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: ردیمو مطالعه) صفوی مسکونی معماری بر اسالمی یفلسفه هایگرایش و هاارزش
 (صفوی نو جلفای های خانه

 1یمهسا مجيد
 *2مقدممنصور صابری

 3فرح حبيب

 چکیده
های معنوی یک ملت است. هنگامی که از ترین گرایشی ژرفدهنده یک صورت تمدنی، همواره نشان یمعماری، به مثابه

ا بداریم. معماری سنتی اسالمی در پيوندی ژرف  گویيم، چنين موضوعی را در پيش چشممعماری اسالمی سخن می

شود. ای محسوب میشناسی تاریخی مسلمانان است. دوران صفوی از دیدگاه فلسفی، دوران یگانهشناسی و هستیمعرفت

 رسيدند و در فلسفه ی فلسفه اسالمی، یعنی گرایش مشائی و اشراقی بار دیگر به یکدیگرگانههای دودر این دوران گرایش

أثيرهای تبينی نوین اسالمی، به تبع آن گيری یک نگرش فلسفی جدید و دگرگونی جهاننوین صدرایی یگانه شدند. شکل

توانيم بازتاب آن بسياری بر تماميت حوزه تمدنی گذاشت. معماری عصر صفوی نيز از این تأثيرها به دور نبوده است و می

ای شود در دورهکارتی ما شاهد نگرشی کمی به فضا هستيم که موجب میهای فلسفی را در آن بيابيم. در فلسفه دنگرش

دهند و بنياد نگرش از تاریخ، انسان غربی دچار فراموشی نسبت به خاطرات کيفی بشود که فضا را تحت تأثير قرار می

فضا  ی شدنمعنوی انسان به مکان هستند. در معماری مسکونی عصر صفوی برخالف این نگرش یادشده، ما شاهد کيف

کند. تحد میمهستيم. کيفيتی که تمام عناصر معماری را در اصلی یگانه، یعنی نمایش جایگاه انسان در جهانی معنوی، 

ایم ژوهش کوشيدهپدهد. در این همين اصل بنيادین است که خانه صفوی را در ادامه مسجد و مکانی برای ظهور معنا قرار می

تحليلی -وصيفیتهای امروز بسازیم. برای تحقق این هدف از روشی رای بهبود وضعيت خانهاز خانه صفوی ابزاری انتقادی ب

د ارزیابی قرار های صفوی و امروزی مورایم نگرش مردم اصفهان را به خانهایم و سعی نمودهبا ابزار پرسشنامه سود جسته

ين نتی صفوی مثبت است و افراد چنهای سدهيم. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که نگرش عمومی به خانه

های در خانه دهند. دليل این ترجيح نيز وجود همان عناصر معنوی است کهتر ترجيح میهای امروزیهایی را به خانهخانه

 مسکونی صفوی وجود دارد.
 اهداف پژوهش:

 شناسایی تأثيرات فلسفه اسالمی بر معماری مسکونی صفوی. .1
 حاضر با یاری گرفتن از معماری صفوی.بهبود طراحی مسکونی در زمان  .2

 سواالت پژوهش:
 فلسفه اسالمی چه تأثيراتی بر معماری مسکونی صفوی گذاشته است؟ .1
 فوی چيست؟صهای معماری مسکونی مدرن و ارزیابی جامعه هدف از تفاوت .2
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 .صفوی یفلسفه اسالمی، معماری اسالمی، تفکر معنوی، خانه واژگان کلیدی:

 مقدمه

امروزه در ممالک اسالمی به خصوص در محافل دانشگاهی، افکار فلسفی که از غرب سرچشمه گرفته و در آن دیار رشد و 

شود و دانشجویان آن ها تدریس میکالس افکار درگيرد. این ی قرار میبررس موردنمو کرده است، با عالقه و شوق فراوان 

ترین بيش از آنکه با بزرگ ،ی دستگاه تعليم و تربيت جدید هستندپروردهتدسگيرند. تا آنجا که اکثر آنان که را فرامی

های علمی و فکری اند و این امر بر غفلت از مکتبحکمای اسالمی آشنا باشند، متفکران درجه دوم اروپایی را مطالعه کرده

قرن اخير، طرز تفکر مسلمانان  ی اسالمی افزوده است؛ سنتی که در طی چهاردهاسالمی و فراموشی سنت و ميراث فلسفه

ی اسالمی و گروهی بينی جامعهجای تعجب نيست، اگر شکاف عميقی بين جهان رو نیا ازرا تشکل و تعين بخشيده است. 

از بين رفته باشد. به باور  دسته دوی زنده بين آن ، به وجود آمده باشد و رابطهاندقرارگرفتهی اروپایی که تحت نفوذ فلسفه

ی اسالمی وجود ها و اساس فکری جامعهی حياتی و درونی بين افکار جدید فلسفی اروپایی و آرمانهيچ رابطه تنهانهنصر، 

(. افکاری که بدون توجه به مبانی فرهنگی و تاریخی 1382شود )شریف، دیده می هاآنندارد بلکه مخالفت شدیدی نيز بين 

کند، از بين هایی را که این افکار بر آن حکومت میاز شاگردان رشتهاقتباس شده است، خالقيت و ذوق نظری بسياری 

 تأسفهای فکری جدید از وضع کنونی اظهار شود که پرشورترین پيروان مکتببرد و باعث حياتی چنان تصنعی میمی

ی واقعی ن رابطههای اسالمی، نبودکردگان سرزمينکنند. علت عمق این رکود فکری و حس انفعال و القيدی در تحصيلمی

شود و روح و حيات درونی های اسالمی تدریس میو درونی بين مطالبی است که در محافل علمی و دانشگاهی سرزمين

ی حيات نيست و مرگ واقعی از حيات سازد که هر حرکتی، نشانهحکمت اسالمی است. نصر، ما را متوجه این نکته می

هایی خوابيده است که گاه خود از آن غافل است. بنابراین می روی گنج(. جهان اسال1386تصنعی بهتر است )صدری، 

های سنن اسالمی هر چه بيشتر مورد توجه قرار گيرد. اهميت تحقيق در فلسفه و علوم عقلی اسالمی ضرورت دارد که ریشه

ازجوید روزگار وصل ب هرکسی که دور ماند از اصل خویش/»است که در سخن مولوی آمده است: « اصلی»بازیافتن همان 

تواند هستی و فعاليت ما را معنی بخشد و تشتت فکری ( و تنها این دسته از تحقيقات می3: 1ج، 1366)مولوی، « خویش

ی آميخته با وجد و سرور حقيقت مبدل یا عشق به حکمت و مشاهده «فيلو سوفيا»را که امروزه به فلسفه شهرت یافته، به 

 سازد.

