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های مسکونی موضوع مقاله حاضر در رابطه با بررسی دیدگاه شیعیان در طراحی خانه: چکيده

عنوان جانشین حضرت محمد مورد تمیز دادن هستند. است. شیعیان با تایید حضرت علی به 

باشد، مذهب شیعه هم همانگونه که هر مذهبی دارای اصول مشخصی برای پیروان خود می

دارای اصولی است که پیروی از این اصول بر شیعیان واجب است و آنها ملزم به رعایت این 

دانش و بینش در اسالم مطرح اصول در تمام امور زندگی فردی و اجتماعی هستند. آنچه از 

است، مربوط به تشیع است. فرهنگ و هنر، علم و صنعت از مبدا الهی از اهلبیت به جامعه 

مسلمین رسیده است. این پژوهش با هدف شناخت اصول شیعیان و بررسی تاثیر این دیدگاه 

حقیق در این باشد. روش تهای مسکونی میبه مثابه ابزاری برای رسیدن به کالبد معمای خانه

-های تحلیلی و ارائه جداول است. نتایج حاصل از مطالعه نشان میی استداللپژوهش بر پایه

دهد که مذهب شیعه تاثیر بسزایی در زندگی اجتماعی شیعیان داشته است، به شکلی که در 

زندگی خصوصی در مقیاس خانه و زندگی عمومی در مقیاس محله کلیه اصول اعتقادی 

 یت شده است.شیعیان رعا

 

 ، اصول شیعه، اصول شیعی اسالمی معماری، خانهشیعه :يديکل واژگان
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 مقدمه

به همین علت توجه ایرانیان به خاندان رسالت از هر ملت  ،مردم ایران بیش از هر ملت دیگر به روح و معنی اسالم توجه داشتند

تشیع در میان ایرانیان نفوذ بیشتری یافت، یعنی ایرانیان روح اسالم و معنی اسالم را در نزد خاندان رسالت یافتند، فقط بیشتر بود و  دیگر

پس از رسمی شدن مذهب شیعه . (226 :2631)مطهری، « ها و نیازهای واقعی روح ایرانیان بودندخاندان رسالت بودند که پاسخگوی پرسش

دی تشیع بیش از پیش در ایران به کار رفت؛ چنان که حکام و پادشاهان جهت ترویج و تبلیغ بیشتر این مذهب، در دوره صفوی، مبانی اعتقا

اصول شیعیان که همان اصول به عبارت دیگر . (2636 :)بهومیل پروچازکا کردندتری را در مملکت صادر میدستور ساخت مساجد بزرگ

ای از اصول اساسی را به عنوان راهنما و تواند مجموعهی از منابعی است که میحاوی فهرست منسجمباشد دینی بر اساس قرآن می

چهارچوب برای طراحی و معماری مسکن در اختیار ما قرار دهد بنابراین طراحان و سازندگان نیز بایستی در طراحی خود این اصول را 

بمانیان: ) ها و عقاید اسالمی ساکنین آن باشدبایستی حاصل ارزشمدنظر قرار دهند به عبارت دیگر طراحی خانه یك مسلمان اهنما بعنوان ر

آوری مطالعات در زمینه شناخت شیعه و اصول شیعیان به برسی تاثیر این . روند مقاله حاضر بدین صورت است که پس از جمع(5: 2631

شوند فوق سواالت اصلی این مقاله چنین مطرح می دهیم. حال با استناد به مطالبهای سنتی مورد بررسی قرار میدیدگاه بر معماری خانه

که اوال تعریف شیعه چیست و اینکه اصول دینی شیعیان چیست و در ادامه به بررسی تاثیر دیدگاه شیعه بر طراحی مسکن به چه صورت 

 گرفته است.

 

 روش پژوهش

 
های اری برای رسیدن به کالبد معمای خانهاین پژوهش با هدف شناخت اصول شیعیان و بررسی تاثیر این دیدگاه به مثابه ابز

 های تحلیلی و ارائه جداول است.ی استداللباشد. روش تحقیق در این پژوهش بر پایهمسکونی می

 

 بررسي معنا و مفهوم شيعهالف: 
فردی پیروی کنند، شیعه به معنای اتباع، انصار، پیروان، مطاوعت، متابعت و پیروی است و هر گروهی که در امری جمع آیند و از 

برای مثال در آیه  . (25: 2636)ترکمنی آذر،  همچنین شیعه در قرآن به معنای گروه، جماعت، فرقه و پیرو آمده است ،شودشیعه نامیده می

از «: من کل شیعه...»سوره مریم آمده است:  31یا شما را گروه گروه به هم اندازد. نیز در آیه «: اویلبسکم شیعاً...»خوانیم: سوره انعام می 35

در این آیات شیعه به معنی گروه، جماعت و فرقه  و فرقه فرقه شدند.«: وکانوا شیعاً...»خوانیم: سوره روم می 61ای. همچنین در آیه هر دسته

ن معنی، شیعه بار هایی است که در عقیده، تابع فردی از گروه خود یا فرد دیگری هستند. در ایبه معنی فرقه« شیعه»جمع « شیع»آمده و 

شیعه . (25: 2636در پیروی از سنت و مذهب، متفق هستند )ترکمنی آذر،  شود کهمعنای پیروی از پیشینیان را دارد و کسانی را شامل می

