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چکیــــده:
نیاز به مسکن یکی از اساسیترین نیازهاي بشري است .طبق اصل سی و یک قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ،مسکن مناسب حق هر
شخص و خانواده ایرانی است؛ که در آن شاخصهای کیفی مسکن ،همواره بهعنوان حساسترین ابزار برنامهریزی مسکن محسوب میشوند.
به عبارتی طرح خانهی مسلمان باید به صورتی باشد که امکان رشد و تعالی فرد ،خانواده و جامعه را بر اساس عقاید اسالمی فراهم آورد .در این
راستا دین مبین اسالم اصول راهنمایی را در جهت تحقق کیفیت مسکن مطلوب ارائه داده است.
پژوهش با هدف پاسخگویی به این پرسش اساسی است که چه شاخصهای کیفی معماري که متضمن ارزشهای اسالمی و هويت مطلوب
آن میباشد را ميتوان با توجه به تغييرات شرايط جامعه و تغيير شيوه زندگي مردم ،در مسکن معاصر به كار بست؛ که بر این اساس به روش
کیفی انجام شده و برای ارزیابی نهایی دادهها از روش تحلیل سلسلهمراتبی بهره گرفته شده است .شیوهی جمعآوری اطالعات بر پایهی
چکلیستهایی برای تکنیکهای مصاحبه و پرسشنامه بوده و در این مسیر از مطالعات اسنادی و کتابخانهای استفاده گشته است.
نتایج و یافتههای تحقیق را میتوان در قالب دو بخش شامل استخراج الگوهای کیفی مسکن از مفاهیم اسالمی در قالب مدل کیفی مسکن
مطلوب اسالمی و ارزیابی الگووارههای استخراجی براساس نیاز مسلمان معاصر دستهبندی نمود.
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* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد رضا حسینپور تحت عنوان «واکاوی سبک زندگی ایرانی-اسالمی در معماری مسکن» است
که به راهنمایی خانم دکتر آزیتا باللی اسکویی و آقای دکتر محمدعلی کینژاد در دانشگاه هنر اسالمی به انجام میرسد.
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 .1مقدمه

جدول  .1ویژگیهای کیفی مسکن معاصر ایران (مأخذ :نصر )1394

مسکن بهعنوان بستری برای زندگی انسان با سایر ابعاد زندگی
او در ارتباط و کنش متقابل است .هر ناحیهی مسکونی باید با
جزءنگری یا کلنگری بیش از حد
توجه به ساختارهای گوناگون خانوادگی و نیازهای مکانی و
سیطره کمیت به جای کیفیت
اجتماعی مختلف ساخته شده و بـا داشتن ویژگیهای فضایی
فقدان پویایی و انعطافپذیری در فضا
و اجتماعی خاص خود ،محیطی منحصر به فرد را ارائه نماید.
در دهههای اخیر به دلیل افزایش تقاضا برای مسکن در ایران،
فقدان بستر زندگی جمعی
تالشهای بسیاری برای تأمین مسکن انجام پذیرفته؛ ولی
یکنواختی توأم با اختشاش
آنچه عموم ًا نادیده گرفته شده؛ جنبههای کیفی بناها در کنار
کاهش حساسیتهای فضایی شهروندان
فزونی کمی آنهاست .واژهی کیفیت مفهوم گستردهای دارد؛
کاهش مشارکت فضا در تعیین حریمهای خصوصی
بهطوری که میتوان تعاریف مختلفی از آن ارائه داد که
و برخوردهای اجتماعی
بیانگر شاخصهای مختلفی از آن باشد .از این رو ،جهت
کاهش حس مکان در خانه
کسب مطلوبیت در حوزهی مسکن در کنار توسعهی کمی باید
کاهش اهمیت فضاهای جداکنندهی بیرون و درون
شاخصهای کیفی در مطالعات برنامهدهی مسکن مورد بررسی
تقلیل زیربنا و توزیع کمتر سطح
قرار گیرند.
عدم توجه به تهویه و نور طبیعی
مسکن سنتی ایرانی در دهههای اخیر در مقابل شهرسازی ،سبک
زندگی و الگوی ساختمانی جدید تاب مقاومت و فرصت ابراز بر همین اساس ،در این پژوهش ،ابتدا مفاهیم مرتبط با
وجود و حفظ هویت خود را نیافت و و با شتابگیری رشد جمعیت سکونت به بحث گذارده شده است .سپس در ادامه به
و مهاجرت ،تشویق بیمطالعه و عجوالنهی متراکمسازی ،رواج ساختارشناسی این مفهوم از دید اندیشمندان معاصر و
انبوهسازی و خالصه شدن همهی انگیزههای ساخ 
توساز در دیدگاه اسالم پرداخته شده است؛ تا برخـی از ویژگیهای
سوداگری ،به تدریج رابطهی معماری مسکن با خصوصیات و مسکن مطلوب ،بر اساس مفاهیم اسالمی
ظرایف زندگی ایرانی -که نشأت گرفته از مبانی متعالی اسالم -که با نظریات جهانی مطابقت دارند -بیان شود .از طرفی
پایهریزی شده بود -قطع شد .از این رو ،برای بازتدوین الگوی خانه موضوعی آشناست که بشر با آن رابطهای طوالنی و
فراموش شدهی زندگی بومی مردم ایران با تغییرات متناسب با گسترده دارد؛ در واقع باید اذعان نمود که هیچ ساخته و حتی
زندگی امروز ،توجه به مقولهی مفاهیم اسالمی -که زمینهساز فرآوردهی انسانی را نمیتوان سراغ گرفت که از فرهنگ
آسایش در مسکن سنتی بوده -ضروری مینماید .جدول  ،1به تأثیر نپذیرفته و یا بر آن اثر نگذارد (نقیزاده  .)61 ،1381از
بیان ویژگیهای کیفی مسکن معاصر در ایران میپردازد.
این رو ،پس از شاخصبندی مفاهیم اسالمی مربوط به خانه
اسالم ،آیین حق الهی اسـت و آخرین و کاملترین و بهترین به ارائه مدل اسالمی مفاهیم سکونت مطلوب پرداخته شد.
دین در تأمین سعادت بشری و جامعترین دین در تأمین مصالح نکتهی حیاتی در مورد مسکن ،پیچیدگی خاص این بنا در
دنیوی و اخروی انسانهاست .اسالم از ادیان و مکاتبی است طراحی معماری میباشد که امری فراتر از پاسخ به برنامه
که در محیط شهری نضج یافته و نسبت بـه شهرنشینی نظری است؛ چرا که باید چهرهای عمومی را در عین جریان زندگی
ً
کامال مساعد و تشـویقآموز دارد .و از سویی دیگر ،نسبت بـه خصوصی ساکنینش ،به نمایش بگذارد .این به معنای
جمع و جماعت نیز ،التفاتی خاص دارد .بنابراین ،نمیتواند پیروی از شرایط متنوع اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و به
نسبت بـه موضوعات مختلف مرتبط با شهر و سکونتگاه ویژه فلسفهی فردی ساکنین است که در جوامع اسالمی
بیتفاوت باشد (نقیزاده .)2 ،1390
نیز از فرد به فرد متفاوت خواهد بود .در نتیجه شناسایی
دیدگاه حاکم :غلبه بر بیخا نما نی

تبدیل خانه به سرپناه
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شیوه و ترجیحات رایج زندگی افراد در جامعه و تأثیرات
آن در طراحی حیاتی میباشد .لذا در این پژوهش ،پس از
جستجو در احادیث و روایات و استخراج الگوهای متناسب با
آنها ،برای دست یافتـن به اندیشههای پویای قابل استفاده
در سکونت اسالمی در دوران معاصر ،این الگوها در میان
افراد مسلمان امروزی به منزه قیاس گذاشته شده است؛ تا
بتوان دریافت کدامیک از این معیارها بیشترین اهمیت را در
زندگی مسلمان امروزی -که متأثر از ویژگیهای اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی دوران حاضر است -ایفا
میکند.
در واقع هدف پژوهش ،رسیدن به معیارها و شاخصهایی
برای تأمین کیفیت مسکن معاصر براساس مفاهیم اسالمی
مطابق با نیاز انسان مسلمان امروزی است .نوشتار حاضر ،در
پي پاسخ به اين پرسش اساسي است كه چه شاخصهای
کیفی از معماري مسکن را ميتوان با توجه به تغييرات
شرايط جامعه و تغيير شيوهی زندگي مردم ،در مسکن معاصر
به كار بست تا ارزشهای اسالمی و هويت مطلوب آن به
دست آيد .در واقع میتوان سؤاالت پژوهش حاضر را به
شکل زیر ساده نمود:
 .1معیارها و مفاهیم اساسی مربوط به مسکن از منظر اسالم
کدامند؟
 .2کدامیک از این معیارها باتوجه به شرایط زندگی مسلمان
معاصر در طراحی خانه مهمتر است؟
 .1-1روش تحقیق

تطبیق داد؛ این معیارها و الگوها براساس شیوهی پرسشنامه
امتیازدهی و ارزیابی شدند .در نهایت تحقیق با تحلیل و
ارزیابی الگوهای کالبدی مسکن و مطابقت دادن آن با نیازها
و توان اقتصادی جامعه معاصر امکان برنامهریزی کیفی
برای طراحیهای آتی مسکن را فراهم میکند.
چارچوب نظری با استفاده از روش کتابخانهای ،مرور
نوشتارهای تخصصی مربوط به احادیث پیامبر ،مسکن و
محیط مسکونی و مبحث کیفیت در آنها تعیین شد؛ عوامل
مرتبط با رویکردهای مختلف مربوط به کیفیت محیطهای
مسکونی اسالمی از نظر تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفتند
و مدل ارزیابی کیفیت مسکن بر اساس مدلهای استاندارد
ارزیابی کیفیت مسکن ،در قالب مفاهیم هشتگانه کیفیت
مسکن اسالمی تبیین گردید و در نهایت شاخصهای
کیفیت مسکن جهت استخراج الگو به شکل مدل اسالمی
مسکن مطلوب ارائه شد .در ادامه ،برای بررسی کاربردی و
ارزشگذاری الگوهای استخراجی ،در جامعهی معاصر ایران
از شیوهی پرسشنامه استفاده شد؛ که جامعهی آماری آن 600
نفر از میان مردم شهر تبریز بودند که به شیوهی نمونهگیری
خوشهای از میان اهالی محالت گوناگون با طیفهای
مختلف فرهنگی و اقتصادی به شکل تصادفی انتخاب
شدند .نتایج این تحلیل ،امکان امتیازدهی شاخصها را بر
اساس نیاز امروز افراد تعیین میکند؛ که به دلیل گستردگی
تحقیق و نیز استفاده از سؤاالت چندوجهی و قابل درک
برای تمام افراد جوابهای بدست آمده با ضریب تقریب 83
درصدی قابل قبول میباشد .به دلیل همین ضریب اعتماد
باال و مذهبی بودن شهر تبریز امکان تعمیم آن به بسیاری
از بخشهای جامعهی ایران اسالمی وجود دارد.
ضمن اینکه بررسی مطالعات انجام شده توسط سایر
محققان ،بهرهگیری از نتایج آنها ،مطالعه اسناد و منابع
موجود از ابزار به کار رفته در این پژوهش هستند .در این
تحقیق ،تمامی ابزار گردآوری اطالعات مکمل یکدیگر بوده
و این روش ،امکان تعيين اعتبار ساير روشها يا بررسي
عميقتر انگيزههاي پاسخدهندگان و داليلي را كه براي
پاسخهايشان ارائه دادند؛ ممكن ساخت.
 .1-2پیشینهی تحقیق
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این پژوهش از نوع بنیادی-کاربردی است و روش انجام
آن ترکیبی از روشهای کیفی و کمی است .به اين منظور،
ابتدا مفاهیم و رویکردهای مربوط به معماری مسکن مطابق
با مفاهیم اسالمی از متون و طبق احادیث در این زمینه
استخراج گشته و به شکل تخصصی دستهبندی شدهاند؛ تا
بتوان مدل اسالمی سکونت مطلوب را از آن استخراج نمود.
در ادامهی روند تحقیق برای اینکه بتوان این شاخصها و
الگوها را ارزیابی نمود؛ به استخراج ریزمعیارهای سکونتی
متناظر با هریک مبادرت ورزیده شد .پس از آن ،برای آن
که بتوان این الگوها را با معیارهای مسلمان معاصر و نیز
تغییرات فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی معاصر
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 .2مسکن