ی زندگی توان گفت که با استفاده از تعاليم الهی در رابطه با نحوهر در تعاليم اسالمی که ذکر شد، میبا توجه به اهميت غو

ی مسکن دسترسی پيدا کرد. بيشترین فضایی که بشر در عمر خود ادراک نهيزم درتوان به فضاهای مطلوب اسالمی، می

تواند شده، میهای اسالمی در طراحی فضای انجامشگرفتن اصول و ارز به کارکند، فضای مسکونی است؛ در نتيجه می

عنوان دوران طالیی معماری ایران و توان بههای مسکونی امروز باشد. دوران صفویه را میراهکارهای مناسبی برای طراحی

فویه برگزید و در ميان فضای مسکونی در شهر اصفهان که آثار ص بالعکسی حرکت از وحدت به کثرت و متأثر از فلسفه

  وجو کرد.ی اسالمی را جستفراوانی دارد، مفهوم فلسفه

فلسفه و هنر اسالمی به خصوص معماری اسالمی، صورت گرفته است که از آن ميان  یهای متعددی در زمينهپژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می



 9139 بهارفصل  73 می، سال شانزدهم شمارهالپژوهشی مطالعات هنر اس - نشریه علمی

281 
 

های نظری در چهارده عنوان، بنيان (،1396« )حسن بلخاری قهی»تأليف « فلسفه، هندسه و معماری» در کتاب .1

معماری و شهر )که کالبد ظهور معماری است( مورد توجه و شرح قرار گرفته است؛ از نسبت ميان فلسفه و 

و نيز استفاده از امثله هندسی و عددی در اندیشه اسالمی معماری گرفته تا نسبت دقيق ميان نظر و عمل در 

)بلخاری،  و تأثير این معانی بر معماری اسالمیق در حکمت اسالمی تصویرگری دقيق نسبت ميان حق و خل

1396.) 

، بررسی «فرزانه فرشيدنيک» ینوشته« حکمت ایرانی در معماری اسالمی؛ از آغاز تا پایان عصر صفوی»کتاب  .2

فلسفی های بينی و نظریههای آن در جهانجوی ریشهواسالمی و جست-زیربنای فکری تغييرات معماری ایرانی

این کتاب تالش  های مختلف پس از اسالم تا پایان عصر صفوی هدف این کتاب است.حاکم بر جامعه، در دوره

ویژه در عصر صفوی را بررسی کند. ای از تأثير حکمت و اندیشه بر معماری اسالمیِ ایران بهکند تا گوشهمی

اوج حيات فکری  یهعنوان نقطاسالم، عصر صفوی، بههای مختلف پس از منظور، پس از مرور مختصر دورهبدین

اسالمی و شيعی بررسی و تحليل شده است تا از این طریق، چگونگیِ تجلی حکمت در هنر اسالمیِ ایران آشکار 

های مغول به اجمال معرفی و ویژگی یهاسالمی از صدر اسالم تا پایان دور یهشود؛ بنابراین، ابتدا سير اندیش

 (.1398)فرشيدنيک،  اسالمی و تأثير آن بر معماری تبيين شده استـهای مختلف حيات فکری ایرانیشاخص دوره

 تفکرات و باورها، ها،اندیشه ،معماری اسالمی، «القرائیبهار سلطان»ی نوشته« ی معماری اسالمیفلسفه»ی مقاله .3

 (.1386القرائی، است )سلطاندر آن را مورد مطالعه قرار داده بخش پيدایش فضای اسالمی و عناصر هویت یفلسفه

 «های فلسفی و حکمی(ها در معماری و شهرسازی )تحليل تطبيقی اندیشهثير اندیشهأرویکردی تحليلی بر ت» .4

گيری آثار معماری و ها بر شکلثير اندیشهأبررسی تبه  فراهانی، و مریمیگانه منصور پورجعفر،  تأليف محمدرضا

های های اندیشهتر مفاهيم فلسفه و حکمت و بيان ویژگیبا هدف بررسی دقيق ،. این مقالهپردازدمیشهرسازی 

های هنر، هنرمند و آثار هنری برخوردار سعی در تبيين ویژگی ،گرفته از مفاهيم و مبانی فلسفی و حکمیتأنش

تفسيری متون و آثار معماری -های توصيفیبررسی اسنادی و تحليل ها دارد. روش تحقيق مقاله،از این اندیشه

اند. نتایج این تحقيق های کيفی بررسی شدهگيری از استدالل منطقی و تحليلکه با بهره مختلف است

گيری آثار مختلف معماری ثيرات بنيادینی بر شکلأهای فلسفی و حکمی تآن است که اندیشه یدهندهنشان

 (.1395)پورجعفر و دیگران،  گذاشته است

خورد، جای خالی ی فلسفه و معماری اسالمی، فقدان آن به چشم میهای انجام شده در حوزهآنچه در ذکر منابع و پژوهش

ی بيشتری شود، در این وجه از مطالعات مداقههایی با تأکيد بر معماری عصر صفوی است. لذا در این مقاله سعی میپژوهش

 صورت گيرد. 

 ی اسالمیهای معنوی فلسفهتفکرات و ارزش

در دوران اسالمی و در پرتو تعاليم وحی محمدی بود که استعداد و نبوغ ایرانيان در فلسفه به کمال رسيد و دریای بيکرانی 

های از فلسفه و علوم عقلی در ایران پدیدار شد. با آمدن اسالم، حکمت بار دیگر به سرزمين اصلی خود بازگشت و گنجينه

ی متون کهن به زبان عربی و ایجاد محيطی ی یونانی و ملل غرب آسيا در دسترس مسلمانان قرار گرفت و با ترجمهفلسفه
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ی ایرانی ی اسالمی، رواج یافت. اگرچه تفکيک فلسفهدر جغرافيای وسيع کشورهای اسالمی، مکتب درخشان فلسفه علمی

های شرقی اسالمی صورت دون تردید بسياری از تتبعات فلسفی که در سرزميندر این دوران مقدور نيست، ولی بو اسالمی 