 ،ی کنندگویند که از رهبری پیروشیعه به گروهی می»رود، همان طور که در مجمع البیان آمده است: در معنای تابع و پیرو نیز به کار می

ولی در عرف مردم، شیعه عبارت است از: کسانی که از حضرت علی علیه السالم پیروی کرده به طرفداری از آن حضرت، با دشمنان او مبارزه 

 .(22 :2653)طبرسی،  انداند پیروی کردهکرده، پس از او، از فرزندان ایشان که جانشین آن حضرت بوده

 

اصول و مبانی اعتقادی و سیاسی مذهب شیعه، بر آیات قرآن و روایات پیامبر )ص( : جهان بيني مذهب شيعه اثني عشري

کند شیعه مولود طبیعی اسالم است و معتقداتش ریشه در نصوص استوار است. بیان این مهم، از آن رو اهمیت فراوان دارد که اوالً ثابت می

گردند، نه به رویدادها و ی اعتقادی به عصر نبوت باز میت کم از جنبهدهد ظهور این مذهب، دسقرآنی و روایات دارد و ثانیاً نشان می

 (.2، ج 2631تحوالت تاریخی پس از رحلت پیامبر)ص( )حیدری آقایی و دیگران، 
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 باشد.می پنج مورد است که شامل توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت به طور کلی مذهب شیعه اصول: ل شيعهواص

 

 ماخذ: )نگارندگان(: اصول شیعه 2جدول 

عه
شی

ل 
صو

ا
 

 تاثیر در جامعه اصول دین

 ایمان به توحید موجب وحدت و همبستگي انسانها مي شود. توحید

 عدل
-تكیه به عدالت اجتماعي درحكومت اسالمي به منزله بازتاب عدل الهي دررساندن جامعه انساني به

 خصوصیات و خصلتهاي خدایي و جامعه ایده آل قرآني است.

 نبوت
نبوت در زندگي انسان همان قوانین الهي است كه به پیامبران وحي شده تا كاروان بشریت را بسوي خیر 

 و صالح و كمال راهنمایي كند.

 معاد
ایمان به آخرت موجب مي شودكه لذات ناپایدار و زندگي پر زرق و برق دنیا، انسانها را نفریبد، همچنین 

 را در برابر جرائم و گناه ظاهري و پنهاني مهار مي كند. ایمان به آخرت نفس سركش انسان

 مسئولیت پیاده كردن احكام در جامعه از وظایف امامت مي باشد. امامت

 

شرعی  احکامکنند که به عمل و عبادات مربوط است. بطور کلی فروع را بر مسائلی اطالق می اسالمدر اصطالح دین : فروع دین

اسالم یامتعلق به عمل و طاعت است یا متعلق به معرفت و اعتقاد، قسمت اول را احکام فرعی یا عملی و قسمت دوم را احکام اصلی یا 

نهی از ، امر به معروف، جهاد، خمس، زکات، حج، روزه، نمازمورد است که عبارتند از:  2۱گویند. از نظر مذهب شیعه فروع دین اعتقادی می

خود عمل کند ویا  فتوایرسیده باشد و طبق  اجتهادید درجه برای عمل به فروع دین یا با اسالمدر دین  مکلف. شخص تبری، تولی، منکر

کند. )ویکی پدیا( فرق اصول دین و فروع دین این است که فروع، آن چیزهایی است که  تقلیدرا پیش بگیرد ویا از مجتهد  احتیاططریقه 

و اساسى علم فقه به شمار مى  است. بحث تقلید عامى از فقیه یکى از مباحث با سابقه اما در اصول، علم یا یقین الزم انسان باید عمل کند،

آن بحث مى کنند، که بر اساس آن، تقلید در اصول دین جایز نبوده ولى در فروع  آید. البته دانشمندان اصول، به مناسبت در اصول فقه از

اجتهاد در اصطالح فقه اسالمی  .رود اجماعى و از بدیهیات عقل به شمار مىو در شرایطى واجب است، این مساله یکى از مسائل  دین جایز

 به کاربردن همت و کوشش در راه پی بردن به احکام و قوانین شرعی از منابع و ادله استنباط، و در مقابل آن تقلید عبارتست از عمل نمودن

 ( 31: 2631به استناد فقیه معین )امام خمینی، 

 

یکی از ارکان شیعیان اثنی عشری در بعد سیاسی مذهبی است. در نظر امامیه، امامت از اصول مذهب تشیع  امامت: نظریه امامت

(. متکلمان شیعی، امامت را ریاستی دینی و 163ق، ص2616دین است )غزالی،  ع( و برپایه نظریه اهل سنت از فرو61ق، ص  2126)مفید،

ر انسان و اعمال او دارد و در ظاهر، انسان را هدایت و تا مقصد همراهی می کند )نهج ( که در باطن، نوعی والیت ب1دنیایی می دانند )

قال انی جاعلك للناس اماماً »سوره بقره می خوانیم:  211(. امام در قرآن به معنی رهبر، مقتدا و پیشوا آمده است. در آیه 251البالغه،خطبه 

و ما را پیشوای پرهیزگاران ...«: و اجعلنا للمتقین اماماً »سوره فرقان آمده است:  31آیه من تو را پیشوای مردم قرار دادم؛ همچنین در...«: 

طبق نظر شیعه اثنی عشری، آخرین امام شیعه که دوازدهمین آنهاست، زنده و حاضر است، ولی از  (.23گردان )ترکمنی آذر، همان، ص 