مسکن و معماری مسکن به دلیل ارتباط پیوسته با زندگی
انسانها ،بیشترین ظرایف و پیچیدگیها را دارد .معماري،
فن سازماندهي فضاست و عامل ايجاد تحوالت اساسي
در روشهاي سازماندهي فضايي است .زمينههاي دینی،
تاريخي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی و محيطي از جمله
عواملي هستند كه در شكلگيري آثار معماري به ویژه
مسکن بسيار مؤثرند (ابراهیمی و اسالمی  .)5 ،1389در ايران
نيز ،تحول در زمينههاي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي،
افزايش ناگهاني جمعيت ،مهاجرت به شهرها ،عدم مديريت
صحيح ،كمبود امكانات ساخت ،عدم آشنايي دستاندرکاران
با تكنولوژي ساخت تأثيرات نامطلوبي را در معماري به ويژه
در حوزهی مسكن در زمینهی کیفی داشته است (شابیرچیما
 .)243، 1379پژوهش حاضر ،با شناخت حساسیت موضوع
مسکن و هویت مطلوب آن ،ضرورت پرداخت در این زمینه
را با تکیه بر ارزشهای اصیل جاری در زندگی میسر دانسته
و در این راه ،جهت دستیابی به مسکن مطلوب ،مباني و
اصول مطرح در معماری و شهرسازی اسالمی برای طراحی
مسکن را در رابطه با شاخصهای پژوهش مورد بررسی
قرار میدهد .تأثير ارزشهاي اسالمي بر فضاهاي زيستي،
تأثیری بسیار مفید و حاکی از همهجانبهنگری اسالم و
معماری اسالمی است (آصفی و ایمانی )26 ،1391؛ و البته
خداوند از مؤمنین خواسته فضایي را براي روح و روان خود
در دل خانه جسم و فضاي زندگاني مادي خود بنا كنند
تا مسكن جایی باشد که در آن جلوههای الهی ظهور پیدا
میکند (وثیق ،پشتونی زاده ،و بمانیان  .)99 ،1388از این
رو ،تعيين و تدوين صفات كيفي آن نيز بايستي به طور
ويژهاي انجام گردد؛ چرا که شادي و لذت زندگي و امنيت
حقيقي مسکن در سايهی ايمن بودن دل و روح انسان از
اضطرابها و دغدغههای روزمره به دست میآید (احمدی
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با توجه به اهمیت خانه در اسالم ،توجه به اصول طراحی
مسکن در اسالم و تطابق آن با شرایط جهان امروز در بعد
اجتماعی ،فرهنگی و رفتاری ضروری به نظر میرسد .این
اصول از قرآن کریم و احادیث ذکرشده در منابع معتبری
چون نهجالبالغه ،بحاراالنوار ،اصول کافی و میزان الحکمه
و تفاسیر مرتبط با آنها قابل استخراج است .از جمله مطالعات
دینی اخیر در حوزهی معماری و شهرسازی اسالمی ،میتوان
به کتاب «شاخصهای معماری و شهرسازی اسالمی» رحیم
قربانی اشاره کرد .علیرغم تالشهای به عمل آمده در
زمینهی تهیه کتب و مقاالت متعدد پیرامون اصول طراحی
مسکن از منظر اسالم ،هنوز کاستیهای فراوانی در تطبیق
این امور با معماری معاصر ایران وجود دارد .در حوزهی
شهری ،اندیشمندانی مانند بسیم سلیم حکیم ( )۱۳۸۰به
مطرح کردن اصول شهرسازی اسالمی و تطبیق این اصول
با شهرهای عربی میپردازند .در حوزهی اجتماعی نیز ،هشام
مرتضی ( )۱۳۸۷این اصول را در چهار بخش «جامعه ،محله،
خانواده و فرد» بیان و بر کیفیت اجتماعی این اصول تأکید
میکند .در پژوهشهای اندکی به ویژگیهای مسکن از
دیدگاه اسالم پرداخته شده است (حائری 1388؛ تقیزاده
۱۳۷۹؛ زارع ۱۳۹۰؛ سرتیپیپور ۱۳۸۳؛ هاشمیطغرالجردی
۱۳۹۰؛ نصیری ۱۳۸۸؛ بمانیان ۱389؛ ۱۳90؛ نصر 1394؛
امینپور 1394؛ حمزهنژاد  .)1394در حوزهی مسکن،
مطالعات محمد نقیزاده پیرامون ویژگیهای کیفی مسکن
مطلوب ( )۱۳۸۴و مبانی مسکن ایرانی اسالمی ()۱۳۹۰
درخور توجه بوده است.
اما در این بین ،تالش برای بیان کیفیات به تنهایی
نمیتواند منجر به ارتقای طرح خانه ،تحقق ارزشهای
فرهنگ اسالمی و برآورد نیازهای افراد ساکن خانه باشد.
در پژوهش حاضر ،عالوه بر بررسی احادیث پیامبر(ص) و
نظرات اندیشمندان اسالمی ،به استخراج تخصصی اصول
اسالمی مربوط به مسکن و ارائهی الگوهای معماری مطابق
با آن برای استفاده در معماری مسکن معاصر اقدام شد؛ که
دستاوردی مهم به شمار میآید .در نهایت این الگوها بر
اساس نیازهای کابران معاصر خانهی اسالمی اولویتبندی
شد؛ که این مهم بدعت اساسی در این تحقیق است که در

گذشته نمونه مشابهی برای آن یافت نمیشود و میتواند در
برنامهریزیهای کالن مسکن به کار آید.
نتایج ارائه شده در این مقاله با ارائه الگوهای کیفی به دنبال
کاربردی نمودن مطالعات کیفی در طراحی خانه و تلفیق
سطوح معنا و کالبد است.
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دیسفانی و علی آبادی .)19 ،1390
از آنجایی که انسان فطرت ًا خواهان ارامش و مکان محفوظ
میباشد؛ تأمین مسکن یکی از مسائل مهم معیشت بشر
محسوب میشود؛ و در این راستا تأمین توأمان نیازهای
مادی و معنوی انسان میبایست مدنظر قرار گیرد .معیارهای
مطلوب مسکن تنها به این محدود نمیشود که سرپناه و
محافظ انسان در مقابل شرایط نامساعد جوی و آسیب
حیوانات و احتماال آسیب همنوعانش باشد و یا قیمت
مناسبی داشته باشد؛ مسکن مناسب -همانطور که از آیات
قران و احادیث برمیآید -باید شرایطی داشته باشد که بتواند
فراهمآورندهی آرامش و آسایش برای ساکنان خویش باشد.
اگر بتوان برای سکونت به شکل عام ویژگیها و خصوصیاتی
بر مبنای آموزههای دین تدوین کرد؛ میتوان با تطبیق دادن
این ویژگیها در زمانها و مکانهای گوناگون ،تصمیم
درست و مناسبی برای طراحی و ساخت خانه مطلوب اتخاذ
نمود.
 .2-1مسکن در فرهنگ اسالمی

امنیت اجتماعـی ،قرآن کریم مـواردی چون همسر ،شب،
خواب و در مراحل باالتر ،ایمان و تقـوای الهی را موجب
آرامش دانسـته (هاشمی رفسنجانی  )236-215 ،1384کـه
بعضی از آنچه باعث آرامش انسان میشود؛ در خانه وجود
دارد (سوره نحل :آیه )80؛ و بعضی دیگر وابسته به شرایط
زمان و مکان بستر آنها در خانه شکل میپذیرد.
مسکن مسلمان براساس نیازهایش دارای دو بعد اسـت :یک
بعد او به سمت نیازهای معنوی (بعد معنایی) ،و بعد دیگر
او به سمت نیازهای مادی (بعد کالبدی) حرکت میکند.
بر همین اساس ،طبق احادیث مسکن اسالمی نیز فراتر از
یک واقعیت عینی میرود و با فطرت آدمی ارتباط دارد و
پاسخگوی نیازهای اساسی مادی و معنوی است .به همین
جهت ،در پژوهش حاضر نیز ،احادیث از دو باب معنایی و
کالبدی استنباط شدهاند .به عبارت دیگر اصل ،رسیدن به
کمال مطلوب الهی است که در نهاد انسانها فطرت ًا وجود
دارد .معمار بنا در ساخت خانه جز پرستش هدفی ندارد که
این نکته بیانگر این است که ،معمار مسلمان ساخت خانه
را امری مقدس و آیینی میداند (سوره بقره :آیه  .)127به
عبارتی ،اگر غایت ساخت مسکن کمال انسانی و رسیدن به
خدا باشد؛ خداوند انسان را در این امر هدایت خواهد نمود
(سوره حج :آیه  .)26خانه جدای از شکل و ظاهر آن ،چه کاخ
باشد چه کوخ ،یک نعمت الهی میباشد که باید انسان را به
ذکر خداوند سوق بدهد (سوره اعراف :آیه  .)74خانه خودش
وسیله است و نباید هدف محسوب گردد .که اگر اینچنین
شود و باعث غفلت از یاد خداوند و کرامت انسانی شود؛ از
ارزشی برخوردار نمیباشد (سوره توبه :آیه 24؛ سوره قصص:
آیه  .)58در حقیقت معمار مسلمان با بهرهگیری از هویت
دینی و اعتقادی -که محدود به زمان و مکان خاص نیست-
فضایی را خلق میکند که بازتاب اندیشههای خویش باشد و
به نیازهای درونی افرادی که در آنجا زندگی میکنند؛ توجه
کند .به عنوان مثال ،مسکن سنتی همواره بر اساس عقاید
مذهبی ساکنین آن خلق میشدهاست .معمار مسلمان تا حد
امکان به اصول ،قواعد و روشهای احداث خانه در آیات و
احادیث توجه مینمود و لذا اثری که خلـق میکرد؛ بر مبنای
آن الگوها شکل میگرفت و همواره روح دینی در مسکن
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مسکن از مهمترین نعمتهایی است که تا آن نباشد دیگر
امکانات برای بشر گوارا نخواهد بود .خانه ،محیطی است که
انسان میتواند از طریق آن اصلی ترین نیازهای فردی و
اجتماعی خود را برآورده سازد .حضرت علی(ع) در این باره
فرمودهاند :آگاه باشید ای بندگان خدا ،پرهیزگاران از دنیای
زودگذر به سالمت گذشتند و آخرت جاودانه را گرفتند؛
پرهیزگاران در بهترین وجه در خانههای دنیا سکونت کردند
(نهجالبالغه ،فراز دوم ،نامه  .)27از نظر اسالم ،انسان باید
در شرایطی زندگی کند که بتواند بهتر عبادت کند و خود
را برای زندگی اخروی آماده نماید؛ این گونه نیست که فرد
پرهیزگار حتم ًا باید در جایی تنگ و تاریک و محروم از
امکانات زندگی کند .قرآن کریم آن لذتی را حرام کرده که
آرامش را از آدمی میگیرد و بـرای او بدبختی و نگرانی به
دنبال می آورد .همانطور که حضرت علی(ع) میفرمایند :دنیا
خانهی عبـور است که باید از آن بهترین استفاده را نمود.
باید برای خانهی دائمی وسیله و امکانات برداشت و از جای
ناپایدار برای مکان جاویدان استفاده کرد (نهجالبالغه ،خطبه
 .)203با توجه بـه نیـاز انسان بـه کسب آرامش درونی و
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 .2-2اصول و منشهای سبک زندگی اسالمی مؤثر
در طراحی مسکن

