر 

 گذاري نعمات

 نماي داخل حياطنام فضا:   خانه خليل زادهنام بنا:  

 مدارک معماری:

 نمای جانبی

 

 

 

 مفاهیم اخالقی:

 پرهیز از اسراف -

 شکر گذاری   -

 

 دوره زمانی

 قاجار
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 توضیحات: 

به نقل قول از بحرینی،  2983،1 زاده و دیگران، نقی)استفاده مصالح،تحت تأثیر ویژگی های محیطی و باورها، اعتقادات و آداب رسوم »

، بوم آورد بودن مصالح، ایجاد تنوع با ترکیب بندی های متفاوت از همان مصالح، اخالص معماران و صاحب عمارات در (118،  2955

وظیفه به حساب می آمد نه یک معروفیت(، زندگی معمار در بطن جامعه و احترام به سنت، از دالیل بارز شکر هنرشان )معماری یک 

گذاری و پرهیز از اسراف بشمار می آید. خانه خلیل زاده دارای ازاره سنگی و بدنه خشتی با نمای آجری و مالت ماسه آهکی می باشد، 

ی با استفاده از کلیل آذری و یا آجرچینی به صورت تزیینی می باشد. بخش فوقانی تمام پوشش سقف در زیر زمین بصورت طاق گهواره ا

 ثبت شماره با اردبیل تدوین و مطالعات موسسه) دیوارها در زیر زمین قبل از اجرای طاق های کلیل با کالف چوبی مهار شده است.

 (.2932 اردبیل، مفاخر ،موزه492

 منبع: نگارنده

 

 : بررسی مفاهيم بکار رفته در خانه ميرفتاحی اردبيل. 13جدول شماره 

توجه به 

 طهارت و پاکی

 -حيات مرکزي -هشتی -فضاي ورودي نام فضا:    خانه ميرفتاحینام بنا:  

  محل قرار گيري سرویس بهداشتی -اختالف ارتفاع
 مفاهیم اخالقی: مدارک معماری

 احترام به همسایه -

 حفظ حریم -

 طهارت و پاکیتوجه به  -

 دوره زمانی

 اواخر قاجار

 توضیحات: 

سنتی که در خانه های قدیمی »هم اکنون به عنوان موزه مفاخر استفاده می شود. که  ؛یکی از آثار دوران قاجاریه است میرفتاحی،انه خ

نشیمن با فضای دستشویی که در حیاط است وجود دارد، دور بودن دستشویی از خانه بوده است؛ مثال در این خانه فاصله فضای اصلی 

 تدوین و مطالعات موسسه«. ) خاک نجاست را در آن فاصله از بین خواهد  برد» متر یا  بیشتر می باشد، چرا که معتقد بوده اند:  5حدودا 

 (.2932،موزه مفاخر اردبیل، 492 ثبت شماره با اردبیل
 منبع: نگارنده

 بکار رفته در خانه هاي اردبيل بصورت کلی : بررسی مفاهيم 15جدول شماره 

 مفاهیم 
خانه  خانه ارشادی

 مبشری
خانه  میر 
 فتاحی

خانه 
 رضازاده

خانه 
 صادقی

 خانه خلیل زاده خانه زینالی خانه مروج

خوش رویی 
  √ √ √ √ √ √ √ به بیگانگان

احترام به 
  √  √ √ √ √ √ همسایگان

 √ √  √ √ √ √ √ احترام

 وحدت
√ √ √ √  

√ 

 
√ √ 
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 √  √ √    √ مشارکت

هدایت 
  √    √  √ معنوی

پرهیز از 
اسراف وشکر 
 گذاری نعمات

√ √  √ √ √  √ 

توجه به 
طهارت و 
 پاکی

√  √   √  √ 

 

 

 هایافته

 می باشد. 2یافته های تحقیق نتایج بدست آمده به شرح نمودار شماره با توجه به 
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 مفاهيم در بناهاي مذکور: ميزان استفاده از 1نمودار شماره 
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طهارت و پاکی