ر خویش ارتباط معنوی دارد. این نظریه در حقیقت تعبیر دینی یك حقیقت باطنی انظار جهانیان پنهان مانده و در عین حال با پیروان وفادا

است: در هر لحظه از تاریخ آن قطبی که به منزله قطب عالم است و به واسطه او برکت آسمان بر زمین نازل می شود، برجهان حکومت می 

است، وجود او همان حضور الهی در مرکز عالم و یا در مرکز  کند. این قطب، بیش از هر چیز مبین یك حقیقت معنوی و تمثیل نظام وجود

عالمی خاص و یا در مرکز نفس انسانی به مقتضای مراتب مختلف است ولی مظهر و مثل حقیقی آن شخص همان ولی یا اولیا هستند که 

ز این رو انسان شیعه مذهب، هرگز به (؛ ا215، ص 2633مقام معنوی آنها در سلسله مراتب مختلف هستی به منزله قطب عالم است )کربن، 

حال خود رها نمی شود، بلکه همواره راهنما و سروری دارد که دست وی را گرفته، به صراط مستقیم هدایتش می کند. نیز چنانچه اراده 

دگار توسط امام بر او روشن انسان اقتضا کند که به مراتب و منازل باالتر عروج نماید و به سوی حق تعالی قدم بردارد، چراغی از جانب پرور

اهمیت امامت و والیت در تشیع چنان است که به عنوان پایه  (.2633می شود و او را به منزلگاه حقیقی خویش می رساند )الهی قمشه ای، 

ن تمایز دو و اساس این مذهب مطرح می گردد؛ در حقیقت اختالف اصلی شیعه با اهل تسنن از مسئله امامت آغاز می شود. به عقیده کرب

شاخه ی اصلی اسالم، به طور ضمنی بر این اندیشه نهاده شده است که سنیان معتقدند: پیامبر اسالم با آوردن آخرین کتاب آسمانی دایره 
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
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نبوت را بسته است؛ پس از وی، دیگر شریعت تازه ای پیدا نخواهد شد و تاریخ دینی بشریت با وجود وی بسته شده است، ولی شیعیان می 

یند: درست است که محمد )ص( آخرین پیامبر بوده است، اما تاریخ مذهبی بشر به ایشان ختم نمی شود و آخرین نقطه دایره نبوت، آغاز گو

دایره تازه ای است که می توان آن را دایره والیت نامید؛ از این جهت موقعیت وجودی تشیع و تسنن از بنیاد متفاوت است )شایگان، 

راین شیعیان اثنی عشری همواره امامان شیعی را گرامی می داشتند و برای ایشان احترام خاصی قائل بودند. جمع (؛ بناب211،ص 2636

 آوری احادیث و روایات ائمه اطهار علیهم السالم عزاداری عاشورا در ماه محرم، احداث زیارتگاه ها و بقعه های معصومان علیهم السالم از

 مان و معصومان می باشد.نشانه های ارادت شیعیان به اما

 

در نظام آفرینش، از نظر فیض و »بعد از نظریه امامت، عدالت بارزترین شاخصه تفکر شیعی است. شیعیان معتقدند: : نظریه عدالت

( و زیر بنای جهان می باشد از این رو جهان 36، ص 2631)مطهری، « رحمت وبال و نعمت و پاداش و کیفر الهی نظم خاصی برقرار است

 ینی مسلمانان بر عدل بنا شده و این نظام، تمام هستی را در بر می گیرد که طبعاً نظام اجتماعی بشر و سازمان اداره جامعه را نیز شاملب

(؛ بنابراین این اصل، دیدگاه خاص و تلقی ویژه تشیع را نسبت به این موضوع نشان می دهد و بدین جهت 135ص  635می شود )طغیانی، 

شیعی جایگاه ویژه ای بیابد چنانچه در  -ول شد که شیعه عدالت را جزء اصول مذهب خود قلمداد کند و در جامعه اسالمی از ابتدا معم

سوگند »خطبه پانزده نهج البالغه در خصوص اموالی که عثمان به بعضی بخشیده و امام علی )ع( آنها را به مسلمانان بازگرداند، می خوانیم: 

را مهر خود کرده یا وسیله خرید کنیزها قرار داده باشند، برخواهم گرداند؛ چرا که به عدالت، جامعه توسعه یابد و کسی به خدا! اگر آن اموال 

  (.25)نهج البالغه، خطبه « ی یابدکه عدالت را بر نمی تابد، ستم را غیرقابل تحمل تر م
ایرانیان، قرن ها از »و مساوات در اعتقادات شیعه می داند:  استاد مطهری یکی از دالیل مهمی که ایرانیان تشیع را پذیرفتند عدالت

این نظر )عدالت( محرومیت کشیده بودند و انتظار چنین چیزی را داشتند. ایرانیان می دیدند دسته ای که بدون هیچ گونه تعصبی، عدل و 

(. بر اساس این تعاریف، 226، ص 2631)مطهری، « مساوات را اجرا می کنند و نسبت به آنها بی نهایت حساسیت دارند، خاندان رسالت اند

عدل شیعی، بیانگر قرارگیری همه اجزای یك مجموعه در یك نظام هماهنگ و متعادل، به گونه ای که امکان رشد و تعالی آنها را فراهم 

 (.1۱6ق، ص  21۱3کند، می باشد ) مشکینی، 

 