ی متفکران ایرانی بود. در این دوره، مترجمان آثار سریانی و یونانی به زبان عربی، اغلب نسطوری گرفت، حاصل اندیشه

تی به اسالم گرویده بودند. بودند و مترجمان آثار پهلوی و سنسکریت به زبان عربی، ایرانيانی بودند که از کيش زرتش

های معتبر ی شيعه بود که در کتابدر این دوران، قرآن کریم، احادیث نبوی و تعاليم ائمهی اسالمی ترین مآخذ فلسفهمهم

ی امام چهارم و گفتار امامان پنجم، ششم و هشتم که در اصول ی سجادیهی اميرالمومنين، صحيفهالبالغهشيعه، مانند نهج

تنها مالصدرا و ميرداماد بسياری از افکار خود را مدیون تعاليم این پيشوایان آوری شده است، مندرج است. نهجمعکافی 

ها، نشئت گرفته است. این منابع بيش از همين سرچشمهونيز کم« سينای سياسی فارابی و ابندانند، بلکه فلسفهمی دینی

اند و علت ترویج فلسفه در نهایت اهميت را داشتهی اسالمی ی بعدی فلسفهویژه شيعی در پيدایش و توسعهاسالمی و به

 (.190-189: 1342ی عميق حکمت و تعاليم شيعه بوده است )نصر، دامن تشيع، بقا و استمرار آن در ایران همان رابطه

شکل گرفت و حکمای ایرانی از در ایران با هدف یافتن ابزار فکری در اثبات اصول اعتقادی دین اسالم ی اسالمی فلسفه

ای ی ایرانيان پيش از اسالم، به شيوهی یونانی با فلسفهسينا تا مالصدرا کوشيدند تا با آميختن حکمت اسالمی و فلسفهابن

صدری، ) ندینماترین اصل اعتقادی دین اسالم که همان توحيد و وحدت است را اثبات دست یابند که از طریق آن، مهم

ها به یک هدف غایی منتهی شده است که تعبير آن اگر عقل یا نور یا وجود بوده، ی راهاین گذار هزارساله، همه(. در 1382

همواره به ذات یگانه و وجود نيروی خالق واحدی اشاره داشته است که آغاز خلقت و هدف نهایی از آن همانا رسيدن به آن 

هزارساله دارای سه مشرب برجسته بوده است که عبارتند از حکمت ی این دوره در یاسالمی مفهوم واحد است. فلسفه

الدین سهروردی پدید آمد و حکمت متعاليه که سينا به اوج رسيد، حکمت اشراقی که با شيخ شهابمشائی که با ابن

 مالصدرا آن را پدید آورد.

معنوی آن است. وجود دارای مفهوم  ی وجود، اشتراکتوان نتيجه گرفت که خصيصهاز مجموع نظرات دانشمندان فوق می

از زمان ارسطو مورد توجه فيلسوفان بوده است، ولی  ای است که در فلسفهی وجود، نخستين مقولهو حقيقت است. مسئله

ی دیگری قرار گرفته که در ذهن ارسطو مطرح نبوده است ی مقولهایرانی، این مقوله، پایهـی اسالمیبعدها در ميان فالسفه

« وحدت وجود»که گردد، درحالیبرمی «مفهوم وجود»ی اشتراک معنوی وجود به است. مسئله «وحدت وجود»آن مقوله و 

شود. وجود همچون نور، حقيقتی واحد است که اختالف مربوط می« حقيقت وجود»متفرع بر اصالت وجود است، به  که

مراتب وجودی یک شیء که همانند نور، خود از مراتب شدت، ضعف، کمال و نقص گردد بهبين مراتب گوناگون آن برمی

گوناگون برخوردار است. پس اگر حقایق وجودی از هر حيث متفاوت و متضاد باشند و هيچ اشتراکی نداشته باشند، ممکن 

ها انتزاع شود و این امر خود دليل بر اشتراک معنوی حقيقت نيست که یک مفهوم مشترک که همان وجود است، از آن

 ود است؛ یعنی وجود حقيقت واحدی است که قابل تشکيک است. وج

ی سنتی و مذهبی از پيگيری قوسی نزولی از عالم کبير تا به عالم صغير است. ها و اشکال وجودی در جامعهتحقق صورت

ا نمادها را به اصل شود تخوانند، انسان بر آن میبه یاری حقایق مابعدالطبيعه، حقایق نهفته در آنچه آن را اسرار کبير می

رجوع دهد.  مبدأشانبازگرداند. از طریق اصولی که جزو هنر قدسی است، انسان قادر است که نمادها را به اصل و  مبدأشان
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شود. مظروف )روح یا باطن( از تکرار مثل به است و از راه قوانين عينی خلق می طرف کی یمثابهصورت اثر هنری به 

 آید.وجود می

صوالً بر دو نوع هستند: طبيعی وحيانی یا عام و خاص. نمادهای طبيعی از قبيل فرایندهای طبيعت انتظامی با نمادها ا

ها را سرمشق قرار های هنری، این انتظامدهند. انسان از راه صورتنظامی قرینه یا با نواخت )ریتم( یا هر دو را تشکيل می

دهد که به دست می «وحدت در وحدت»هستند، نمادی از  ان قرینههای هندسی که نسبت به مرکزشدهد و با صورتمی

ناپذیر آفرینش و کثرتی که تواند همزمان نمادگر کثرت پایانمعادل توحيد، نخستين اصل اسالم، است. البته این نظام می

 گيرد هم باشد )کثرت در وحدت(.از وحدت سرچشمه می

توان به های این نماد میاند. از نمونهکرده دیيتأمختلف جهان آن را  هاینمادهای وحيانی، نمادهایی هستند که سنت

ی صور وابسته به مرکزند و این نوع نمادگرایی، ی اعداد و همهنمادگرایی ریاضی اشاره کرد. در نمادگرایی ریاضی همه

ی کاربردی از مثابهکثرت به ی وجه اشتراک تداعی و ارتباط عددی، بازتاب واسطهبهبازتابی از وحدت در کثرت است یا 

وحدت است. اصوالً اشکال هنری که گوهرهایی برونی و درونی نيز دارند، از طریق حاالت متعدد هستی و در ساختاری 

عنوان مثال در ساختار گنبد کامالً مشهود است. یابند. این کارکرد نمادین بهبه وحدت وابستگی می مراتبسلسلهمبتنی بر 

گيرد. این فضا را ای مرکزی، این است که یک فضای کروی را هم در بر میل گنبد در عين راه بردن به نقطهبدیکارکرد بی