احترام به همسایه

احترام 

مشارکت

هدایت

پرهیز از اسراف

خوش رویی به بیگانگان

%(100درصد) میزان استفاده از مفاهیم 

درصد خلیل زاده مروج رضازاده فتاحی ارشادی صادقی نوری زینال
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 بحث ونتيجه گيري:
با توجه به اطالعات بدست آمده، و هدف نگارش این مقاله، که بدنبال کشف و بررسی مفاهیم اخالقی بکار رفته در معماری  

مسکونی دوره قاجار اردبیل بوده است؛ یافته های تحقیق حاضر بیانگر این است که، مفاهیمی چون: احترام، خوش رویی به بیگانگان، 

ذاری نعمات بیشترین استفاده را در خانه های سنتی اردبیل داشته اند. با محاسبه و بررسی هیچ یک از وحدت، پرهیز از اسراف و شکر گ

درصد مربوط به مشارکت و احترام  85.18درصد در یک بنا مورد استفاده نبوده و باالترین درصد بدست آمده  یعنی 288مفاهیم به صورت 

هره جسته اند.  حفظ موارد اخالق در ساخت بنا از اهمیت ویژه ای برخورادر بوده، چنانچه بوده سپس مفاهیم دیگر بترتیب از این مفاهیم ب

حقوق شخصی و حقوق  ،مفاهیم در بناها مورد توجه بوده است. بنابراین  از لحاظ رعات اخالق اجتماعی و شرعی %18مشاهده میشود که تا 

ه می شود.  با توجه به معماری معاصر و تا حدودی غرب زده امروزی ایران،  در معماری مسکونی به خوبی در این بنا ها مشاهد بیگانگان

ضرورت شناخت معماری گذشته بوجود می آید تا هویت اصیل معماری باز گردانده شود. نتایج بدست آورده شده از این پژوهش، بخشی از 

کند. پس با برنامه ریزی و مطالعات بیشتر در  این زمینه  معانی و مبانی این مفاهیم در معماری سنتی بناهای اردبیل مشخص و معرفی می

 ها، کیفیت طراحی از بُعد مفاهیم اخالقی بیشتر خواهد شد در نتیجه آرامش روانی بیشتر بر فضاهای معماری حاکم می شود.  

 مراجع

 سازی؛ شهر و مسکن وزارت ،"قاجار تا ساسان  اسالمی خانه کتاب»، 2981 زاده.ب، ادیب  

 هفدهم. چاپ دانش؛ سروش نشر ؛تهران؛«ایران اسالمی معماری با آشنایی»  ؛2938غ ؛ معماریان. .ک، محمد پیرنیا 

 چهارم. چاپ جعفری؛ عالمه آثار نشر و تدوین موسسه تهران؛ ؛« مذهب و اخالق» ؛2986 جعفری.م؛ 

  ،1شمار صفه، ، تهران،"خانه برآستانه"، 2952فرزانیار.ح،  

 شماره ؛2983 فرهنگی؛ میراث و مرمت و دانش تخصصی فصلنامه دو ؛«قاجار دوره معماری بررسی» 2983 .م؛ کمالی 

4. 

 ، ؛2983 نگره؛ ؛«کنون تا قاجار دوره از تهران منازل ورودی سردر های کتیبه بررسی»، 2983 رجبی.م ؛ محمدی.ر 

 .21 شماره

 اول. چاپ خمینی؛ امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات قم؛ ؛«قرآن در سازی انسان» ؛2988  .م ؛ یزدی مصباح 

 ام. سی چاپ صدرا؛ انتشارات تهران؛ ؛2985 ؛« اخالق فلسفه»  مرتضی؛ مطهری 

 ساختار بر تکیه با شهری های نما به دهی شکل در فرهنگی مالحظات»  ؛2983 .ا؛ کرمی زمانی. ب، ، زاده.م نقی 

  ،5 شماره پنجم، سال شهر، هویت نشریه ،«اسالمی دوره در ایرانی شهری نماهای ساختار بر تکیه با شهری نماهای

 .تهران

 ایران چاپخانه تهران؛ ؛« ها دبیرستان برای ناصری اخالق منتخب» ؛2918 .ج؛ همائی. 

 