مذهب شیعه است. اجتهاد در لغت، به معنای به کارگیری همه توان و  مسئله اجتهاد از خصیصه های بنیادی و بارز: نظریه اجتهاد

(. نظریه 51، ص 263۱نیرو برای رسیدن به مطلوبی است که دستیابی به آن آسان نیست و این تالش تحمل رنج را به همراه دارد )جناتی، 

رام و تکیه بر سنت است. امامان معصوم علیهم السالم اجتهاد در مذهب تشیع به معنای یافتن راه حل هایی برای حل مسائل مختلف با احت

برای پاسخگویی به پرسش های نوظهور را توصیه می کردند و راه و رسم استنباط را به پیروان خود می « شیوه بهره وری از اصول منابع»

آموزه ها، پرسش های خود را پاسخ  ما اصول شریعت را بیان می کنیم تا شما در چارچوب آن»آموختند؛ چنانچه در احادیث آمده است: 

(، ولی با وجود این، مبارزات و محکومیت های شدیدی در طول تاریخ با نظریه اجتهاد صورت می 115، ص 2633( )حرعاملی، 5گویید )

گردند تا  ( که به انسداد باب اجتهاد می انجامید و همین امر، مایه تسلط رخوت و رکود بخش عظیمی از فرهنگ مسلمانان می3گرفت )

عه اینکه در قرن هفتم، عالمه حلی، کلمه اجتهاد را به عنوان راه حلی برای استنباط احکام اعالم کرد و تحولی شگرف در واژه اجتهاد نزد شی

 -یموقعیت خاص تشیع از لحاظ معنای باطنی کتاب، از لحاظ توجه سرشار و عشق این مکتب به امامان و ساحت معاد اندیش (3پدید آورد. )

(. 11، ص 2636سبب شد این مکتب آینده خود را در پیش روی خویش ببیند )شایگان،  -که سیمای منجی آخرت در آن آشکار می شود

برخالف مکتب تسنن که اکثریت دنیای اسالم پیروان آنند و اعتقادشان بر این است که پس از ختم نبوت، بشر دیگر نباید در انتظار چیزی 

ده را باز نگاه می دارد؛ زیرا معتقد است حتی پس از ختم پیامبران، هنوز می توان در انتظار چیزی بود و آن چیز، آشکار باشد. تشیع راه آین

 . (25۱، ص 2633شدن معنای درونی آموزشی هایی است که بر پیامبران بزرگ وحی شده است )کربن، 
دوران امامت حضرت مهدی ادامه داشته و بعد از غیبت کبری  سیر فقه شیعه بعد از رحلت پیامبر از امامت حضرت علی آغاز و تا

 این پیروی به فقها یا همان مراجع تقلید منتقل گردید.
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 ماخذ: )نگارندگان( : سیر فقه شیعه در عصر پیامبران و بعد از آن1جدول 

 عصر امامان

 امام علي

 امام حسن

 امام حسین

 امام سجاد

 امام باقر

 امام صادق

 امام كاظم

 امام رضا

 امام جواد

 امام هادي

 امام حسن عسگري

 امام مهدي

 مراجع تقلید در زمان غیبت حضرت مهدي

 

 مسکنبررسي معنا و مفهوم ب: 

خانه جایی است که در آن هر کس خودش را از عوامل آزار دهنده محیطی و اقلیمی محافظت می کند و همچنین آدمی را از : خانه

فشارهای روانی و عصبی دور می کند و به عنوان مکانی برای استراحت بدنی و آرامش روحی مطرح می گردد. اسالم همچنین خانه را مکانی 

 برای ارتباط با اعضای خانواده قوی کردن روابط خانوادگی می داند. برای محافظت، استراحت کردن و تحکیم روابط خانوادگی، اسالم نه تنها

: 2631الکیت خانه را تشویق می کند بلکه آن را به عنوان یکی از حقوق و وظیفه هر خانواده مسلمانی در نظر می گیرد.)بمانیان، داشتن و م

( مذهب تصویری مشخص از عالم هستی ارائه داده و سازندگان بنا سعی می نمودند این تصویر را در ساختمان خود نشان دهند. 213

 (631: 2633)معماریان، 

به معنای ساختن ساختمانهای بلندواشراف پیدا کردن به خانه همسایگان است، یعنی نباید خانه به گونه ای بلند باشد که : افاشر

 فضا و چشم انداز خانه همسایه را از بین برده و ضرر اشراف را بر او وارد سازد.

 

زندگی اش محترم می شمارد. در نتیجه، حریم  اسالم حق هر فرد مسلمان را در دفاع از حریم خصوصیمحرميت  و درونگرایي: 

، خصوصی منزل در بسیاری از آیات قرآن مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثال در سوره نور آمده است : ای کسانی که ایمان آورده اید

الم کرده باشید، و اگر کسی در منزل نباشد وارد به خانه ای غیر از خانه خودتان وارد نشوید، تا زمانی که اجازه نگرفته اید و به افراد منزل س

نشوید تا زمانی که اجازه یابید، اگر از شما خواستند که بازگردید پس داخل نشوید که این کار باعث اخالص بیش تر می شود، و خدا آگاه 

زنان وضع کرده است. به طور کلی،  است که شما چه می کنید. در نتیجه قوانین مهمی برای ارتباط، پوشش، رفتار و تماس بین مردان و