باید در حکم تجلی و مظهر صغير گنبد کبير افالک یعنی آسمان دانست؛ کيفياتی که دست در دست هم داده و نمادی از 

توان به قوس نزول اشاره کرد که در مراحل ها، میورتگذارد. در مورد تحقق صروح اعظم خالق هستی را به نمایش می

گانه جالب توجه است؛ زیرا در ميان راه نشان ی قوس عروج و نزول و مراحل هفتپذیرد. توجه به پيکرهانجام می گانههفت

جایی که از آندهد. دهد به نام ملکوت. این ملکوت همان مکانی است که تمام صور سنتی، آن را انعکاس میاز عالمی می

ی محوری ی امکانات عالم را درون خود دارد. انسان همان نقطهاست، همه« عالم کبير»دار تصویر آینه «عالم صغير»انسان 

آید، جایی ميان عالم محسوس و ميان قوس نزول و عروج است. انسان که واپسين مظهر آفرینش و تجلی حق به شمار می

که بنا بر مند گردد. آدمی امکانات بهره تواناست که از عقل و تمامیآفریدگان، تنها آدمی ی جمله ازعالم معقول دارد و 

صورت خویش آفرید(. او مرکزیت عالم است و همچنان صورت خداوند آفریده شده است )خداوند آدمی را بهحدیث نبوی به 

 فرماید: که قرآن کریم می

؛ «إِنَّهُ َکانَ ظَلُومًا جَهُوالً ۖ  لسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَِبالِ فَأَبَيْنَ أَن یَْحمِْلنَهَا وَأَشَْفقْنَ ِمنْهَا وََحمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى ا»

آن ها عرضه کردیم، پس، از برداشتن آن سر باز زدند و از ها و زمين و کوهما امانت ]الهی و بار تکليف[ را بر آسمان»

 (.72ی ی احزاب، آیهسوره« )دراستی او ستمگری نادان بو .هراسناک شدند، و ]لی[ انسان آن را برداشت

سازد، اش میشود و از راه شعائر سنتی که آمادهپس استاد صنعتگر خود هنروری است که در فرآیند آفرینش سهيم می

است. هدف این شعائر در ذات یکی است و آن « عالم مثال»ی صور ملکوت یا دهندهآفریند. آثاری که بازتابآثار هنری می

انسان سنتی بر آن است تا از رهگذر هنری که  بيترتنیابهخلق یک حالت آگاهی است که به حقيقت الهی راه یابد. 

گيرد تا آرامش وضع میتنش ميان زمين و آسمان را نادیده نمایشگر تعادل، صفا و صلح است، جهانی بنا کند. او تمامی 
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ترین ترین و جامعی حياتیدهندههای آدمی، معماری ارائهبار دیگر تجربه و برقرار شود. از ميان آفرینشازلی وجود، یک

گيرد. معماری نمایشگر کثرت وسایل و روی در ميان هنرها، موقعيتی محوری به خود می ها است و از اینساخته

 ل به وحدت است.های نيترین راهگوناگون

قدسی را از مسجد تا هر واحد معماری دیگری حتی تا  مبنای شناخت و درک معماری سنتی اسالمی که اصول معماری

ها است، ی واقعيتی همهی بين کيهان و انسان است. این رابطه در اصل الهی که سرچشمهدهد، رابطهشهر گسترش می

شان، در نهایت شناسیانسان، کيهان و معماری قدسی، از حيث واقعيت هستیریشه دارد. به عبارتی، از دیدگاه سنتی، 

شود های معماری همگی مفاهيمی دارند که شناخت آن مفاهيم باعث میوابسته به ذات الهی هستند؛ لذا اشکال و صورت

ی، اتاق و هشت غ، رواق،باـهای بعدی از آن اشکال دقت بيشتری صورت گيرد. در توضيح این اشکال به حياطدر استفاده

 (. 68: 1379گنبد اشاره شده است )اردالن و بختيار، 

 های هنر اسالمیگرایش

هنر سنتی که در دل آن هنر مقدس جای دارد، هنری است که در آن خالق هنر یا هنرمند، به یاری فنون سنتی به ابزاری 

ها در هرگونه هنر سنتی، ها و رنگها، نمادها، قالبصورتی شود. سرچشمهفردی تبدیل می–ای نمادهای فرابرای بيان پاره

ی تفاوت بزرگ ميان هنر سنتی و هنر بخشد و ریشهعالم مابعدالطبيعه و عالم معنا است. همين عالم به هنرمند تعالی می

رت بيرونی مدرن نيز همين جا است. تفاوت مهم دیگر ميان هنر سنتی و هنر مدرن در آن است که هر سنتی هرگز از صو

خورد. با ی اشکال هنر شرقی به چشم میگرایی است. این اصل در همهکند، بلکه همواره ضدطبيعتطبيعت تغذیه نمی

یابيم که مثالً کوهستان به رنگ صورتی است و درختان شکلی انتزاعی ی تيموری و صفوی درمیهای دورهتوجه به نقاشی

 باغ نيست.وجه تقليدی از درختان هيچدارند که به

ای است برای دستيابی به کمال درونی و رسيدن به معانی ژرف. در چنين های سنتی، خالقيت هنری وسيلهدر تمدن

گونه که بدن او به هوا برای تنفس نياز دارد، هایی، انسان محدود به بدن خود نيست، بلکه واجد روح است و همانتمدن

ی الهی است. هنر به مانند از مسائل اساسی هنر اسالمی، ارتباط با سرچشمه یکی»روح او به هنر و زیبایی محتاج است. 