اسالم شیوهای برای زندگی به همراه آرمانها و ایدهآلهای
اجتماعی است و دربرگیرندهی بسیاری از اصول نظام
اجتماعی است .این اصول در جهت انطباق زندگی
مسلمانان با اهداف و پیام اسالم تدوین گردیده و پیروی
از این اصول همانند جوامع اولیه مسلمانان سبب ایجاد
محیطهای هماهنگ اجتماعی و فیزیکی خواهد شد و
نادیده انگاشتن آنها ،سبب تخلف از سنت شده و شرایط
فیزیکی و اجتماعی زندگی مسلمانان را به شدت تحت تأثیر
قرار خواهد داد .از دیدگاه اسالم تمامی زندگی یک فرد
مسلمان ،تابع مشیت الهی بوده و جامعهی مسلمانان هرگز
از قوانین خداوند جداییپذیر نخواهد بود .شریعت برای رفتار
قانونمند یک مسلمان در تمامی جنبههای زندگی فردی
و اجتماعی ،قوانینی در نظر گرفته است که منبع اصلی
این قوانین «قرآن کریم» میباشد .قرآن کریم وحی الهی
و ارادهی خداوند بزرگ است .سیره و روش زندگی پیامبر
اسالم(ص) و ائمهی معصومین(ع) منبع دیگری است که
احکام خداوند را به صورت غیرمستقیم و در قالب احادیث
بیان میکند .دین یعنی قوانین اسالمی ،که برای تشریح
اصول اسالم و حفاظت از آنها در مقابل سوء تعبیرات بشر،
پایهگذاری گردیده است که از طریق مفاهیم و منابع خود
قصد دارد برای مسلمین به مثابه یک راهنما در رابطه با
آنچه مجاز یا غیر مجاز است؛ عمل کند .بنابراین ،هر زمان
که موضوعی از جمله مباحث طراحی و برنامهریزی ساخت
مسکن ،بتواند منشأ و دلیلی برای تخلف از اصول دین باشد
حتی اگر فقط کمترین احتمالی هم به آن برود؛ بایستی آنرا
مطابق با منابع و روشهای مختلف شریعت اسالمی ،مورد
بررسی و تحقیق قرار داد (مرتضی .)۱۳۸۷
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سنتی جریان مییافت (اخوت  .)67، 1390با توجه به اهمیت
وجود آرامش در خانه ،پژوهشگران از زوایای متنوعی به آن
پرداختهاند که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است.
 oخانه و نظام صلح و آرامش :اسالم دارای نظامی است
که ،خودسازی و صلح و آرامش درونی انسان با خود را،
پایه و اساس سالمت و امنیت اجتماعی میداند .اهمیت
این نظام که از خانه شکل میگیرد؛ در این است که هم
پرورش استعدادهای کودک ،در جهت تعالی او و جامعه در
گرو تربیت صحیحش توسط والدین بوده؛ و هم ،تکامل
روحیهاش در گرو احسان به دیگران و به خصوص به والدین
قرار داده شده؛ زیرا پس از عبادت پروردگار اولین توصیه به
این احسان میباشد (آصفی .)92-90 ،1385
 oمسکن اسالمی تسهیلکنندهی عبادت :با توجه به جایگاه
تفکر و عبادت در آموزههای اسالم ،الزم است تا مسکن،
بهعنوان وسیله ،انسان را در وظیفهی بندگی و انجام عبادت
یاری نماید؛ پس باید در این مسیر مشکلی فراهم نکرده و
با کیفیات ویژهی فضایی «صوری و ساختاری» خود انسان
را کمک کند تا این عبادات را در کاملترین و روحانیترین
صورت خود انجام دهد (علیآبادی .)12 -10 ،1384
 oخانه مرکز انس و حرم خانواده :خانهی مسلمانان با
حیاط داخلی محصور از چهار جانب و یا باغ محصور آن که
چشمه یا چاهی در داخل آن هست؛ باید مثابه این دنیا باشد.
خانه ،حریم خانواده و قلمرو زن میباشد که مرد میهمانی
در آن قلمرو است .خانهی اسالمی ،به روی دنیای خارج
کام ً
ال بسته است؛ و به این وسیله زندگی خانوادگی از حیات
مشترک جدا میگردد و فقط باالی آن به سمت آسمان باز
میباشد که بدین طریق ،آسمان در پایین ،در چشمهی آب
حیاط انعکاس مییابد (بورکهارت .)189 ،1376
 oخانه تصویری از جهان و هستی :خانه نمادی از خود
(انسان) و تجلیگاه سنن فرهنگی آن جامعه تلقی میشود.
خانه بر مبنای تصوری کـه انسان از جهان و هستی دارد؛
طراحی و ساخته میشود .اگر انسان تصور یک نظم متعالی
مبتنی بر آرامش را از جهان در نظر داشته باشد؛ محل
سکونت او ،بازتابی از ایـن اندیشه خواهد بود .انسان آرام و
بـا طمأنینه ،بـا طراحی و ساخت خانه سرپناهی برای آرامش

دل خود پدید میآورد و در آن سکنی میگزیند (پورمند و
ریختهگران .)49 ،1385
بر اساس یافتههای این بخش در ادامه با توجه به آیات و
نیز احکام اساسی دین ،سعی در دستهبندی آیات و احادیث
در قالب اصول کلی سبک زندگی اسالمی متناظر با مسکن
میشود؛ که به تفضیل به آنها پرداخته میشود.
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براساس آنچه رفت برای استخراج اصول و معیارهای
اسالمی مسکن که در نهایت به مدل اسالمی مسکن
مطلوب خواهد انجامید؛ از منابع اصلی دین اسالم یعنی
«قرآن کریم» و «سنت» استفاده میشود تا در نهایت بتوان
از طریق ارزیابی آن با نیاز جامعه امرو ز به اصول کالبدی
جهت استفاده در طراحی معماری دست یافت .به این ترتیب
در ادامه به مواردی پرداخته شده که بهعنوان منشهای
طراحی از منابع اسالمی (البته در حد توان این پژوهش)
برای طراحی خانه مورد نظر قرار گرفته است.

 oهمسایهداری (اصل الضرر و الضرار)

میدهد و منظور از این دوری و نزدیکی دوری و نزدیکی
از خانه است» (تفسیرالمیزان ،برگرفته از لوح فشرده جامع
التفاسیر نور  .)2در روایتی نیز از رسول خدا(ص) نقل شده
است« :تا چهل خانه از روبرو ،پشت سر و طرف راست و
چپ همسایه محسوب میگردند» (اصول کافی ،ج.)669 ،2
روابط مستحکم با همسایگان نبایستی فقط به همسایگان
مجاور محدود شود؛ بلکه بایستی تا همسایگان دورتر نیز
گسترش یابد .امیرالمؤمنین(ع) در وصیتنامهی خود به
نقل از پیامبر اکرم(ص) دربارهی حق همسایه میفرمایند:
«امیرالمومنین(ع) در وصیت خود در هنگام وفاتشان
میفرمایند :سوگند به خداوند در مورد همسایگانتان ،خداوند
آن چنان در رابطه با همسایه به پیامبرتان سفارش مینمود
که ما پنداشتیم شاید همسایه مجاز به داشتن سهمی از ارث
باشد» (بحاراالنوار ،ج.)153 ،71
و همچنین ایشان در وصیتنامهی خود به امام حسن(ع) در
رابطه با همسایه میفرمایند« :حضرت علی(ع) در وصیت
خود به امام حسن(ع) میفرمایند :قبل از حرکت در راهی،
همراهت را انتخاب کن و قبل از این که خانهای را برگزینی
از همسایهات جویا شو» (همان .)155 ،به این ترتیب ،ارتباط
نزدیک همراه با احترام باید در بین همسایگان برقرار باشد و
هر گونه آزار و اذیت و تجاوز به حقوق همسایه در نظر اسالم
مردود میباشد .در این رابطه در حدیثی از امام حسین(ع)
آمده است« :ملعون است کسی که همسایهاش را بیازارد»
(همان.)157 ،
بر این مبنا ،حقوق و اصولی در روابط و رفتارهای همسایگان
در روابط و رفتارهای همسایگان با یکدیگر وجود دارد که
بر مبنای این معیارهاست که باید طراحی فضای مشترک و
مشاعات مجموعه خانهها شکل بگیرد .در رسالهی حقوقی
امام سجاد(ع) حقوق همسایه بدین شرح آمده است« :اما حق
همسایهات حفظ اوست در نهان و بزرگداشت او در عیان و
حمایت او در صورتی که ستمدیده باشد .»...و همچنین از
پیامبر اسالم(ص) در رابطه با حقوق همسایه این گونه نقل
شده است...« :بنای خویش را از خانهی او فراتر نبرده و او
را از نسیم فرحبخش محروم نکنی» (نهجالفصاحه.)291 ،
آن چه در این توصیهها آشکار است؛ لزوم وجود ارتباط
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اسالم ،همسایه و همسایهداری را بهعنوان یکی از ابزارها
برای تحقق مفهوم امت اسالمی میداند؛ و برای آن که
روابط پایدار و مستحکم در بین همسایگان ایجاد گردد؛
توصیههای اخالقی و در بعضی موارد دستورات حقوقی
خاص وضع کرده است .قرآن کریم همسایگان را شایستهی
همدردی ،محبت ،مهربانی و رفتار همراه با احترام میداند.
اسالم بر تمام کسانی که در همسایگی یکدیگرند دستور
داده است که نسبت به یکدیگر با احترام رفتار کنند و در
غم شادی یکدیگر سهیم باشند و از هر گونه آزار و اذیت
بپرهیزند .در قران کریم ،آیه  36سوره ی نساء آمده است:
«و خدا را بپرستید و هیچ را همتای او قرار ندهید! و به پدر
و مادر ،نیکی کنید همچنین به خویشاوندان و یتیمان و
مسکینان ،و همسایهی نزدیک و همسایهی دور ،و دوست
و همنشین ،و واماندگان در سفر ،و بردگانی که مالک آنها
هستید؛ زیرا خداوند کسی را که متکبر و فخرفروش است او
از ادای حقوق دیگران سرباز میزند؛) دوست نمیدارد (سوره
نساء :آیه  .)36و همین طور از پیامبر اسالم(ص) نقل شده
است« :حرمت همسایه در نزد انسان همانند حرمت مادر
برای او است» (بحاراالنوار ،باب  ،26روایت .)34
به این ترتیب ،نیکی کردن و حرمت گذاشتن به همسایه
در کنار نیکی و حرمت به پدر و مادر و خویشاوندان آمده
است که خود بر اهمیت همسایهداری تأکید دارد .در آیهی
فوق ،اشاره به دو نوع همسایه شده است« :اولی همسایهی
نزدیک و دومی همسایهی دور .چون کلمه (جنب) به معنای
اجنبی است و در این جا قرینه نامبرده معنای دور را به آن
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 oسادگی و پرهیز از اسراف (اصل اعتدال)

اسالم دین عدالت و میانهروی است .به همین سبب انسان
را از افراط در تمامی جنبههای زندگی منع کرده است .خارج
شدن انسان از حد و مرز در انجام هر کاری را اسراف گویند
که هم گاهی در اندازه و مقدار یک چیز است و گاهی در
کیفیت و چگونگی آن .واژههای «اسراف» و «تبذیر» در
مقابل واژههای «اقتصاد» و «اعتدال» قرار دارند و با اندک
تفاوتی یک مفهوم و پیام را میرسانند .با در نظر گرفتن
معانی لغوی این دو واژه چنین به نظر میرسد که هر گاه
این دو در کنار یکدیگر قرار میگیرند؛ اسراف به معنی خارج
شدن از حد اعتدال -بی آن که چیزی را ضایع و نابود کرده
باشد -اما به معنی از بین بردن و هدر دادن چیزی است
(یعقوبی  .)20 ،1386از آیات قرآن و روایات این معنا به
دست میآید که افراط و تفریط و خروج از اعتدال در هر
کاری مذموم و ناپسند است و زیست شایسته در سایهی
معتدالنه حرکت کردن امکانپذیر است .امام علی(ع) در
نهجالبالغه دربارهی اسراف و خروج از اعتدال و جایگاه این
رفتار در نزد مردم و خداوند میفرمایند« :آگاه باشید مال را در
غیر مورد استحقاق صرف کردن تبذیر و اسراف است .ممکن
است این عمل انسان را در دنیا بلندمرتبه کند؛ اما مسلم ًا در
آخرت پست و حقیر خواهد کرد .در نظر تودهی مردم ممکن
است سبب اکرام گردد؛ اما در پیشگاه خدا موجب سقوط
مقام انسان خواهد شد» (نهجالبالغه ،خطبه  .)126همچنین
در قرآن کریم تبذیرکاران را در کنار شیطان که کافر به
خداوند است؛ قرار میدهد .مقولهی اعتدال و پرهیز از اسراف
در قرآن و سنت پیامبر(ص) و معصومین در تمام جنبههای
زندگی به عنوان یک اصل مورد توجه میباشد و معماری
نیز به عنوان وجهی از زندگی از این قاعده مستثنا نیست .در
آیات و روایات مربوط به خانه ،پرهیز از اسراف در چهار جنبه
از معماری مسکن مورد تأکید قرار گرفته است که عبارتند از:
• تأکید بر عدم ساخت بنا به منظور سرگرمی و تفنن
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تنگاتنگ مابین همسایگان میباشد .زیرا تنها در صورت
وجود رابطهی مستمر و مستحکم بین همسایگان است
که میتوان انتظار رفتارها و روابط فوق را داشت .پس
باید این ارتباط در فضاهای مشخص و پیشبینی شدهای
برقرار گردد .در حال حاضر ،ارتباط بین همسایگان در
ساختمانهای کنونی بیشتر در فضاهای مشترک مانند
ورودیها ،البیها ،پارکنیگها ،راهپلهها ،و باالبرها برقرار
میگردد .به غیر از البیها و حیاطها و گاهی ورودیها،
که بعض ٌا در ساختمانها وجود دارند؛ بقیهی فضاهای اشاره
شده بهعنوان فضای حرکت و گذر محسوب میگردند.
بنابراین انتظار برقراری ارتباط مؤثر و عمیق بین همسایگان
در اینگونه مکانها بسیار ضعیف و غیرقابلانتظار است.
به این ترتیب باید راهکارهایی در طراحی در نظر گرفته
شود که ارتباط همسایگان در مکانهای خاص به عنوان
فضای مکث و سکون ،برقرار شود .البته باید به این نکته
نیز توجه شود که حفظ حریم خصوصی هر خانه نباید تحت
تأثیر ارتباطات همسایگان ،مورد غفلت واقع گردد و باید
سلسلهمراتب حریم فضاهای مشترک و عمومی ،فضاهای
نیمهعمومی ،فضاهای نیمهخصوصی و فضاهای خصوصی
چه در داخل و چه در بیرون خانه رعایت گردد.
موضوع دیگر که میتوان بدان توجه کرد آن است که
روابط همسایگان تنها محدود به اعضاهای بزرگسال
خانواده نمیباشد .کودکان یکی از گروههای مهم در خانه
میباشند که بسیاری از ارتباطات ،رفتارها و کنشهای
مابین خانوادهها بر مبنای این گروه روی میدهد .بنابراین
در طراحی فضاهای مشترک مورد استفادهی همسایگان باید
به نوع ارتباط و چگونگی برقراری آن برای کودکان نیز
توجه نشان داد .فضاهای بازی مشترک برای کودکان یکی
از مواردی است که در شرایط کنونی مورد غفلت طراحان
قرار میگیرد.
عالوه بر در نظر داشتن فضاهای مناسب برای تعامل
همسایگان باید توجه شود که هر گونه طرحی که منجر
به بروز اختالف و درگیری به سبب نادیده گرفتن حقوق
همسایگان توسط طراح شود .باید مورد بازبینی قرار گیرد.
برای مثال استفاده از سیستمهای گرمایش و سرمایش