اسالم اختالط آزاد بین اعضاء غیر محرم با جنس های مختلف را مجاز نشمرده و آن را به عنوان تضاد با حریم خانواده در جامعه بر می 

حیطه محرمیت به  شمرد. اسالم میزان ارتباط بین مردان و زنان را در مفهومی تحت عنوان محرمیت تعریف می کند و هر شخصی خارج از

( اسالم باور دارد که اصول جدایی بین جنسیت های مختلف یا حریم خصوصی زنان 213: 2631عنوانیك غریبه محسوب می شود. )بمانیان، 

به تسهیل برخورد های جنسی در جامعه کمك می کند. به دلیل سالمت اخالقی و اجتماعی و آسایش بیشتر، این اصول به شدت به بقاء و 

م جامعه کمك می کنند. حفظ حریم خصوصی برای زنان در جامعه اسالمی با رعایت سلسله مراتب محرمیت در بناهای مختلف شهر تداو

(از 211: 2631حاصل می شود که بهترین نوع حفظ حریم خصوصی برای زنان در معماری خانه های اسالمی رعایت می گردد. )بمانیان، 

ی به معنی توداربودن، گرایش به حاالت درونی و پرهیز از نشان دادن آن حاالت به صورت تظاهر میباشد. دیدگاه اخالقی و عرفانی درونگرای

از موضوعاتی که عامل درونگرایی را تشدید میکند دور نگاه داشتن حریم مقدس خانواده از دید غیر،  عاملی است که پس از ظهور دین 

ایش خانه های درونگرا به پیش از اسالم می رسد ولی دین ااسالم با جنبه تقدس بخشیدن اسالم در نظر گرفته می شد.هرچند که تاریخ پید

 (21: 2633به حریم خانواده و الهی کردن آن، آن را تا اعماق تفکرات سازندگان ایرانی رسوخ داده. )معماریان، 
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همسایگى و مانند آنها نیست. انسان با روابط انسان با دیگران محدود به روابط خانوادگى، خویشاوندى، آموزشى، : همسایگي

هاى اجتماعى نیست. در عین حال اصالح دیگران روابطى دارد که در قالب هیچ یك این عناوین جاى ندارد، یعنى وابسته به نهادها و نقش

ها، زد. از جمله این رابطهسادهد و فضاى جامعه را براى تکامل اعضاى آن مناسب مىاین روابط انسان را در حرکت به سوى مقصد یارى مى

کند، همسایگى است. اعضاى یك محله در اثر برخوردهاى رابطه همسایگى است. یکى از عناوینى که به توسعه مناسبات عاطفى کمك مى

ظ حقوق کنند و تنظیم این روابط نیازمند ضابطه است. ضوابط قانونى براى حفروزانه و داشتن منافع مشترك، ناگزیر روابطى برقرار مى

آورد. ولى نظم و امنیت کند و امنیت الزم براى زندگى را پدید مىهمسایگان مقرر شده است. حفظ حقوق، نظم را در محله برقرار مى

ترى نیز قابل تحصیل است، مشروط بر آن که حقوق را به حقوق قانونى محدود نسازیم و براى همسایگان حقوق اخالقى نیز قائل مطلوب

مبر اکرم)ص( روایت شده است: احترام همسایه بر همسایه همچون احترام مادر واجب است. با همسایه خود به نیکى رفتار کن تا شویم. از پیا

اش از شر او در امان نیست ایمان ندارد. امام صادق)ع( فرمودند: بدانید کسى که با همسایه خود به نیکى رفتار مؤمن باشى. کسى که همسایه

اند: کسى که به خدا و روز ست. اهمیت نیکى به همسایگان به قدرى است که ایمان مؤمنان بدان وابسته است. و نیز فرمودهکند از ما نینمى

رستاخیز ایمان دارد باید همسایه را اکرام کند. نیکى با همسایگان در مرحله نخست پرهیز از آزردن آنهاست. آثار نیکى کردن با همسایه 

ثر آن پدید آمدن محیط صمیمى میان همسایگان است. این محیط، امکان تعاون و همدردى و مشکل گشایى از کار ترین افراوان است. مهم

تر است. همسایگى خوب نماید. در سایه این پیوند تأمین منافع مشترك عملىکند و پیوند میان همسایگان را محکم مىیکدیگر را فراهم مى

کند. نیکى کردن به همسایه با اداى حقوق او زندگى است. همسایگى خوب روزى را زیاد مىموجب طوالنى شدن عمر و آبادانى محیط 

گیرد. پس شناخت حقوق همسایه ضرورى است. پیش از هر حقى، همسایه باید خیرخواه همسایگان دیگر باشد و سود و زیان آنها صورت مى

اى اخالقى است. پیامبر اکرم)ص( د برآوردن حاجات ضرورى آنها، وظیفهرا همچون سود و زیان خود بشمارد. اطالع از حال همسایگان در ح

اى گرسنه داشته باشد به من ایمان نیاورده است. امام سجاد)ع( در رسالة الحقوق درباره همسایه چنین فرمودند: کسى سیر بخوابد و همسایه

او باشى و در مقابلش بزرگش دارى، و چون مظلوم واقع شود  ات این است که چون غایت است محافظ اموالاند: و اما حق همسایهفرموده

پذیرد به دور از دید مردم او اى دانستى بپوشانى، و اگر نصیحت تو را مىهاى او جستجو مکنى، پس اگر از او زشتىیاریش کنى، و از پنهانى