ی اسالمی، هنر پاسخی است در خور برای الگویی برای فهم آفرینش و خالقيت و فاعليت خدا به کار رفته است. در فلسفه

)احمدی و « نمایدگری میه جلوهی هنر است کتبيين فعل او. در واقع خالقيت انسان و فعل او، همانند خداوند، در عرصه

 (.307: 1398دیگران، 

ترین ساحت دین گاه درونیآجر، گچ، نقش، رنگ و امثال آن سروکار دارد، تجلی جمله ازبا امور مادی  که یتجسمهنر 

ترین ساحت آن ادیان شود، بلکه از درونیی ابعاد اجتماعی و فقهی آن ادیان خلق نمیاست. هنر ادیان گوناگون بر پایه

شود بلکه این اصل، ملموس است. در دین اسالم، هنر از شریعت خلق نمی زين یاسالمی هنر گيرد. دربارهسرچشمه می

 شود.ر چارچوب آن شرط یا شرایط خلق میدی اسالمکه هنر شریعت واضع شرط یا شرایطی است 

معماری در اسالم با »کنند؛ های جهان اسالم مانند مساجد، نيایش میایم که در عبادتگاهی ما مسلمانانی را دیدههمه

دهندگان اتشود؛ زیرا اوال قرآن معماری مسجد را صفت مؤمنان به خدا و قيامت و نيز نمازگزاران و ذکمسجد آغاز می
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جا در خود جای داده و نه تنها محل عبادات (، ثانيا مسجد تمامی کارکردهای معماری را یک18ی دانسته )سوره توبه، آیه

که مکانی برای مدیریت تمامی اموری است که مستقيم یا غيرمستقيم به این امر ارتباط دارد )بلخاری به نقل از چرخيان، 

این فضا نيز آنان را در خود گرفته، عوالم روحانی آنان را تعالی بخشيده و به آنان مدد رسانده  تردید زیبایی(. بی72: 1398

 است تا درونيات خود را با معبود خود شریک شوند.

در دیدگاه اسالمی فضای معماری فضایی است که باید معماری با هدف تأمين نيازهای انسانی در آن رخ دهد و پایدار شود. 

ای پيچيده از اهداف ایجاد سکن تنها یک ساختار نيست، بلکه نهادی است که برای پاسخگویی به مجموعهبه عبارتی م

خواهد بنایی اسالمی بسازد باید احکام شرعی خاصی را (. معمار مسلمانی که می107: 1396شود )توکلی و کشميری، می

بنا با خيابان و نظایر آن را رعایت کند. باید این ی حقوق همسایه، شارع نبودن حریم خصوصی اهل خانه، نسبت درباره

های اطراف بتوانند آزادانه در فضای واقعيت را بپذیرد که بنا طوری نسبت به فضاهای بيرون شارع باشد که زنان خانه

د. هنر ی معمار نقشی مستقيم نداردر حرفه، شریعت در آفرینش هنر اسالمی همه نیا باوآمد کنند. اما شان رفتخانه

ی پيام اسالم گيرد که در دل قرآن جای دارد. این جوهرهاسالمی از ساحت باطن یعنی از حقيقت پيام اسالم سرچشمه می

است و از همين رو است که هنر مقدس در هر دینی، بازتاب باطنی آن دین در عالم ظاهر است که خاستگاه هنر اسالمی 

بيش از خواندن متون فقهی یا حتی کالمی و فلسفی، مفهوم پيام باطنی  مراتببهاست. آدمی با حضور در چنين بناهایی 

شود. گاه سنن فرهنگی یک جامعه نيز تلقی میخانه از دیدگاهی دیگر، نمادی از خود )انسان( و تجلی». ابدییدرمدین را 

شود. اگر انسان تصور یک نظم می خانه در این معنا، بر مبنای تصویری که انسان از جهان و هستی دارد، طراحی و ساخته

گران، متعالی مبتنی بر آرامش را از جهان در نظر داشته باشد، محل سکونت او، بازتابی از این اندیشه است )پورمند و ریخته

1385 :49.) 

اند. بودههای صوفيه که توجه خاص این متن بر آن است، بسياری از معماران اسالمی رسماً عضو طریقه ی معماریدر حيطه

شد. سينه از استاد به شاگرد منتقل میبهی معماری این استادان، پيام باطنی و فراگيری بود که از راه زبان و یا سينهشيوه

نظيری داد تا چنان بناهای تاریخی و چشمگيری بسازند و چنان آثار بیهمان تعاليم درونی و باطنی به این مردان اجازه می

ها که نشأت گرفته از (. در ادامه به تأثير معماری عصر صفوی بر بناها و خانه1372-1370: 1385خلق کنند )نصر، 

های اصفهان که در ها، خانهشویم و به منظور بررسی تأثير این ارزشهای معنوی فلسفه اسالمی بودند، متمرکز میارزش

 دهيم.اند، مورد مطالعه قرار میعصر صفویه ساخته شده

 های صفوی اصفهانی اسالمی بر خانههای معنوی فلسفهتأثیر ارزش

هایی برای بهبود وضعيت طراحی مسکونی در زمان حاضر است. به همين جهت از اهداف اصلی این پژوهش رسيدن به روش

زات مدرن ها امکانات و تجهيهای صفوی راضی هستند یا خير؟ آیا اگر آندر ابتدا الزم بود بدانيم آیا مردم از معماری خانه

مفاهيم معنوی ارتباط درستی  لحاظ ازتوان پنداشت آن فضاها کردند یا خير؟ اگر چنين باشد، میداشتند، در آن زندگی می

حسی، متوجه  لحاظ ازهای صفویه اند. اصوالً دید نگارنده این است که اکثریت افراد در خانهبا مخاطبان خود برقرار کرده

یک حس معنوی در آن فضاها وجود دارد که فقدان آن در معماری امروز  مجموع درتند و مفاهيم پشت صور و اشکال هس

 کامالً آشکار است.
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ای که برای سنجش این امر طراحی شده بود، ضمن دریافت اطالعات کلی نظير سن، جنسيت و سطح تحصيالت نامهپرسش

اند و آیا حس معنوی داشته»، «اند؟عالقه داشته آیا مردم به زندگی در آن فضاهای صفوی»رسد که هایی میبه کنکاش

 « عوامل این احساس چه بوده است؟

دهندگان خود باید این عوامل را ها، اشاراتی مستقيم به عوامل ایجاد حس معنوی وجود نداشت و پاسخدر ابتدا در پرسش

کنند که این عوامل چه هستند. از همين رو، توانستند بيان آميز نبود و عموم مردم نمینوشتند. ولی متأسفانه موفقيتمی

دهندگان مختار به انتخاب بيش از یک مورد شدند و نتایج بسيار بهتری به صورت گزینشی عنوان شد و پاسخاین موارد به

های عمومی اصفهان است. درست است که ارتباط ها مربوط به عالیق مردم به ساختماندست آمد. قسمت بعدی پرسش

های طراحی مهم است و اینکه مردم متوجه کيفيات ها و معماری مسکونی وجود ندارد ولی ایدهاین پرسش مشخصی بين