مستقل برای هر واحد و نیز در نظر داشتن امکانات متناسب
برای هر یک از واحدها مانند پارکینگ وانبارهای برابر و
مناسب از بروز اختالف در طول زمان میان همسایگان
جلوگیری میکند.
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او کفایت میکند؛ ولی وسعت خانه به خاطر فخرفروشی به
همسایه و مباهات نزد برادرانش باشد» (بحاراالنوار ،باب
.)26
روایات فوق به این مطلب اشاره دارد که یکی از مظاهر
ساخت برای تفاخر و ریا ،بنا کردن بیش از نیاز و کفایت فرد
است .این موضوع را میتوان به عنوان اسراف در ساخت
مورد توجه قرار داد .بنابراین ساختن بیش از نیاز خانواده از
موجبات خروج از اعتدال و اقتصاد بیان شده است .در حدیثی
در این رابطه از امام حسین(ع) آمده است« :هر ساختمانی
که بیش از کفاف صاحبش باشد؛ روز قیامت وبالی بر گردن
او خواهد بود (برخی تعبیر فساد را آوردهاند)» (بحاراالنوار،
باب  .)26پیامبر اسالم(ص) آن هنگام که اشراف مکه شرط
ایمان و همراهی با پیامبراکرم(ص) را فاصله گرفتن از ضعفا
و داشتن زندگی اشرافی برای پیامبر دانستند؛ این نوع زندگی
را از موانع پذیرش حق و بهرهمندی از هدایت الهی بیان
کرد .زندگی تجملگرایی عالوه بر اینکه جامعه را دچار
بحران اقتصادی میکند؛ دارای آثار فرهنگی نامطلوبی برای
جامعه است که از آن جمله به متزلزل شدن آرامش روحی،
زیادهطلبی و تعرضی به حقوق دیگران ،آسیب دیدن ارزشها،
تبدیل ضد ارزشها به ارزش ایجاد فاصلهی طبقاتی و تنزل
شخصیت ،منزلت و اهداف انسانی در آیین اسالم اشاره
شده است .خانه بایستی شامل فضاهای غیرضروری نبوده
و ویژگیهای مکانی آن ،باید نمایانگر استفاده کامل و کافی
ساکنین خانه از آنها باشد .برای مثال اگر هر مکانی در خانه
ویژه کاربرد خاصی باشد؛ نمیتوان توانایی عملکرد خانه را
به حداکثر رساند.
از نظر عالمه مطهری ،تسلط مردم بر اموال خود ،منوط به
محدودهای است که اسالم تعریف کرده و تضییع مال به هر
شکل و به هر صورت در زبان اسالم از آنها به اسراف و تبذیر،
تعبیر شده و ممنوع است .از این رو ،همه اجزای زندگی شهر
اسالمی چنان طرحریزی شدهاند که از عواملی که طبیعت
در اختیار آدمی گذاشته حداکثر بهرهبرداری را داشته باشد
(کرمی  .)۱۳۹۲سلمان فارسی میفرماید« :رسول خدا با
ما عهد کرد و فرمود :باید زاد شما به اندازهی زاد سواری
باشد .میترسم که از آن حد تجاوز کرده باشم و در کنار
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• تأکید بر عدم ساخت خانه بیش از نیاز انسان
• تأکید بر حذف تزئینات زائد و بی رویه از خانه
• تأکید بر توجه به عدم تمایز خانهی ساخته شده با دیگر
بناهای محله
به این ترتیب در آیات و روایات مفهوم سادگی در بنا کردن
خانه بر مبنای چهار اصل فوق بیان شده است که به نظر
می رسد رعایت این موارد میتواند امر سادگی را در ساخت
خانه متضمن گردد .1در قرآن کریم و در آیات سورهی شعرا
در نکوهش ساخت بناهای مجلل و صرف ًا به منظور سرگرمی
و از روی هوی و هوس این گونه آمده است« :آیا شما بر
هر مکان مرتفعی نشانهای از روی هوا و هوس می سازید؟
و قصرها و قلعههای زیبا و محکم بنا میکنید شاید در دنیا
جاودانه بمانید؟!» (سوره شعرا 128 :و .)129
کلمه «ریع» به معنای بلندی از زمین میباشد و کلمه
«آیت» به معنای عالمت و نشانه است و کلمه «عبث» به
معنای آن کاری است که هیچ نتیجه و غایتی بر آن مترتب
نمیشود .گویا قوم هود(ع) در باالی کوهها و نقاط بلند،
ساختمانهایی میساختند؛ آن هم به بلندی کوه ،تا برای
گردش و تفریح بدان جا روند؛ بدون اینکه غرض دیگری در
کار داشته باشند؛ بلکه صرف ًا به منظور تفاخر نمودن به دیگران
و پیروی هوی و هوس ،که در این آیه ایشان را برای این
عمل شأن مذمت مینماید (ترجمه المیزان ،ج .)421 ،15
به این ترتیب ساخت بیهدف و بیغرض و صرف ًا ساختن
برای ساختن در نظر اسالم نوعی بیهودگی محسوب میشود
و همچنین در کنار این رفتار ،ساختن برای فخرفروشی و
تجمل قرار گرفته است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
بیهودهسازی و مجللسازی همسنگ یکدیگر و دو روی یک
سکهاند و مورد خشم و عذاب الهی میباشند .همچنین در
روایتی از پیامبر اسالم(ص) در نکوهش ساخت بنا به منظور
تفاخر آمده است« :هر که ساختمانی را به خاطر فخرفروشی
و ریا بسازد؛ خداوند برای او در روز قیامت شعلهای را خواهد
فرستاد که به گردن او حلقه زده و او را به آتش میاندازد
که به قعر جهنم خواهد رفت مگر اینکه توبه کند .از حضرت
سؤال شد چگونه فردی به خاطر ریا و فخرفروشی خانهای
را میسازد؟ گفتند :آن فرد ساختمانی را میسازد که برای
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 oحفظ حریمهای خانه (اصل محرمیت)

در آیات و روایات اسالمی بر این موضوع که حریم خصوصی
خانواده و افراد باید از تعدی و دسترس دیگران مصون باشد؛
تأکید شده است .از این رو ،حریم خصوصی خانه در بسیاری
از آیات قرآن کریم به طور قابل توجهی مورد اشاره قرار
گرفته است .به طور کلی براساس آیات و روایات در رابطه
با خانه دو نوع حریم را میتوان متصور شد؛ حریم درونی
و حریم بیرونی .بدین معنا که حریم درونی بر آن مواردی
تأکید دارد که باید در بین اعضای خانواده حفظ گردد و عدم
رعایت آنها موجب از بین رفتن حرمتها و احترام مابین
اعضای خانواده میگردد و حریم بیرونی شامل مواردی
است که کانون خانواده را از دسترس و تعدی دیگران حفظ
میکند و جامعه را از آسیب مصون میدارد .بر این مبنا،
حریمهای بیرونی و درونی خانه را میتوان تحت عناوین
ذیل مورد بررسی قرار داد.
 oورود به خانه و آداب و شرایط آن؛
 oحفظ حریمهای بصری خانه؛
 oحفظ حریمهای صوتی خانه؛
 oحفظ حریمهای داخلی خانه؛
 oتفکیک عرصهها؛
 oحفظ حریم مهمان در داخل خانه.
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من این همه اثاثیه موجود است .به اثاثیهی خانهاش اشاره
کرد و اثاثیهی خانه وی عبارت از یک مسند (و یا جامه) و
شمشیر و کاسهی چوبی بود» (این فهد حلی  .)۱۳۸۷و در
تأکید این مطلب در قرآن کریم میفرماید« :و خدا برای شما
خانههایتان را مایهی آرامش قرار داد و از پوست دامها برای
شما خانههایی نهاد که آنها را در روز جابجا شدنتان و هنگام
ماندنتان سبک مییابد و از پشمها و کرکها و موهای آنها
وسایل زندگی که تا چندی مورد استفاده است (سوره نحل:
آیه  .»)۸۰امام صادق(ع) نیز میفرمایند« :هر ساختمانی که
به اندازهی نیاز نباشد؛ عامل ناگوار زیستن صاحبش در روز
واپسین خواهد گشت» (بحاراالنوار ،باب  .)32کالبد و اجزای
خانهی یک فرد مسلمان بایستی مطابق اصلی سادگی و
قناعت باشد .خانه نباید با فضاها و وسایل غیرالزم انباشته
شود و ویژگیهای فضاهای آن باید مناسب با تعداد افراد
خانواده باشد.
اسالم ضمن نکوهش کسانی که استفاده از نعمت را بر
خود حرام کردهاند؛ با دعوت به روش میانه و اعتدال ،از
تجملپرستی نکوهش کرده است .منع خودبینی و اسراف
لزوم ًا به این معنا نیست که انسان بایستی با شرایط سخت و
فقیرانه زندگی کند .در اسالم زیباسازی و آراستگی با رعایت
اعتدال ،عالوه بر آنکه منع نشده؛ بلکه بسیار توصیه شده
است .البته باید به این نکته نیز تأکید شود که توصیه به
عدم ساختن بیش از نیاز ،به معنای کوچک و محقر ساختن
بنا در نگاه اسالم نمیباشد؛ بلکه این مطالب تنها تأکید بر
سادگی و عدم اسراف در ساخت را بیان میدارد .خداوند در
قرآن میفرمایند[« :ای پیامبر] بگو زیورهایی را که خدا برای
بندگانش پدید آورده و روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام
گردانیده؛ بگو این [نعمتها] در زندگی دنیا برای کسانی
است که ایمان آوردهاند و روز قیامت [نیز] خاص آنان
میباشد .این گونه آیات [خود] را برای گروهی که میدانند
به روشنی بیان میکنیم (سوره اعراف :آیه .»)32
اسالم با هزینهی زیاد برای تزئینات و مصالح گرانقیمت
در نمای بیرونی ساختمان به منظور متمایز نمودن خود از
دیگران و یا متمایز نمودن خانهها از یکدیگر مخالف است.
و در روایاتی دیگر از معصومین(ع) ،زیستن در خانههای