ببخشایى و با او بزرگوارانه معاشرت کنى و هیچ قدرتى گیرى و گناهش را نصیحت گویى، و در سختى او را وا مگذارى و لغزش او را نادیده

نیست جز از او. نکته جالب توجه درباره حق همسایگى این است که حق همسایه چیز افزون بر حق برادر مؤمن و مانند آن است و عنوان 

در صدد حفاضت از حق هر فرد همسایگى، خود آورنده این حقوق و وظایف است. اسالم در قانون گذاری با توجه به حقوق همسایگی 

اجتناب از استفاده از  -1منع تجاوز به حق خانه همسایه  -2اجتماع و تقویت وحدت امت است. در این راستا سه قانون اصلی وجود دارد: 

 (233: 2631حفظ روابط همسایگی در راستای برقراری صمیمیت )بمانیان،  -6اموال و دارایی همسایگان 

 

رعایت اعتدال در مخارج خانه از اصول اسالمی است و الزمه آن محدودیت در استفاده از فضای : عتدالوسعت و رعایت حد ا

خانه و ترکیب کاربری ها با یکدیگر است.همچتیت این اصل در خانه، با محدود کردن اندازه فضاها نسبت به اندازه ی واقعی آنها می 

سترده را توصیه می نماید، ولیکن تاکید مینماید که اتاقها نباید نه خیلی بزرگ و نه تواندحاصل شود.اگرچه دین اسالم اتاقهای فراخ و گ

: 2631خیلی کوچك باشند و باید در حدی طراحی شوند که نیازهای روزانه ساکنین را بدون ایجاد هیچ نارضایتی جواب دهند. )بمانیان، 

قوانینی است که سبب پرهیز از زیاده روی در مخارج خاته می شود. به ( انتخاب تکنیك مناسب با توجه به شرایط اقلیمی منطقه از 235

 عنوان مثال استفاده از عناصر سایه انداز، حیاط مرکزی، مصالح بومی با منشا خاك، بافت فشرده و نزدیك به هم و ...جهت مبارزه با شرایط

( حذف تزیینات غیر الزم و ترکیب سازه با تزیینات 233: 2631 جوی نامناسب در اقلیم گرم و خشك مورد استفاده قرار می گیرد. )بمانیان،

پاسخ دیگری برای دوری از اسراف و صرفه جویی در مخارج ساخت و ساز خانه است. در خانه های سنتی مسلمانان، نمای بیرونی خانه ساده 

نات هنری عاملی بود که با سازه بنا ترکیب می و بدون تزیین رها می شد و تزیینات هنری در دیوارهای داخلی خانه صورت می گرفت.تزیی

گردید و جزیی از آن می شد و به مانند عنصری زائد و چسبنده به بنا که هیچ عملکردی ندارد، عمل نمی کرد. از سکونتگاه های قدیمی 

شده است. پرهیز از تجمالت در مسلمانان می توان فهمید که اسباب و اثاثیه آنها ساده و بر اساس نیاز مالك و با مصالح محلی ساخته 

اسباب اثاثیه خانه یکی از اصول اسالمی است که به جهت تواضع و خلوص و همچنین همدردی با افراد فقیر و تهی دست می باشد که 

ده روی و خرج (. اسالم زیا233: 2631توانایی خرید چنین وسایلی را ندارند  و این امر می تواند به عنوان مرحمی بر درد باشد )بمانیان، 

کردن در زیبا سازی و استفاده از مصالح گران قیمت در نمای بیرونی خانه را به منظور متمایز ساختن خانه خود از خانه های همجوار را 

عی تایید نمی کند.بنابراین اشکال جزء عناصر اضافی در بنا و مخارج غیرضروری محسوب می شوند و ظاهر خانه باید بر اساس نیاز های واق

 (.23۱: 2631ساکنین آن خانه و مورد تایید اسالم باشد )بمانیان، 
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 ماخذ: )نگارندگان( صول شیعی اسالمی معماری مسکونیا :1جدول 

 توضیح  اصول

 تعریف اشراف
به معناي ساختن ساختمانهاي بلندواشراف پیدا كردن به خانه همسایگان است، یعني نباید خانه همسایه به گونه 

 باشد كه فضا و چشم انداز خانه همسایه را از بین برده و ضرر اشراف را بر او وارد سازد.اي بلند 

ت
می

حر
م

 

ي
صر

م ب
ری

ح
 

درهاي ورودي: زاویه دید از فرد ایستاده جلوي در باید طوري باشد كه خانه دیده نشود و یا اینكه بایستي 

 (959: 9831خانه جلوگیري شود. )بمانیان، توسط راهرو و یا هشتي پس ازدر ورودي از نفوذ بصري به داخل 

پنجره خانه ها نیز نبایستي مشرف به خانه هاي دیگران ساخته  شود حتي اگر نیاز به دریافت نور طبیعي : پنجره ها

 (951: 9831و تهویه هوا از سمت میسر باشد. )بمانیان، 

 ایوانها و هم چنین پشت بام خانه ها از مكانبالكن ها و ایوان ها: عناصر مرتفع خانه ها شامل بالكن ها، 

 هاي تجاوز به حریم خصوصي سایر خانه ها محسوب مي شوند و بایستي احتیاط الزم در طراحي آن ها

 صورت محسوب مي شوند و بایستي احتیاط الزم در طراحي آن ها صورت گیرد. حتي اگر فاصله مناسبي

 (951: 9831ته باشد. )بمانیان، میان این مكان ها تا خانه همسایه وجود داش

 سایت: عرصه عمومي مانند فضاي آشپزخانه

 پالن: عرصه خصوصي مانند اتاق خواب

ي
وت

ص
م 

ری
ح

 

 راه یافتن صدا از )دیوار، سقف و طبقات( و راهكار پیشنهادي ایجاد عایق صوتي با استاندارد باال میباشد.