 فضایی هستند یا خير؟

 ها ترسيم گردید و نتایج زیر به دست آمد؛نمودار Excelافزاریی نرمنامه استخراج شده و توسط برنامهسپس نتایج پرسش

 مهنا(: نتایج حاصل از پرسش1نمودار )
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 منبع: نگارنده

 توان گفت:با توجه به نمودارهای فوق می

کنند، ولی بيش ساله( زندگی می 20تا  11های جدید )حدود دهندگان در خانهاغلب پاسخ نکهیا وجود با .1

 دهند.ترجيح میهای نوساز فعلی سال به باال را به خانه 100های درصد زندگی در خانه70از

ها بازسازی های صفوی زندگی کنند، ولی اگر خانهدهندگان حاضر بودند که در خانهدرصد پاسخ40تنها  نکهیا با .2

هایی هستند )این دهندگان حاضر به زندگی در چنين خانهدرصد پاسخ84و مجهز به امکانات امروزی بشوند، 

 ان است(.دهندگی درک باالی فضایی پاسخدهندهنتيجه نشان

 های صفوی شده است، به ترتيب عبارتند از:دهندگان به خانهبيشترین عواملی که سبب وابستگی پاسخ  .3

 فضای سبز  -

 ساده( طوربهوجود آب در خانه و دیدن آسمان در اکثر فضاها ) -

 مفهوم منزل و خانه و نه آپارتمان  -

 حياط مرکزی  -

 وجود وحدت و یکپارچگی در کل فضای خانه  -
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 های خصوصی و عمومیجدا بودن قسمت  -

 مصالح ساختمانی مثل آجر و...  -

 کردند.های صفوی احساس معنوی میدهندگان در خانهدرصد پاسخ75بيش از   .4

 دهندگان به ترتيب اولویت از قرار زیر است:عوامل ایجاد حس معنوی از دید پاسخ  .5

 فضای باغ  -

 تزئينات در بنا -

 آب  -

 دیدن آسمان -

ی بعدی آن های جدید پایبند کرده است. تکنولوژی در مرحلهرین عاملی است که مردم را به خانهامنيت باالت  .6

 عامل پررنگی نيست. قرار دارد. همچنين این نکته قابل توجه است که هزینه،

کنند دوران زندگی در بافت قدیم اصفهان تمام شده است، تنها دهندگان که فکر میدرصد پاسخ23در مقابل  .7

 درصد نظری ندارند.70و  ندهست نيبخوشد به آن درص7

 دهندگان معتقدند در ميان معماران معاصر نيز معمارانی مانند معماران صفوی وجود دارند.بيشتر پاسخ  .8

ی مردم که به ترتيب نتایج زیر حاصل موردعالقهآزادی نيز مطرح بود در مورد ميزان عالقه به بنای عمومی  سؤال  .9

 شد:

 چهلستون -

 لی قاپوعا -

 اهللمسجد شيخ لطف –پل خواجو  -

 منارجنبان –مسجد امام  -

نما مطرح شد های نقش جهان، بازار قيصریه یا برج جهانی در مورد انتخاب حجره در ميان یکی از انتخابلؤاس  .10

های اطراف ميدان نقش جهان دادند. علت انجام این مقایسه درصد پاسخ به مغازه 5/92که به طرز چشمگيری، 

ی بازار و در راسته در بافت صفوی در کنار فضای معنوی ميدان، ( دراین است که یک فضای مشخص )مغازه

دهندگان نما که آن هم با نگاهی به معماری سنتی طراحی شده، بنا بود توسط پاسخمجتمع تجاری نوساز جهان

 است. های اطراف نقش جهاندهندگان مغازهجواب پاسخ حال نیا با انتخاب شود.

 ی تاریخی اصفهان خشنود هستند.درصد مردم از مرمت و تغيير کاربری ابنيه63حدود   .11

شده در مناطق جلفای نو و جوباره مورد مطالعه قرار های ساختههای عصر صفوی، خانههمچنين به منظور بررسی خانه

ی های ارامنهخانه»های چهارصدساله، یکی خانهگرفت. دو منبع معتبر در این پژوهش برای دریافت اطالعات مربوط به این 

(. کتاب 4و 3، 2، 1است )تصاویر« نامهدفتر چهارم گنج»و دیگری « کاراپت کاراپتيان»تأليف « جلفای نو اصفهان

ر های جلفا بسيار درخوبه خانه« کاراپتيان»ی نگاه به دو زبان انگليسی و ایتاليایی نگارش یافته است. شيوه« کاراپتيان»

کند. ی ساخت و طراحی جلفای نو را بررسی میی حضور ارامنه در اصفهان و نحوهتوجه است. وی ابتدا چگونگی و تاریخچه

ها، مشخصات کلی چون کند. او در معرفی هر یک از خانههای جلفا را معرفی میترین خانهسپس سيزده خانه از شاخص
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ها کند و برای شناخت بهتر آنپيشنهادهایی برای حفاظت و مرمت بنا ارائه میی ساخت بنا، معماری، تزئينات و تاریخچه

 (.1385پردازد )کاراپتيان، عصر از جمله هشت بهشت، عالی قاپو و غيره میها با بناهای همبه بررسی تطبيقی این خانه

 

 

 

 

 ی آقا کمال(: خانه2ی سوکياس                  تصویر )(: خانه1تصویر )

 

                ی درگریگور(: خانه4(: هوسپ اميرخان            تصویر )3تصویر )

 

 های صفوی و مشخصات آن(: خانه1جدول شماره )
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نام 

 خانه
 تصاویر حاتيتوض مشخصات

ی خانه

خواجه 

پطرس 

ی ول

 انيجان

کاراپ)

تيان، 

1385 :

71) 

نام اولين مالک: خواجه پطرس 

 وليجانيان

 ی ميدان کوچک.محلهمکان: 

مساحت سطح ساخته شده 

ی همکف: قسمت )اعيانی(: طبقه

مترمربع، قسمت  266موجود 

مترمربع؛  28.50شده تخریب

 161.5ی اول: قسمت موجود طبقه

 28.5شده مترمربع قسمت تخریب

 مترمربع.