کوچک را از سختیهای دنیا بر مؤمن شمرده شده است.
و همین طور از امام صادق(ع) نقل شده است که سه چیز
باعث ناگواری و شومی است که خانهی کوچک و همسایهی
شرور از موارد آن است .به این ترتیب باید میان سادگی و
محقر بودن بنا تفاوت قائل بود و به منظور رعایت سادگی
نباید در اجرای جزئیات مناسب و استفاده از مصالح مرغوب
کوتاهی کرد.2
آن چه در این قسمت بدان پرداخته شد؛ تأکیدی بر سادگی و
بیآالیشی در ساخت خانه بود .این توجه و منش در طراحی
خانه میتواند در حال حاضر راهگشایی برای طراحان
مسکن باشد .پرداختن بسیار به تزئینات پرخرج ،سوءاستفاده
از امکانات و منابع ،هدر دادن فضا و ...از عواملی ست که
تهدیدکنندهی خانهی امروز شهرهای ماست که تنها با توجه
به این اصل یعنی سادگی و عدم اسراف میتواند رفع گردد.
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هنگامی که به در خانه کسی میآمد؛ روبروی در نمیایستاد؛
بلکه در طرف راست یا چپ قرار می گرفت و می فرمود:
السالمعلیکم (و به این وسیله اجازهی ورود میگرفت)»
(تفسیر نمونه ،ج  .)431 ،14و همچنین از پیامبر اکرم(ص)
نقل شده است که به اصحاب خود توصیه میکردند که مرد
نبایستی به صورت سر زده و پنهانی حتی وارد خانهی خود
نیز بشود (همان .)432 ،این نشان از دقتنظر آموزههای
اسالمی در رابطه با حریم و حرمت خانواده است .در آیهی
بعد این سوره استثنایی مطرح میکند؛ که در این مورد خاص
میتوان بدون اجازه وارد شد(« :ولی) گناهی بر شما نیست
که وارد خانههای غیرمسکونی بشوید که در آن متاعی
متعلق به شما وجود دارد و خدا آنچه را آشکار میکنید و
آنچه را پنهان میدارید؛ میداند (سوره نور :آیه .»)29
بر این اساس ،آیهی مورد بحث بیان میکند که «داخل
شدن در خانههایی که برای استمتاع بنا شده و کسی در
آن سکونت طبیعی ندارد؛ مانند کاروانسراها و حمامها و
آسیابها و امثال آن جایز است؛ زیرا همین که برای عموم
ساخته شده است؛ خود اذن عام برای داخل شدن است
(ترجمه المیزان ،ج  .)168 ،15در این جا باید به یک نکتهی
دیگر نیز توجه شود که قرآن کریم از «بیوت ًا غیرمسکون»
نام برده است .بنابراین «بیت» که یک معنای عام برای
خانه است؛ می تواند «غیرمسکون» باشد و مسکون بودن
بک خانه است که حرمت و احترام را برای آن به همراه دارد
که نتیجهی این احترام عدم ورود بدون اجازه را میطلبد.
به همین سبب ،باید توجه داشت که مفهوم بیت و مسکن
با یکدیگر تفاوت دارد و خانهی آن کسی است که سکونت
در آن واقع گردد و عدم ایجاد شرایط سکونت باعث تنزل
مفهوم مسکن به بیت میشود.
آن چه از این آیات به دست میآید؛ آن است که ورود به
خانههای مسکونی آداب و شیوهی خاصی دارد که نتیجهی
این آداب رفتارهای مشخص و قاعدهمند برای انسان
میباشد؛ به همین سبب میطلبد که این رفتارها و کنشها
در فضای خاصی رخ دهند .بنابراین ورودی در معماری
خانهها از اهمیت بهسزایی برخوردار است که باید با توجه
به آداب ورود به خانه ،فضایی ایجاد شود که اجازهی رخداد
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یکی از مواردی که حریم خصوصی را مورد ضیافت قرار
میدهد و مورد تأکید اسالم نیز میباشد؛ کسب اجازه برای
دسترسی و ورود به خانه و همچنین چگونگی اجازهی
خواستن و آداب ورود به خانه است .این موضوع در سوره نور
بدین گونه بیان شده است« :ای کسانی که ایمان آوردهاید!
در خانههایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و
بر اهل آن خانه سالم کنید .این برای شما بهتر است شاید
متذکر شوید (سوره نور :آیه  .»)27در این آیات ،بخشی
از آداب معاشرت و دستورهای اجتماعی اسالم که ارتباط
نزدیکی با مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی دارد بیان
شده است؛ و آن چگونگی اجازهی ورود گرفتن است .در
تفسیر نمونه آمده است که «در این آیات جمله «تستانسوا»
به کار رفته است نه جمله «تستاذنوا» .زیرا «تستاذنوا» فقط
اجازه گرفتن را بیان میکند؛ در حالی که جملهی اول که
از ماده «انس» گرفته شده اجازهای توأم با محبت و لطف
و آشنایی و صداقت را میرساند و نشان میدهد که حتی
اجازه گرفتن باید کام ً
ال مؤدبانه و دوستانه و خالی از هرگونه
خشونت باشد .بنابراین هرگاه این جمله شکافته شود؛
بسیاری از آداب مربوط به این بحث در آن خالصه شده
است .مفهومش این است فریاد نکشید؛ در را محکم نکوبید؛
با عبارات خشک و زننده اجازه نگیرید؛ و به هنگامی که
اجازه داده شد؛ بدون سالم وارد نشوید .سالمی که نشانهی
صلح و صفا و پیامآور محبت و دوستی است (تفسیر نمونه،
ج  .»)428 ،14در ادامهی این آیات آمده است که «و اگر
کسی را در آن نیافتید؛ وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود
و اگر گفته شد« :بازگردید! بازگردید این برای شما پاکیزهتر
است و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است (سوره نور:
آیه .»)28
در این آیه تأکید میشود که ورود به خانههای مسکونی
بدون اجازه نباید صورت گیرد و اگر اجازه داده نشد؛ باید
محل را بدون ناراحتی ترک کرد .همچنین در سیره رسول
خدا(ص) اجازهی خواستن برای ورود به خانهی دیگران آدابی
داشته است .برای مثال در حدیثی میخوانیم :که ابوسعید از
یاران پیامبر(ص) فرمود« :به هنگام اجازه گرفتن روبروی در
نایست! و در روایت دیگری میخوانیم که خود آن حضرت
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رفتارهای توصیه شده را بدهد .این موضوع در معماری معاصر
ایران بسیار مورد توجه قرار داشته است؛ ولی در حال حاضر
در طراحیهای مسکن ،مغفول مانده است .برای مثال ،در
معماری سنتی مناطق مرکزی ایران دستگاه ورودی شامل
فضاهای گوناگونی بوده است که هر کدام از اجزا ،وظیفهای
را انجام میدادهاند تا مخاطب را با حفظ سلسلهمراتب و
احترام به درون خانه هدایت کنند و حتی اگر اجازه داده
نشود نیز؛ فضای ورودی حرمت مراجعهکننده به خانه را
حفظ میدارد .در آیات بعدی این سوره ،بر حریم بصری در
اسالم تأکید شده است و زنان و مردان را از نگاه کردن به
یکدیگر منع میکند« :به مؤمنان بگو چشمهای خود را (از
نگاه نامحرمان) فرو گیرند؛ و عفاف خود را حفظ کنند این
برای آنان پاکیزهتر است خداوند از آنچه انجام میدهید؛ آگاه
است (سوره نور :آیه .»)30بدین ترتیب میتوان حریمهای
بصری و صوتی را نیز در ادامهی حریم فیزیکی خانه مورد
داشت .حریم بصری باید به گونهای رعایت گردد که
امکان در معرض دید قرارگیری زندگی داخل خانه برای
افراد بیرون از آن نباشد .به همین دلیل ،طراحی ورودیها،
بازشوها و پنجرهها به منظور حفظ حریم بصری خانه مهم
میباشند .همچنین قرآن کریم ،حریم خصوصی را در درون
خانه مورد توجه قرار میدهد و تأکید میکند که باید فضای
خصوصی در خانه به رسمیت شمارده شود و دیگران برای
ورود به حریم این گونه فضاها ،بدون اجازه خواستن وارد
نشوند .قرآن از مردان و زنان داخل خانه میخواهد تا در
موضوعات نظیر نحوهی برقراری ارتباط و لباس پوشیدن
حیا را رعایت کنند .این موضوع باعث حفظ حرمت اعضای
خانواده و همین طور آزادی اعضای خانواده در زمانها و
مکانهای خاص به خود میباشد .بنابراین حریم خصوصی
داخل خانه باید از طریق طراحی حوزههای عمومی مربوط به
افراد ساکن در خانه و حوزهی خصوصی افراد ،حفظ گردد .در
این رابطه در سوره نور آمده است که« :ای کسانی که ایمان
آوردهاید! بردگان شما ،و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ
نرسیدهاند؛ در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند :پیش از
نماز صبح ،و نیم روز هنگامی که لباسهای (معمولی) خود
را بیرون میآورید؛ و بعد از نماز عشا این سه وقت خصوصی

برای شماست .اما بعد از این سه وقت ،گناهی بر شما و بر
آنان نیست (که بدون اذن وارد شوند) و بر گرد یکدیگر
بگردید (و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمایید) .این
گونه خداوند آیات را برای شما بیان میکند؛ و خداوند دانا
و حکیم است (سوره نور :آیه  .»)58آن چه قابل توجه است
اینست که محدودیت در این آیه به زمان مربوط میشود؛
نه به مکان .بدین معنا که شرط برای زمانهای معینی وجود
دارد و به مکان ،به عنوان مکان خاصی اشاره نشده است.
این مطلب نشان از آن دارد که مکانها میتوانند به صورت
انعطافپذیر در زمانهای مختلف به منظور و هدف متفاوت
مورد استفاده قرار گیرند .به این ترتیب ،تفکیک حریمهای
داخلی و در نظر گرفتن فضاهای خصوصی برای اعضای
خانواده میتواند یکی از راهکارهای توجه به توصیههای
ذکر شده باشد .این آیه نیاز به افزایش حریم خصوصی
فضاهای خواب و جداسازی آن ها از دیگر فضاهای خانه را
مطرح مینماید .یکی از راهکارهایی که میتواند در طراحی
فضاهای داخلی خانه بسیار مهم باشد؛ توجه به عرصههای
مختلف موجود در خانه و تفکیک مناسب آنها میباشد.
یکی از دیگر مواردی که در حریمهای داخلی خانه مورد
توجه میباشد؛ چگونگی حضور و تعامل با افرادی است
که اجازهی ورود به خانه را مییابند .اسالم مهماننوازی را
برای حفظ روابط مستحکم خانوادگی ،همسایگی و اجتماعی
بسیار ترغیب مینماید .صلهرحم و دید و بازدید ،پیوند بین
مردم را تقویت میکند و بهعنوان یکی از رفتارهای مهم
در زندگی اجتماعی از ارزش واالیی برخوردار است .به
همین سبب ،فضای خانهها باید به گونهای طراحی گردد
که اجازهی حضور و تعامل با مهمان را بدون اخالل در
روند زندگی خصوصی خانواده بدهد .در آیاتی از قرآن در
خصوص چگونگی مواجهه با مهمان در خانه سخن گفته
میشود .از این آیات اینگونه برداشت میگردد که فضای
مهمان به صورتی وجود داشته است که اجازهی خروج برای
میزبان از فضای مهمان فراهم بوده است بدون آن که
مهمان تمام فضای خانه را به صورت مستقیم در دید خود
داشته باشد .پذیرایی از مهمان نیز یکی از موضوعات مهم در
فرهنگهای مختلف است .بنابراین بر حسب فرهنگهای
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مختلف در آداب پذیرایی از مهمان در هر فرهنگ ،باید
فضایی برای تدارک استقبال و میزبانی از مهمان در خانهها
وجود داشته باشد .در سوره نور ،آدابی را برای پذیرایی و
صرف غذا در خانههای بستگان نزدیک برمیشمارد.
بدین ترتیب ،حفظ حریم فضاهای خصوصی و عمومی در
خانه یکی از مهمترین عوامل ایجاد آسایش و آرامش در
درون خانه است .آن چه در باال بدان پرداخته شد؛ آیات و
روایاتی هستند که بر حریم درونی و حریم بیرونی خانه تأکید
داشتند .چگونگی ورود به خانه و آداب و شرایط داخل شدن به
خانه مستلزم راهکارهای طراحانهایست که این مفهوم مهم
را به کالبد تبدیل سازد .همچنین حفظ حریم بصری مابین
درون و بیرون خانه ،حفظ حریمهای داخلی افراد خانواده و
همین طور تفکیک عرصههای عمومی و خصوصی خانه
متناسب با ورود مهمانان ،از مواردی هستند که بدون توجه
هوشمندانه و آگاهانهی طراح برقرار نمیگردند .عدم رعایت
توصیههای فوق منجر به وضعیتی میگردد که موجب از
بین رفتن حرمتها و احترام بین اعضای خانواده و اختالل
در ارتباطات اجتماعی وابسته به خانه میگردد.
 oاصل بهرهمندی