 منطقه مردان، منطقه زنان و منطقهدر خانه هاي سنتي احداث سه منطقه یعني 

 خدمات مطرح بوده است و راهكار پیشنهادي ساختار مكاني مناسب فضاها میباشد.

ي
رای

نگ
رو

د
 

ف
ری

تع
 

 فضاهاي مختلف آن را عنصري مانند حیاط و یا صفه هاي سرپوشیده سازماندهي كرده است به

 (91: 9831)معماریان، نحوي كه روزن ها و بازشوها به طرف این عناصر باز شوند. 

 (91: 9831نداشتن ارتباط بصري مستقیم فضاهاي داخل با فضاهاي شهري بیرون خود. )معماریان، 

ي
یگ

سا
هم

 

ق 
قو

ح

ي
یگ

سا
هم

 

 اجتناب از استفاده از اموال و دارایي همسایگان در  داخل و خارج از خانه

 حفظ روابط همسایگي درراستاي برقراري صمیمیت

 خانه، اجتناب از خود بیني و اسراف تواضع در

ل
دا

عت
د ا

ح
ت 

عای
ر

 

ت
كا

ن
 

 رعایت تناسبات مناسب و الزم براي فضاها

 انتخاب تكنیک هاي مناسب با توجه به شرایط اقلیمي منطقه

 حذف تزیینات غیر الزم و تركیب سازه با تزیینات

 پرهیز از تجمالت در اسباب اثاثیه خانه

 مصالح ارزان قیمت و با كیفیت خوباستفاده از 

 

 هاي فيزیکي فضاي مسکونيویژگي

های فیزیکی فضای مسکونی شامل فضای برون خانه، ورودی، داالن، حیاط، بام، تابستان نشین، زمستان نشین، بهارخواب، ویژگی

تاالر، رواق، صفه، اتاق و ویژگیهای عناصر فضای مسکونی شامل دیوار، پله و اختالف سطح ها، حیاط، درها، پنجره ها، سردر، کوبه، هشتی، 

  سکو، ارسی، شباك می باشند.
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 ویژگیهای فیزیکی فضای مسکونی  :5جدول 

 تصاویر توضیحات فضا

فضاي برون 

 خانه

 ساده و با حداقل گشودگي به بیرون

 

 دیوارهاي بیروني كاه گلي بود

 ورودي

 كاركردهاي اصلي

فضاهاي بین  تأمین ارتباط و اتصال

 دروني و بروني

 

 نظارت بر ارتباط

 كاركردهاي فرعي

 تجمع

 بدرقه و استقبال

 انجام برخي ازمراسم و فعالیتهاي اجتماعي

 محل كتیبه ها وقفنامه ها و فرمانها

 لحاظ كالبدي فضایي باریک و كم عرض است. داالن

 

 حیاط

 به عنوان نشانه تحریم تملک

 

 وحدت دهنده چند عنصر خانه

 ارتباط دهنده چند فضا

 گذر جریان بادهاي مناسببه عنوان یک هواكش براي 

 عنصري مهم در جهت سازماندهي فضاهاي مختلف

 حیاط به عنوان حریمي امن و آرام براي آسایش خانواده

 بام

ایجاد حیاط در بام، با دیوار هاي صندوقه چیني شده، اطراف 

 بام را تا حدود یک متر و نیم باال آورد.

 

 اقلیمي ثانویهسایه اندازي بر بخشي از بام، نقش 

 مجموعه فضاهاي جبهه جنوبي بنا نشین تابستان

 

 زمستان نشین
مجموعه فضاهاي زمستان نشین شامل سه دري و پنج دري و 

 شكم دریده میباشد.
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 بهار خواب

فضاي بدون سقف در مجاورت حیاط در طبقات باالتر، شب 

 هاي

اطراف بر تابستان در آن مي خوابند در ساعاتي كه دیوارهاي 

  آن سایه مناسب مي اندازد از آن استفاده مي شود

 تاالر

تزئینات شامل گچبري، آئینه كاري، نقاشي روي گچ، مقرنس و 

 5با نقاشي روي چوب جبهه رو به حیاط تاالر با ارسي هاي 

 دري به حیاط خانه مربوط مي شدند. 1دري یا 

 

 رواق

 باز و ممتداز لحاظ كالبدي فضایي سرپوشیده، نیمه 

 

از لحاظ كاركردي، فضایي ارتباطي با ماهیتي متفاوت از فضاي 

است كه در پیرامون حیاط یا در پیرامون یک فضاي  ورودي

 ساخته شدة برونگرا احداث مي شده است.