آجر به  هیالکنمای اصلی دیوارهای بيرونی با ی

 سانتيمتر انجام شده است. 24×5ابعاد 

دار با های سه طاق بزرگ تيزهی لبهدرجه 45پخ 

البته در مقياسی کامالً  -طاق ورودی امارت عالی قاپو

 قابل مقایسه است.-متفاوت

روی کرسی با ارتفاع چهل سانتيمتر نسبت به 

سطح باغ ساخته شده است و شامل یک تاالر مرکزی 

با پوشش گنبدی است که در هر  شکلیبيصلتقریباً 

طرف آن یک اتاق مربع شکل و یک راهرو باریک قرار 

ی ميانی و نقطه عنوان هستهدارد. تاالر مرکزی به

 دو طبقه دارد. اندازهبهشاخص بنا، ارتفاعی 

 

ی خانه

یسوک

 اس

کاراپ)

تيان، 

1385 :

 ( و119

 

نگنج)

 امه

جلد 

چهارم: 

120) 

یا  هایزیتبری مکان: محله

 محالت.

شده ساختهمساحت سطح 

 240ی همکف اعيانی(: طبقه)

 207ی فوقانی مترمربع؛ طبقه

 مترمربع.

ی: نمای اصلی رو به ريگجهت

 شمال است.

ی ساختمان: ساختمان از هگون

است با دیوارهای جانبی  Dی گونه

حياط جدا در  و دو، و بستهمحصور 

 جلو

 و پشت خانه

 شده ساختهی دومحوراین خانه با رعایت تقارن 

ی مرکزی آن است و خصوصيت باارزش آن هسته

است. این هسته شامل تاالری با سقف گنبدی و پالن 

است که از  چهارگوشو محاط در یک  شکلیبيصل

کشيدگی دیوارهای جانبی آن، ایوانی فراخ به دست 

تری م 4/9برده در کل پهنای آمده است. ایوان نام

خود، نمایی با دو ستون و تيرها و سقفی چوبی به 

 –بر در راستای شمالی  رباريتاین شکل دارد: دو 

پيوندند که و دو ستون نما را به دیواری می جنوبی

ی شمالی تاالر است. ساختار ی جبههدهندهتشکيل

شک ناشی از دالیل آشکار متفاوت سقف بی

 عملکردی است.
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ی خانه

هوسپ 

اميرخا

 ن

)کاراپ

تيان، 

1385 :

149) 

ترین مالک شناخته نام قدیمی

 اميرخان. هوسپ شده:

ها یا ی تبریزیهمحل مکان:

 محالت.

مساحت سطح ساخته شده 

 432ی همکف )اعيانی(: طبقه

 134ی اول ؛ طبقهمترمربع

 .مترمربع

گيری: دیوارهای محصور جهت

رو به شمال؛ و نمای اصلی رو به 

 جنوب.

 یکوچکتهویه و تأمين نور این خانه که بر زمين 

( ساخته شده است، تنها از متر 23.8×18تقریباً )

پذیر است؛ زیرا دیوارهای سه طرف جنوب امکان

ی خانه بسيار ساده دیگر آن کامالً بسته است. سازه

-است: چهار دیوار باربر موازی در راستای شمالی

غربی -ار شرقیدهای تيزهجنوبی، بار شماری تویزه

بندی اصلی سيستم است که دهنده استخوانتشکيل

هایی که با توجه به کنند، طاقها را تحمل میطاق

 اندقرارگرفتههای اضافه شده، امروز در دو طبقه اتاق

ی جاتنها یک اتاق به ارتفاع دو طبقه بر  نکیاهمو 

 است. مانده

 

خانه 

آقا 

 کمال

شناخته ترین مالک نام قدیمی

 شده: آقا کمال

 مکان: محله ميدان بزرگ،

کليسای جامع جلفا  جنوب

 ()کليسای حضرت مریم

مساحت سطح ساخته شده 

 مترمربع 324)اعيانی(: 

گيری: نمای اصلی رو به جهت

 شمال است.

گونه ساختمان: ساختمان از 

آزاد و از چهار طرف  Aگونه 

صورت کوشک( و در باغی احاطه به)

 شده است.

این خانه یک طبقه است و زیرزمين ندارد. این 

آن  حيتوض ( کهمارتا پيترز) یگانبنا نيز همانند خانه َ

کوشکی در  صورتبه خواهد آمد، 9 یشمارهدر متن 

طبقهَ همکف حدود  کف وسط باغ قرار گرفته است.

دو متر باالتر از سطح باغ قرار دارد و دسترسی به آن 

ی شمالی از طریق پلکانی که در محور مرکزی جبهه

در  تقارن محور وجود پذیر است.امکان قرار دارد،

های عقبی جنوبی، ترکيب بخشـراستای شمالی

 .ساختمان؛ ازجمله در جنوب آن را آسان کرده است
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 1377و گنج نامه،  1385منبع: کارپيان، 

قرارگيری بنا در فضای  مراتبسلسله لحاظ ازی، حياط وجود دارد و موردبررسهای با توجه به جدول باال در تمام خانه

 تيپولوژی مختلف وجود دارد که در زیر به توضيح آن خواهيم پرداخت. 8باز نيز 

 

 هاتيپولوژی حياط خانه (:5ر شماره )تصوی

 

 (68: 1385کاراپتيان، منبع: ) 

 شود؛ها اشاره میترین آنها، اشتراکات فضایی و مکانی وجود دارد که در ادامه به مهمدر این خانه همچنين

 باز سقفی که از سه طرف محدود و از یک طرف باز است و تاالر به معنای اتاق بزرگ ایوان به معنای فضای نيمه

 های صفویه وجود دارد.ر خانهو تشریفاتی خانه که معموالً محل پذیرایی از مهمانان است و در اکث

 های دارای در هستند.دارای فضای ورودی )اکثراً هشتی( و اتاق موردمطالعههای خانه تمامی 

 های متفاوت و تزئينات ها با کاربریها موجود بود. اتاقخانه اتاق نيز مانند در طبيعتاً از مواردی است که در تمامی

 توان خالصه کرد:ها را به شرح زیر میخورد. انواع اتاقشم میهای بسيار متفاوت به چبندیو نقش

 دری: اتاقی که سه پنجره بزرگ در کنار یکدیگر و به سمت حياط دارد.سه -

خانه 

درگری

 گور

: شدهشناختهترین مالک قدیمی

 درگریگور

 مکان: ميدان کوچک

 شدهساختهمساحت سطح 

در  ماندهیبرجا)اعيانی(: قسمت 

مترمربع؛  210طبقه همکف 

 مترمربع. 120زیرزمين 

گيری: نمای اصلی رو به جهت

 شمال است.