رهبانیت از دیدگاه اسالم ،دلیل و بیان دیگری از اصل
بهرهگیری و استفاده از نعمتهای خداوند است (طباطبایی
 .)۱۳۷۵اسالم طبیعت را مظهر صفات الهی و وسیلهی
بهرهوری انسان دانسته است .از نظر اسالم ،زندگی مناسب
در راستای بهرهگیری بهینه از نعمتهای خداوند و مظاهر
طبیعت حاصل میگردد .خداوند متعال نظام آفرینش را برای
بهرهمندی انسان و برای استفادهی او به وجود آورده است
(سوره بقره :آیه  .)29از توصیفات بهشت در تعالیم اسالمی
درختان سایهانداز ،آب جاری ،غرفههای رنگارنگ که با
سنگهای قیمتی تزئین شده ،فضاهای مملو از نور است .امام
صادق(ع) میفرمایند« :خداوند زیبایی و خودآرایی را دوست
دارد و از فقر و تظاهر به فقر بیزار است .هرگاه خداوند به
بندهای نعمتی بدهد؛ دوست دارد اثر آن را در او ببیند .عرض
شد چگونه؟ فرمودند :لباس تمیز بپوشد .خود را خوشبو کند؛
خانهاش را گچکاری کند؛ جلوی در حیاط خود را جارو کند،
حتی روشن کردن چراغ خانه قبل از غروب خورشید فقر را
میبرد و روزی را زیاد میکند» (امالی طوسی  .)1235هیچ
فرد و جامعهای مجاز نیست که خود را از آن محروم سازد.
اصل مصرف و استفاده کردن از نعمتهایی که خداوند برای
انسان آفریده؛ حق انسان و خواست خداوند است .چنانچه
خداوند در آیات مختلفی به این موضوع اشاره کرده و
میفرماید« :ای کسانی که ایمان آوردهاید؛ باید چیزهای
پاکیزهای را که خدا برای [استفاده] شما حالل کرده حرام
مشمارید و از حد مگذارید که خدا از حد گذرندگان را دوست
نمیدارد (سوره مائده :آیه  .»)۸۷پیامبر(ص) در حدیثی که
به طور غیرمستقیم فرمان سنت مبنی بر استفاده از منابع
طبیعی موجود را مطرح مینماید؛ میفرمایند« :روز رستاخیز
هم اگر شخصی نهالی در دست داشته باشد؛ بایستی آنرا
بکارد» .عدالت اجتماعی در بهرهمندی از امکانات شهر به
عنوان یکی از مبانی تعبیر امت اسالم ،تعیینکنندهی الگوی
کاربری زمینهای شهری مسلمانان نیز بود به گونهای که
هر یکی از اعضای جامعه میتوانست استفادهی یکسانی از
فضاهای عمومی و امکانات تجاری و مذهبی نماید .پیامبر
بعد از ورود به شهر مدینه ابتدا با ساختن مسجدی در مرکز
شهر و سپس سوق (بازار) در نزدیکی مسجد و پس از آن
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براساس دستورات دین اسالم ،برای تمامی انسانها حقوقی
در برابر بهرهمند شدن از طبیعت تعریف شده است .گاه
این حقوق به صورت امری ابالغ شده است تا در حدود
مشخصی از نعمتهای خداوند استفاده کنند .در واقع خداوند
برای انسانها روشن میسازد که رابطهی بین او و طبیعت
یک رابطهی بهرهمندی و توسعه میباشد .با توجه به مفهوم
با اهمیت عدالت در دین اسالم ،اصل بهرهمندی عالوه بر
استفاده از موهبات طبیعی ،در مورد بهرهمندی از امکانات
انسانساز نیز هست .بهگونهای که عدالت اجتماعی بین افراد
امت اسالمی رعایت شود .خداوند میفرماید« :به یادآورید
هنگامی را که شما را پس از قوم عاد جانشینان آنان گردانید و
در زمین به شما جای مناسب داد در دشتهای آن برای خود
کاخهایی اختیار میکردید و از کوهها خانههایی میتراشیدید.
پس نعمتهای خدا را به یادآورید و در زمین سر به فساد
بر مدارید (سوره اعراف :آیه  .»)۷4نهی پیامبر از رهبانیت
(دوری گزیدن از نعمتهای دنیا) و جهل و انحراف دانستن
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نواحی مسکونی را تقسیمبندی نمودند (مرتضی .)۱۳۸۷
 oاصل طهارت

پاکیزگی و حفظ طهارت از اصولیترین و مهمترین احکام
دین است که فرد مسلمان بارها به آن توصیه شده است.
و در این باره خداوند در قرآن کریم میفرمایند« :خداوند
کسانی را که خواهان پاکیاند دوست میدارد (سوره توبه:
آیه  .»)۱۰۸و پیامبر اکرم(ص) نیز برای تأکید بر این مسئله
میفرمایند« :نظافت نشانهی ایمان است» (بحاراالنوار
.)۱۳۸۹
امام صادق(ع) با تأکید بر سلسلهمراتب عملکردی میفرمایند:
«آیا نمیبینی که از نیکویی تقدیر خانه که آدمی بنا میکند
آنست که بیتالخالء در پنهانترین جاهای خانه باشد»
(مفضل  .)۱۳۸۸با توجه به همین موضوع میتوان به توجه
دین اسالم در مورد جداسازی فضاهای خشک و تر پی برد.
 oاصل تعامل
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بازتاب مفهوم امت در بین مردم در اسالم اصلی اساسی
است .این مهم که زندگی بشر بدون مراوده و تعامل
اجتماعی امکان ندارد؛ مورد تأیید اسالم است و در قرآن
مجید به عنوان زیربنای فعالیتهای همگانی جامعه و روابط
خانوادگی مورد تأکید قرار گرفته است .بخشی از این آیات و
روایات در این مجال ارائه میشود.
اسالم دینی اجتماعی است که شامل آیینها و عبادتهای
اجتماعی میباشد (سلطانی  .)۱۳۹۲توجه به رابطهی انسان
با جامعه بهعنوان یکی از معیارهای شهر اسالمی ضروری
میباشد .در شهر سنتی ایرانی ،اصل مذهبی صلهارحام در
تعیین محدودههای محالت نقشی اساسی داشت .تقسیمات
شهری باید آنچنان بود که آگاهی از وضعیت ایشان به راحتی
میسر باشد .نوع دوستی و خیرخواهی برای همهی مردم
به ویژه مسلمانان توصیه شده است .مسلمانان در استفاده
از نعمتهای حالل نمیتوانند تنها به خود مشغول شوند
و از وضعیت سایر مؤمنان غفلت ورزند .پیامبر اکرم(ص)
میفرمایند« :مؤمن نیست کسی که سیر باشد و برادرش
گرسنه باشد» (حکیمی  .)۱۳۷۷باید به این واقعیت مسلم
توجه کرد که مسکن تنها سرپناه نیست؛ بلکه وسیلهایست
که میبایست معیارهای الزم برای ایجاد پیوند بین محیط

و خانواده را دارا باشد .واحد مسکونی بهعنوان محور اصلی
زندگی والدین و فرزندان ،بر بهرهوری و ثبات خانواده
تأثیرگذارده و احساس عزت و سربلندی ،امنیت و آسایش
را به ساکنین آن هدیه میدهد .از همین رو است که رسول
اکرم(ص) «برخورداری از یک خانهی خوب را از نشانههای
سعادت دانستهاند( ».نهج الفصاحه .)335
در بینش اسالم ،مطلوب آن است که محیط زندگی برای
تحکیم روابط اجتماعی ،تقویت عواطف و احیای روح جمعی
محیط مناسبی باشد .از نظر دین اسالم همسایگان شایستهی
همدردی ،محبت ،مهربانی و رفتار عادالنه میباشند .اسالم از
همسایگان میخواهد تا صمیمیت اجتماعی محکمی در بین
خود برقرار کنند تا حدی که بتوانند بر یکدیگر تکیه کنند و
هرکدام از آنها دارایی ،آبرو و زندگی خود را در بین همسایگان
خود محفوظ بداند .ارج نهادن به همسایگان در جوار خانه
و رعایت حقوق همسایگی که از اهمیت باالیی برخوردار
است به طوری که در قرآن ،همسایه همردیف با پدر و مادر
و خویشاوندان ذکر شده است .حضرت علی(ع) میفرمایند:
«حریم مسجد چهل ذراع است و حریم همسایگی چهل
خانه از چهار طرف یک خانه میباشد» (اخوت  .)۱۳۹۱براین
اساس ،عدد چهل نمایانگر محدودهی تعداد واحدهای هر
بلوک می باشد؛ که در بسیاری از شهرهای سنتی مسلمانان
ی .)۱۳۸۷
به چشم می خورد (مرتض 
ارج نهادن به حضور مهمان در خانه به عنوان یکی از
اصلیترین اصول اخالقی است همانگونه که خداوند در
قرآن میفرماید« :و بگو پروردگارا مرا در جایی پربرکت
فرودآور که تو نیکترین مهمان نوازانی (سوره مومنون :آیه
 .»)۲۹پیامبراکرم می فرمایند« :هر خانهای که مهمان بر
آن وارد نشود؛ فرشتگان واردش نمیشوند» (جامعاالخبار).
در حدیث دیگری از پیامبراکرم نقل شده است که «مهمان
روزی خود را میآورد؛ گناهان اهل خانه را میبرد و
میفرمایند :مهمان راه بهشت است» (مجلسی  .)1386و نیز
میفرمایند« :هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد؛ باید
میهمانش را گرامی دارد» (کلینی .)1391
از دیدگاه اسالم ،خانواده اساس تمامی ساختارهای فرهنگی/
اجتماعی بوده و یک نهاد شوکوفا میباشد که اثبات عقیدتی
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و فرهنگی طیف وسیعی از جامعه را تضمین میکند .یکی
از رویدادهای زمان زندگی پیامبر در مدینه ،زمانی که یکی
از یاران ایشان به نام خالد بن ولید ،از کوچکی خانهی خود
که دیگر برای تعداد افراد خانواده اش کافی نبود -با ایشانصحبت میکرد؛ پیامبر در پاسخ به او نگفتند به خانهای
بزرگتر منتقل شود یا اینکه خانواده را در چند خانه جداگانه
جای دهد؛ بلکه به او گفتند :همین خانه را گسترش دهد و
یا اینکه طبقه ای بر باالی آن بسازد .این داستان بیانگر دو
اصل مهم میباشد:
 .1بکارگیری تمامی تمهیدات الزم جهت جلوگیری از
شکاف در خانواده
 .2ترجیح بر زندگی همه افراد یک خانوادهی گسترده در
یک خانهی واحد (مرتضی )۱۳۸۷
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خداوند مسلمانان را برادران حقیقی یکدیگر اعالم نموده و
به تحکیم روابط اجتماعی ،خانوادگی و فامیلی بسیار توصیه
ی شود؛
میکند .طبق آنچه از منابع دین اسالم برداشت م 
تعامل مستحکم جوامع مسلمانان از طریق محبت و روابط
نزدیک با خانواده و خویشاوندان ،همچنین تعهدی که
مسلمانان را به مراعات و مالحظه یکدیگر دعوت مینماید
نمود پیدا میکند .محیط زندگی یک مسلمان باید به گونهای
طراحی شود تا شرایط برپاداشتن این اصل را در سبک زندگی
اش فراهم کند و او را برای این امر ترغیب کند.
در ادامه جهت روشن شدن موضوع مسکن ،برای ایجاز در
مطلب و اینکه بتوان شاخصهای مورد نظر را استخراج نمود
احادیث و روایات مربوط به مسکن در قالب جدول  2ارائه
میشوند.

جدول  .2آیات ،روایات و تفسیر آنها در مورد مفهوم سکونت (مأخذ :نگارندگان)

آموزههای سکونتی استنباطی از احادیث
وحدت و تمرکز با جامعهی شهري و در
جامعه بودن
امت واحده اسالمي و همراه بودن با جماعت

شماره حدیث

بعد
کالبدی/
معنایی

روایات و احادیث

منبع

1

كسي كه به اندازهی يك وجب از جماعت مسلمان
دور شود؛ خدا ريسمان اسالم را از گردنش بيرون
ميآورد.

نهجالفصاحه،
حدیث 2769

معنایی

سوره یونس:
آیه 87

معنایی

نهجالفصاحه
حدیث 3025

معنایی

سوره حج:
آیه 63

معنایی

2

3
4

كسي كه در بيابان سكوت كند؛ خشن ميشود.

آيا نديدهاى كه خدا از آسمان آبى فرو فرستاد
و زمين سرسبز گرديد آرى خداست كه دقيق و
آگاه است.
در باره [حكمت] هاللها[ى ماه] از تو مىپرسند
بگو آنها [شاخص] گا ه شمارى براى مردم و
[موسم] حجاند و نيكى آن نيست كه از پشت
خانهها درآييد بلكه نيكى آن است كه كسى تقوا
پيشه كند و به خانهها از در [ورودى] آنها درآييد و
از خدا بترسيد باشد كه رستگار گرديد.