 صفه
صفه به عنوان فضاي تابستان نشین ، یكي از با اهمیت ترین و 

 شهر هاي كویري است.ترین عنصر فضایي معماري حاكم بر مهم

 

 اتاق

 سه دري
اتاقي با سه لنگه در كه براي اتاق نشیمن، خواب، 

 در فصل هاي بهار، پاییزوزمستان كاربرد دارد

 

 پنج دري
اتاق مهمان، و اتاق تجمعات در فصل هاي بهار، 

 پاییز و زمستان كاربرد دارد

 

اتاق 

 كرسي

ي پنجرهاین اتاق در مجموعه زمستان نشین در و 

كمتري به حیاط دارند در وسط اتاق، چال كرسي 

 قرار داشته و ابعاد اتاق تابع ابعاد كرسي بوده

 به عنوان یک فضاي خنک در تابستان ایوان
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 ماخذ: )نگارندگان( ویژگیهای عناصر فضای مسکونی :3جدول 

 تصاویر توضیحات فضا

 دیوارها   ضخیم، از آجر و كاهگل دیوار

 

و اختالف پله 

 سطح ها
 پله و اختالف سطح ها براي تأكید بر امر سلسله مراتب میباشد.

 

 حیاط

 حیاط عناصر نوعي ارتباط پیمایشي بین آنها  ایجاد مي كند

 

 ایجاد فضاي سرسبز و خرم با حوض آب در شكلهاي مختلف آن

 استفاده از حیاط به عنوان منظري زیبا براي ساكنان

 فضاهاي مختلف با توجه به عوامل  موثر در آنسازماندهي 

 بخش زمستان نشین -جبهه رو به آفتاب

 جبهه پشت به آفتاب بخش تابستان نشین

 جبهه غربي براي ساعاتي از روزهاي سرد زمستان

 جبهه شرقي براي پرهیز از تابش گزنده آفتاب

 ایجاد حریم امن و آرام براي آسایش خانواده بود

 درها

 

ها از جنس چوب و بر روي هردر خانه براي دق الباب یک  در

نصب مي شد و اصابتش به در صداي متفاوت خواهد  مفتول

 داشت.

 

 پنجره ها
دریچه و شكافي بر دیوار و گاه سقف ساختمان و براي تهویه و 

 نور تأمین

 

 سردر

 
 بخشي از سطح فضاي ورودي كه در باالي در ورودي قرار دارد.
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 كوبه

 

بر روي هردر خانه براي دق الباب یک مفتول نصب مي شد و 

اصابتش به در صداي متفاوت خواهد داشت. كوبه را مردان و 

 حلقه را زنان بر در مي زدند.

 
 

هشتي یا 

 كریاس

این فضا غالباً بالفاصله پس از درگاه قرار میگرفته ویكي از 

بوده  كاركردهاي آن تقسیم مسیر ورودي به دو یا چند جهت

است. از فضاي هشتي براي تغییر جهت مسیر حركت نیز استفاده 

 مي كرده اند.

 

 سكو

عنصري است كه عموماً به صورت زوج در دو سوي پیش طاق 

بسیاري از نمونه هاي متعلق به هر یک از انواع بناهاي سنتي 

ساخته مي شده است. ازاین عنصر براي نشستن در جلوي یک بنا 

انتظار براي شخصي یا براي رفع خستگي استفاده مي در هنگام 

  كردند.

 ارسي

 

 ارسي گونه اي پنجره چوبي و شبكه دار كشویي

 است كه با باال و پایین رفتن باز و بسته مي شود

 بلنداي آن از كف تا آسمانه است.

 

 شباک

 

در هواي ناپایدار ایران، آفتاب تند و روشن، باد و طوفان و 

نیز باورهاي ویژه ملي و دیني نیاز بوده كه ساختمان گردباد و 

افزون بر در و پنجره وروزن ، شباک یا یک پرده براي حفاظت 

 درون داشته باشد.

 
 

 بحث ونتيجه گيري:
همانطور که در ابتدای مقاله مطرح شد، هدف از پژوهش حاضر، بررسی و شناخت  اصول  شیعیان و برسی تاثیر این دیدگاه به مثابه ابزاری 

برای رسیدن به کالبد معمای خانه های مسکونی می باشد. این اصول در زندگی شیعیان نقش بسیار مهمی دارد، تا آنجایی که حتی معماری 

تحت تاثیر خود قرار داده، به شکلی که اصول، مبنایی برای آفریدن کالبد معماری خانه ها شده است. توجه به توحید، عدل، نبوت، آنها را نیز 

امامت، معاد، ساختار معماری شیعیان را شکل می دهد به گونه ای که توجه به توحید باعث شده که کلیه فرامین و قوانین یکتای بی همتا 

گی خود اجرا کنند، توجه به عدالت در زندگی هم برای فرد و هم برای جامعه مطرح است، به عنوان مثال توجه به را شیعیان در زند

همسایگان جزء عدالت اجتماعی مطرح می شود. پیامبران و امامان همانند راهنمایی برای زندگی انسانها هستند، گفتار آنها  برای زندگی 

احکام شرع نیاز به امامت را روشنتر می کند و آنکه باید هر انسانی در کلیه امور زندگی خود برای  شیعیان مبنایی اساسی است. توجه به

انجام هر کاری با مرگ مشو رت کند و توجه به معاد سبب بهبود رفتار شیعیان در امور کارهای آنها می شود. فضای معماری خانه های 

 ل شرع در آن به خوبی مشهود است. سنتی ایران الگوی بسیار مفیدی است که رعایت اصو
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