ی ساختمان: ساختمان از گونه

است که در انتهای ملک  D یگونه

و دیوارهای پيرامونی بسته  شدهواقع

 است.

های این خانه بر دیوارهای موازی تعدادی از طاق

 گونهنیاجنوبی قرار دارند که ـدر راستای شمالی

که از شرق به  داراند: تعدادی تویزه تيزهساخته شده

های گنبدی غرب امتداد داشته است و بار طاق

ه که از جرزها تویز ميدونکنند؛ بينشان را تحمل می

تر منشعب شده های( ضلع کوچکیا دیوارهای )بدنه

های انتهای عرضی، بند تویزهصورت پشتاست و به

شان ها حول صفحات عمودی ميانیمانع چرخش آن

های متکی بدیشان در اثر رانش حاصل از طاق

 شوند.می
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 دودری: اتاقی که دو پنجره بزرگ در کنار یکدیگر و به سمت حياط دارد. -

 آن ارتباط دارد. گيرد و بهی باال کنار تاالر قرار میاتاق گوشواره: اتاقی که در طبقه -

 خانه: اتاق وسيع یا تاالری که محل صرف غذا است )اتاق غذاخوری(.سفره -

خانه: فضای سرپوشيده و نسبتًا مرتفعی است که حوض در وسط آن قرار دارد و معموالً با فضاهای دیگر نيز حوض -

 در ارتباط است.

 ار یکدیگر و به سمت حياط دارد.دری: اتاق بزرگی که پنج پنجره )معمواًل ارسی( بزرگ در کنپنج -

 شود )مطبخ، حمام(.ی که ورود به فضاهای بسته از آن ميسر میاواسطهکن: فضای کفش -

 نشين یا هشتی وجود خانه یا شاهقرار گرفت، فضای گنبدی در تاالر یا حوض قيموردتحقهایی که در اغلب خانه

 دارد.

 

 یریگجهینت

شناسی مسلمانان مرتبط است. انسان شناسی و هستیمعماری سنتی، با معرفت ی انواعمعماری اسالمی، همچون همه

تاباند. بين انسان و کيهان، کند. انسان، همچون کيهان، اصل الهی را بازمیسنتی با معنی و در جهانی پر از معنا زندگی می

وح مختلف هستی انسان را با هستی گشاید که سطاست و کالمی را وا می ای وجود دارد که بيانگر واقعيتی ژرفرابطه

ی معنوی بين انسان و کيهان را در ساحتی توان این رابطهگاهی است که میزند. معماری و هنر، جلوهکيهان پيوند می

غرب،  یعينی مشاهده کرد. در معماری عصر صفوی برخالف نگرش کمی به فضا و فراموشی کيفيت معنوی آن در فلسفه

 شود.ها قابل توجه است؛ این کيفيت در هنر معماری، یعنی نمایش جایگاه انسان در جهان دیده میهکيفی شدن فضا و خان

ی که همه سرسبزهای های آب و باغچههای وسيع با حوضهای صفوی حياطهای این پژوهش، در خانهبر اساس بررسی

ها، تاالرهای بزرگ کند. همراه حياطجلوه می زيچهمهاند، بيش از ها گرد آمدهفضاهای خانه از بزرگ و کوچک به دور آن

بر  بيترتنیا  بهها قرار گرفته و شوند که بر رأس حياطگردند، دیده میفضاها محسوب می نیترتيپراهمو پرتکلف که 

به  سوکا از یاند. این تاالرهها تأثير مهمی گذاردهی حياطترکيب کلی فضاهای خانه، شکل اجزای نماها و عناصر متشکله

ها شوند. عنصر مهم دیگری که در بيشتر خانهحياط اشراف کامل دارند و از سوی دیگر به فضاهای مجاور خود گشوده می

مرکز خانه واقع  از دور بهاست که در پشت فضاهای مشرف به حياط و  نيپر تزئهای مرتفع و خانهشود، حوضمشاهده می

های الشکل، ورودیهای مختلفهای همانند ایوانکنند. در کنار این عناصر باید به اتاقأمين میاند و نور خود را از سقف تشده

ها را نباید محصول دوم و... نيز اشاره کرد. اما کيفيت خاص معماری این خانه یهای طبقههای وسيع، حياطپرکار، مهتابی

ی یا هر صورت دیگری از معماری سنتی، شناخت اسالمتی ها دانست. در معماری سنبودن یا نبودن عناصر یادشده در آن

ترین این اجزا، فضا است. در معماری اجزایش ضروری است. مهم ی نگرشی انسان اهل سنت به کليت معماری وشيوه

اسالمی فضا هرگز از صورت جدا نشده است؛ این فضا همان فضای انتزاعی اقليدسی نيست که صورت خارجی پذیرفته است 

هستند،  هایی که در آن واقعآن چهارچوبی برای قرارگيری صورت فراهم آورده است. بلکه این فضا توسط صورت تبعهبو 
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ی فضای اطراف خود است. عيناً مانند مکه که برای مسلمانان در حکم کنندهیابد. یک مرکز قدسی، قطبیی کيفی میجنبه

 دهد و بر این اساس مرکز زمين است.پيوند می ی خاکی روی محوری است که آسمان و زمين رانقطه

ی عقلی کاماًل دنيوی را به داند و حوزهی خود نمیرا خارج از حيطه زيچچيهدر اسالم  گرایانهدیدگاه وحدت که آنجا از 

شود که میای نگریسته به همان دیده شناسد، کل معماری اسالمی، کاربردش هر چه باشد، در جایگاه سنتیرسميت نمی

کند، شود. یعنی همان دریافت از فضا و شکل که مسجد به ما منتقل میبه یک معماری کامالً قدسی مانند مسجد نظر می

کند، هرکجا که پيش عينًا در خانه یا بازار نيز محسوس است؛ زیرا فضایی که انسان اهل سنت همواره در آن زندگی می

مبنای شناخت و درک معماری سنتی اسالمی که اصول معماری قدسی را از مسجد  آید، همانی است که همواره بوده است.

ی بين کيهان، انسان و معماری است و دهد، رابطهتا خود طراحی شهر گسترش می تیدرنهاتا هر واحد معماری دیگر و 

د و ریشه در آن دارد. پس ما یابها است استمرار میی این واقعيتی همهاین رابطه از اصل الهی که سرچشمه حالنيع در

 اصول ثابتی هستند و به یک مفهوم خانه، گسترش مسجد است. که اصول معماری اسالمی ميابییدرم
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