سوره بقره:
آیه 189

کالبدی

توجه به مکانیابی سكونتگاه در شهر و
روابط شهري
توجه به طبیعت
بهره مندی از نعمات الهی

توجه به حفظ حریم خانه
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5

و به موسى و برادرش وحى كرديم كه شما دو تن
براى قوم خود در مصر خانههايى ترتيب دهيد و
سراهايتان را رو به روى هم قرار دهيد و نماز برپا
داريد و مؤمنان را مژده ده!

توجه به تعامل فرهنگی در جامعه
توجه به نظارت بر محیط زندگی
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6

اى كسانى كه ايمان آوردهايد به خانههايى كه
خانههاى شما نيست داخل مشويد تا اجازه بگيريد
و بر اهل آن سالم گوييد اين براى شما بهتر است
باشد كه پند گيريد.

7
8
9
10
11

خدايا گناه مرا ببخش و خانهام را وسيع گردان.

پروردگارا از همسايهی بد در خانهی ثابت به تو
پناه ميبرم.
شما را نسبت به همسايه سفارش ميكنم.

همسايهی خانه سزاوار به خانهی همسايه است.
امام علی :خانه را شرافتی است .شرافت خانه
به وسعت حیاط و همنشینان خوب است .و نیز
خانه را برکتی است .برکت خانه جایگاه خوب آن،
وسعت محوطهی آن و همسایگان نیکوست.

12

بندهاي كه همسايهاش از شرش در امان نيست؛
داخل بهشت نميشود.

13

جماعت مایهی رحمت و تفرقه مایهی عذاب
است.

14

از زمين محافظت كنيد زيرا مانند مادر شماست.

اصول کافی ،ج،3
249
اصول کافی،
ج96 ،4

نهجالفصاحه،
حدیث 973

کالبدی

توسعه فضاهاي مسكوني در شهر

معنایی

مالمت رفتار و روابط همسايگي بد

معنایی

رفتار نیک با همسايه و اهميت فضاهاي
همسايگي

الحیاه ،ج289 ،6

معنایی-
کالبدی

مکارم اخالق،
49

معنایی-
کالبدی

نهجالفصاحه،
حدیث 2338

معنایی

نهجالبالغه،
خطبه 78

معنایی

سوره نور:
آیه 58

نهجالفصاحه،
حدیث 1130

معنایی-
کالبدی

کالبدی

اهمیت حقوق همسایه (حق شفعه)
تعامل با همسایه
وسعت حیاط
مکانیابی خانه
حسن سلوک و بهبود رفتار مناسب اجتماعي
در فضاهاي شهري به خصوص در واحدهای
همسایگی
وحدت با جامعهی شهري و در جامعه بودن
همراه بودن با جماعت و اهميت زندگي
اجتماعي

توجه به حفظ حریمهای داخلی خانه
توجه به سلسلهمراتب در داخل خانه

عمران و آباداني زمین و مراقبت و محافظت
بهینهی آن در كليهی فعاليتهاي مربوط به
امور معماری و شهرسازي
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اى كسانى كه ايمان آوردهايد؛ قطع ًا بايد غالم و
كنيزهاى شما و كسانى از شما كه به [سن] بلوغ
نرسيدهاند؛ سه بار در شبانهروز از شما كسب اجازه
كنند .پيش از نماز بامداد و نيمروز كه جامههاى
خود را بيرون مىآوريد و پس از نماز شامگاهان
[اين] سه هنگام برهنگى شماست نه بر شما و نه
بر آنان گناهى نيست كه غير از اين [سه هنگام]
گرد يكديگر بچرخيد [و با هم معاشرت نماييد]
خداوند آيات [خود] را اين گونه براى شما بيان
مىكند و خدا داناى سنجيدهكار است.

سوره نور:
آیه 27

معنایی-
کالبدی

توجه به حریم داخل و خارج خانه
توجه به ساختار خانه برای ایجاد امنیت
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نگاه كردن به سيره بينايي را زياد ميكند.

 ...و افراطگران همدمان آتشند.
و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم...
و خداوند افراد پاکیزه را دوست دارد.
بردگان و کودکانتان که به حد بلوغ نرسیدهاند؛
الزم است که در سه وقت از شما اجازه بگیرند...
که این سه وقت خصوصی شماست.

امام صادق :آیا نمیبینی که از نیکویی تقدیر خانه
که آدمی بنا میکند آن است که بیتالخال در
پنهانترین جای خانه باشد.
بدترين جا براي نشستن ،بازارها و در راه عبور و
مرور مردم است.

اذيت و آزار را از راه و مسير مسلمانان صاف و
هموار كن.

و خدا براى شما خانههايتان را مايه آرامش قرار
داد و از پوست دامها براى شما خانههايى نهاد كه
آن[ها] را در روز جابجا شدنتان و هنگام ماندنتان
سبك مىيابيد و از پشمها و كركها و موهاى آنها
وسايل زندگى كه تا چندى مورد استفاده است.
حق همسايه آن است ...و خانهی خود را باالتر
از خانه او نسازي تا باد بر آن ها مسدود شود .یا
آفتاب نبیند.

و از مردم [به نخوت] رخ برمتاب و در زمين
خرامان راه مرو كه خدا خودپسند الفزن را دوست
نمىدارد.

براي هرچيزي زكاتي وجود دارد و زكات خانه
(ساختن و آماده كردن) اتاق مهمان است.

الحیاه ،ج349 ،6
سوره غافر:
آیه43
سوره بقره:
آیه143

معنایی-
کالبدی
معنایی

پرهیز از تشخص کالبدی
توجه به اعتدال و تناسبات و پرهیز از کار
بیهوده

اهمیت فضاي سبز در سکونتگاه و در منظر و
سیمای شهري
توجه به اعتدال
پرهیز از اسراف و کار بیهوده

معنایی

توجه به اعتدال

نهجالفصاحه،
حدیث 1760

معنایی-
کالبدی

اهمیت پاکیزگی در اسالم
توجه به فینا و داخل خانه

کالبدی

توجه به حریم والدین
توجه به حریم داخل خانه

توحید مفضل،
169

کالبدی

سوره توبه:
آیه104

نهجالفصاحه،
حدیث 1809

نهجالفصاحه،
حدیث 3122
سوره نحل:
آیه 80

کالبدی

توجه به سلسلهمراتب فضاهای داخلی خانه
توجه به حریمهای بصری و صوتی
توجه به طهارت و پاکیزگی

اجتناب از سد معابر شهري و اذيت شهروندان
بهوسیلهی ساخت سکونتگاه

کالبدی

رعایت قاعده الضرر و الضرار در ساخت
سکونتگاه و فضاهاي شهري

کالبدی

توجه به مصالح در ساخت خانه
احترام به حقوق شهروندي
توجه به حریم و ارتفاع مناسب ساختمانهاي
شهري در فضاهاي شهري
اهميت باد در مکانیابی سکونتگاه و فضاهاي
شهري

نهجالبالغه،
فراز دوم،
نامه 23

کالبدی

سوره لقمان:
آیه 18

معنایی

تعامل و زندگی جمعی
مهماننوازی

اصول کافی،
ج 92 ،4

معنایی-
کالبدی

اکرام مهمان در شهر ،ترويج فرهنگ تکریم
از مهمانان شهري و تهيه و تدبیر مكان
اسكان آنها
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همواره آن ساختمانى كه بنا كردهاند در دلهايشان
مايهی شك [و نفاق] است تا آنكه دلهايشان
پارهپاره شود و خدا داناى سنجيدهكار است.

سوره توبه:
آیه 110

معنایی

37

38

29
30
31
32
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دوستداشتني ترين مكان هاي شهر نزد خدا
مساجد و منفورترين مكان شهر نزد خدا بازارها
هستند .
از سنگ حرام در به كاربردن در ساختمان دوري
كنيد زيرا اين كار باعث ويراني ساختمان است.
پاكيزه كردن خانه بي نيازي را به دنبال دارد.

خداوند جليل و باشكوه گناهان قبلي و بعدي
مردي را كه شاخه تيغي را از مسير راه مردم
بردارد آمرزيد.
قبل از خريد خانه به دنبال همسايه خوب باشيد.

33

34
35

بركت همراه جماعت است.
بندهاي كه همسايه اش از شرش در امان نيست؛
داخل بهشت نميشود.
مقدار همسايه بودن تا چهل خانه است.

36
37

38

یکی از رنجها اینست که انسان چیزی را فراهم
آورد که نمیخورد و بنایی بسازد که در آن سکونت
نمیکند و سپس به جانب خداوند متعال میرود
در حالیکه نه مالی با خود میبرد و نه ساختمانی
منتقل میکند.

خداوند بزرگ چیزهایی را خوش ندارد که عبارتند
از :بیهودگی در نماز ... ،و چشم انداختن به داخل
خانهها بدون اجازه.

نهجالفصاحه،
حدیث 71

معنایی-
کالبدی

الحیاه ،ج325 ،6

معنایی-
کالبدی

اهمیت طهارت مالی و عمران و آباداني
شهري از راه حالل

کالبدی

ساخت سکونتگاه در مکان طاهر و طیب

اصول کافی ،ج،2
121
نهجالبالغه،
فراز دوم،
نامه 18

کالبدی

اصول کافی ،ج،3
293

معنایی

نهجالفصاحه،
حدیث 2180

معنایی

نهجالبالغه،
خطبه178

معنایی

نهجالفصاحه،
حدیث 1350

معنایی-
کالبدی

نهجالفصاحه،
حدیث 1289

کالبدی

نهجالبالغه،
خطبه127

الحیاه،
جلد291 ،6

کالبدی-
معنایی

کالبدی

سفارش به طهارت و پاکیزگی و اهميت
پاك كردن آلودگي از فضاهاي زيستي و
سکونتگاهی

ضرورت همسايه خوب و توجه به گزينش
و دقت در روابط واحدهای همسايگي در
فضاهاي شهري جهت رسیدن به امنیت
اجتماعی

فراهم نمودن بستر امنیت اجتماعی در
سکونتگاه بهوسیلهی اهميت دادن به زندگي
اجتماعي و همراهي با امت
ارتقا و بهبود رفتار اجتماعي در فضاهاي
همسايگي

ميزان وسعت حريم همسايگي در فضاهاي
شهري
توجه به حریم خصوصی همسایگان در
مکانیابی سکونتگاه
توسعهی فضاهاي مسكوني در شهر ،حسن
سلوك در حيطه خانواده و روابط همسايگي
توجه در مسکن به برآورده کردن نیازهای
آدمی

حفظ حریم
پرهیز از اشرافیت خانهها به هم
پرهیز از دخول به فضای اصلی خانه به
یکباره
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سه چيز از نعمتهاي دنياست .وسيلهی سواري
كه خوب راه برود ،زن شايسته ،و خانهی وسيع.

اهمیت دادن به اصل سلسلهمراتب و
درجات ارزشی ،سیالیت از فضاي معنوي به
فضاي مادي بهوسیلهی نظام ارزشگذاري و
دستهبندي براي فضاهاي شهري
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کسی که برای خودنمایی و شهرت ساختمانی
بسازد؛ در روز قیامت آن را بر پشت خود تا هفت
زمین حمل میکند و سپس به صورت طوقی از
آتش در گردن او درمیآید.

نهج البالغه،
خطبه 203

کسی که برای رقابت چیزی بسازد؛ خداوند او را نهج البالغه ،فراز
دوم،
روسیاه محشور میکند.
نامه 27

اى كسانى كه ايمان آوردهايد چيزهاى پاكيزهاى
را كه خدا براى [استفاده] شما حالل كرده حرام
مشماريد و از حد مگذريد كه خدا از حدگذرندگان
را دوست نمىدارد.

خداون زیبایی را دوست دارد و تیره روزی و
بیچارگی را نمیپسندد ... ،که خانهاش را نیکو کند
و جلوی آن را جارو نماید.
[اى پيامبر] بگو زيورهايى را كه خدا براى
بندگانش پديد آورده و [نيز ] روزيهاى پاكيزه
را چه كسى حرام گردانيده بگو اين [نعمتها] در
زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آوردهاند
و روز قيامت [نيز] خاص آنان مىباشد اين گونه
آيات [خود] را براى گروهى كه مىدانند به روشنى
بيان مىكنيم.
اگر تمکن کفار از مواهب مادی سبب نمیشد که
امت گمراه شود؛ خداوند برای کافران خانههایی با
سقف نقره قرار میداد.

خداوند زیبایی را دوست دارد و از تظاهر به فقر
بیزار است؛ هرگاه به بندهای نعمتی دهد؛ دوست
دارد اثر آن را در او ببیند .عرض شد چگونه؟
فرمودند :لباس تمیز بپوشد .خود را خوشبو کند.
جلوی در حیاط خود را جارو کند .خانه اش را
گچکاری کند .حتی روشن کردن چراغ خانه قبل
از غروب آفتاب فقر را میبرد و روزی را زیاد
میکند.

آهنگری که همسایهاش از صدای او آزار ببیند
وارد بهشت نمیشود.

سوره مائده،
آیه 87
اصول کافی،
ج 127 ،3

معنایی

کالبدی

کالبدی

معنایی

کالبدی

پرهیز از اسراف

توسعهی فضاهای مسکونی در راستای هم
چه در جهت افقی و چه در جهت عمودی
توجه به سایهاندازی به خانه های دیگر

توجه به اصل بهرهمندی
توجه به اصل اعتدال
توجه به تزئینات خانه
توجه به معبر جلوی خانه (حق شفعه)

سوره اعراف،
آیه 32

کالبدی

بهرهمندی از نعمت های پاکیزه و حالل

نهجالفصاحه،
حدیث 2190

معنایی-
کالبدی

توجه به اندازه در ساخت مسکن
پرهیز از تجمالت

اصول کافی،
ج 142 ،3

کالبدی

اصول کافی،
ج 357 ،3

کالبدی

توجه به فینا
توجه به وضعیت منزل
توجه به پاکی و طهارت

توجه به سلسلهمراتب ساختمانی
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اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگيريد
و بخوريد و بياشاميد و[لى] زيادهروى مكنيد كه او
اسرافكاران را دوست نمىدارد.

سوره اعراف،
آیه 31

39

40
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دنیا خانهی عبور است که باید از آن بهترین
استفاده را نمود .باید برای خانه دائمی وسیله و
امکانات برداشت و از جای ناپایدار بـرای مکان
جاویدان استفاده کرد.

50

51

52

خداوند فرشتهای را وکیل بر ساختمان قرار داده
است؛ و آن فرشته به کسی که سقفی بیش از
هشت ذراع باال ببرد؛ خطاب کرده میگوید :ای
تبهکار کجا میروی؟

پیامبر :آیا از حقوق همسایه آگاه هستید؟ شما
نبایستی بهواسطهی ساختمانسازی خود وی را
از هوای تازه محروم نمایید؛ مگر اینکه از او کسب
اجازه نمایید.

نهجالبالغه،
خطبه 203
اصول کافی،
ج 82 ،4

نهجالفصاحه،
178

امام صادق :جدم رسول اهلل از خوابیدن در پشت
بام بیدیوار نهی فرمودند.که باید از چهار طرف اصول کافی ،ج
299 ،3
حصار باشد و کمترین ارتفاع آن سه وجب خواهد
بود.

کالبدی

کالبدی

کالبدی

پرهیز از آزار همسایه با صدا

توجه به حریم همسایهها
بهرهمندی از هوای تازه
توجه به امنیت در خانه
توجه به حریم در خانه
توجه به تناسبات در ساختارهای خانه

اطاعت ،قناعت ،تواضع ،نظم ،حجاب و محرمیت ،صلهارحام ،تکریم
مهمان و طهارت باشند.
همانگونه که اسالم الزم میداند؛ خانه بایستی بر این اساس و برای
تحقق این اصول بنا گردد و بنابراین طراحان و سازندگان نیز بایستی
در طراحی خود ،این اصول را به عنوان رهنمود مد نظر قرار دهند.
به عبارت دیگر طراحی خانه یک مسلمان باید حاصل ارزشها و
عقاید اسالمی ساکنین آن باشد .صفت اسالمي در كنار معماري و
شهرسازي نشاندهندهی اسالم بهعنوان تمدن است و نه اسالم
به عنوان دين؛ و تعبير ملل مسلمان در اعصار از دين اسالم و
تبديل آن به الگوهاي شهرسازي و معماري كام ً
ال اعتباري بوده و
به هيچ وجه نبايد مطلق بودن مباني دين اسالم را به دستاوردهاي
فرهنگي و فني ملل مسلمان تعميم داد .خصوصيات اصلي معماري
و شهرسازي اسالمي نه در ايجاد عناصر و الگوهاي جديد ،كه در
نحوهی بكارگيري ،سازماندهي و تركيب آنها نهفته است .در این
بین ،معمار مسلمان میتواند با بهرهگیری از این اصول به طراحی
بپردازد؛ تا بدین وسیله عالوه بر آنکه نیازهای مادی انسان رفع شود؛
این مسکن بتواند زمینهساز نیازهای متعالی انسانی گردد.
در نمودار  ،1سعی در استنباط کیفی و کالبدی از احادیث شده است تا
بتوان در مسکن و شهر اسالمی به کار بست .پس از آن سعی شده
تا دستهبندی این معیارها براساس قرابت موضوعی براساس مفاهیم
اساسی اسالمی صورت گیرد.
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آن چه مسلم است؛ آنست که اهداف خانه براساس منابع اسالم (با
توجه به فهم و برداشتهای نگارندگان این پژوهش) تأمین امنیت،
آسایش و مهمتر از آنها آرامش برای انسان اجتماعی است .که این
مهم تنها به وسیلهی خانه به عنوان کالبد محقق نمیگردد؛ بلکه
مجموع باورها ،شیوهی زندگی ،رفتارهای سیاسی و همچنین در
نهایت ،خانه است که میتوانند به همراه یکدیگر آرامش را برای
انسان به همراه آورند .بنابراین میتوان در یک عبارت کوتاه برداشت
خود را از تعبیر خانه در نگاه اسالم ،اینگونه بیان کرد:
«خانه ،مکانی است برای آرامش انسان»
زندگی به شیوهی اسالمی ،که شیوهای مبتنی بر هدف میباشد؛
بدون تالش در راستای به کار بستن دستورالعمل منطبق بر
ارزشهای دینی ،امکانپذیر نخواهد بود .قرآن و سنت حاوی
فهرست منسجمی از منابعی است که میتواند مجموعهای از اصول
اساسی را ،به عنوان راهنما و چهارچوب برای طراحی و معماری
مسکن ،در اختیار ما قرار دهد .این فهرست همان اسالم ناب است
که به صورت شیوهای برای زندگی مطرح میگردد و اصولی جهت
قواعد زندگی فرد مسلمان و روابط وی با محیط اجتماعی و مادی
را تعیین مینماید .اصول سبک زندگی اسالمی که معرفی شد
تأثیر مستقیمی روی الگوی فعالیتها و شیوهی زندگی مردم و در
نتیجه شکل خانههای آنها دارند .وجوه و ابعاد مورد اشاره میتوانند
به عنوان مصداقهایی برای برخی مفاهیم ارزشی از قبیل توکل و

معنایی

قرارگیری کاربریهای هماهنگ در کنار هم
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نمودار  .1مدل اسالمی مسکن مطلوب (مأخذ :نگارندگان)

نمودار  1تالشی در جهت ارائه مدل اسالمی مسکن مطلوب
است .که با وجود تالش فراوان در جهت ارائهی مدلی کامل
ولی هنوز جای کار بسیاری در این زمینه وجود دارد؛ چرا
که این مدل ،از سوی خداوند متعال صادر گردیده و مسلم ًا
نیاز به انسان کاملی است برای استخراج و ارائهی مدلی
کامل .مدل ارائه شده پس از بررسی احادیث ارائه شده و نیز
احادیث دیگری که به دلیل طوالنی شدن مطلب به اختصار
در جدول دستهبندی گردید؛ شکل گرفت .مدل ارائه شده
به شش شاخص اساسی که به بیان کیفیت مسکن از منظر
اسالم میپردازند؛ تقسیم میشود و هر یک از این معیارها
خود دارای ریزمعیارهایی هستند.
 .3ارزیابی مدل اسالمی مسکن مطلوب
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شریعت اسالمی به واسطهی منابع اساسی خود ،اصول
مشخصی را وضع نموده است که در راستای نیل به
اهداف نهایی اسالم و نیز تسهیل و نظمبخشی به زندگی
مسلمانان وجود آنها ضروری میباشد .این اصول ،که در
یک چهارچوب و ساختار اجتماعی منسجم ادغام گردیدهاند؛
در قالب یک سری ارزش نمایان شدهاند .و این ارزشها،
به صورت قواعدی در آمدهاند که در چهار سطح اجتماعی

جامعه ،همسایگی ،خانواده و فرد بایستی پیاده شوند .اصول
سبک زندگی اسالمی بایستی به گونهای عملی در محیط
کالبدی زندگی مسلمانان پیاده گردد تا بتواند آنگونه که
شایسته است بر روش زندگی آنها اثر بگذارد .اما در رابطه با
طراحی معماری ،قرآن و سنت هیچکدام ضوابط مشروحی
را برای روش ساخت و طراحی خانه ابالغ ننمودهاند .البته
این امر را نمیتوان به هیچ عنوان به حساب بیتوجهی
اسالم به امر طراحی مسکن برای انسان گذاشت .بلکه بر
عکس ،نشاندهندهی آن است که اسالم ،تغییرات رسوم
و آداب فرهنگی و جغرافیای طبیعی از دورهای به دورهی
دیگر و از سرزمینی به سرزمین دیگر را به عنوان یک
واقعیت به رسمیت میشناسد و تفاوتها را مورد قبول
قرار میدهد .از این رو ،اسالم تمامی مفاهیم ساختوساز
و رسوم خانهسازی را مادامی که در تضاد با شرع نباشد؛
مجاز میشمارد .به عبارت دیگر ،قرآن و سنت حاوی نکات
و توصیههایی است که میتواند مجموعهای از منشها و
ظرایفی را ،به عنوان راهنما و چارچوب برای طراحی و
معماری مسکن ،در اختیار مسلمانان قرار دهد .اسالم روش
را برای طراحی خانه ارائه نمیدهد؛ بلکه منش طراحی خانه
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را بیان میدارد .منشی که از اصول و بنیانهای اسالمی به
دست میآید .این منشها به عنوان الگو و شیوهی زندگی
مطرح میگردد و اصولی را جهت زندگی فرد مسلمان و
روابط وی با محیط اجتماعی و مادی و به عبارت دیگر
شیوهی زندگی مسلمانان را تعیین مینماید؛ و اگر خانه
ظرف زندگی انسان در نظر گرفته شود3؛ بنابراین طراحان
و معماران باید براساس معیارهایی که اسالم به عنوان شیوه
ی زندگی برای مسلمانان پیشنهاد داده است ،عمل کنند.
به عبارت دیگر ،طراحی خانه یک مسلمان ،بایستی حاصل
نوع زندگی او که مبتنی بر ارزشها و عقاید اسالمی ،خواهد
بود.
مسئلهی مهم در مورد مسکن ،پیچیدگی خاص این
بناست؛ چراکه این بنا در ارتباط با نیازهای متغیر آدمی و در

جهت پاسخگویی به آنها به وجود میآید .بر همین اساس
الزم مینماید تا در هر برههای از تاریخ براساس نیازها و
خواستهای آن زمان معماران دست به طراحی بزنند .به
عبارتی ،همانطور که یکسوی خانه بسته به ارزشها و
اصول منبعث از اسالم است؛ سوی دیگر آن وابسته به
خواستها و نیاز های کاربران آن -که همانا مسلمان
معاصر است -میباشد .در واقع تعمیم هر نوع الگویی به
مسکن معاصر بدون در نظر گرفتن نیازها و خواستههای
مسلمان معاصر کاری عبث و بیهوده خواهد بود .به همین
دلیل در نوشتار حاضر سعی در ارزیابی الگوهای ارائه شده
بر اساس نیازها و خواستهای معاصر بوده که به شکل
پرسشنامه به تحلیل الگوها پرداخته شد.
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تصویر  .1نمونهای از پرسشنامههای تدوین شده برای پرسشنامه (مأخذ :نگارندگان)
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جهت تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه ،ابتدا سؤالت موجود
کدگذاری گردید .سپس نظرات داده شده در طیف میزان
اهمیت وزندهی و امتیــاز عددی  ۱تا  5به پاسخها داده
شد .بدین ترتیب که امتیاز  1به معنی بیاهمیت و امتیاز
 5به معنی بسیارمهم و ضروری جلوهگر است .جامعهی
آماری مورد پژوهش به شیوهی نمونهگیری خوشهای از
میان افراد ساکن محالت مختلف شهر تبریز انجام شد .که
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تعداد نمونهی آماری مورد پژوهش  600عدد بود .با توجه
اعتنای  83درصدی پژوهش ،جمع امتیاز مربوط به هر
مؤلفه برابر با  4980میباشد .پس از تکمیل پرسشنامهها
و جمعبندی آنها در جداول ،امتیازهای بهدست آمده در
نمودار قرار گرفت تا بتوان به مقایسهی جامعی از الگوهای
ارائه شده رسید و میزان اهمیت آنها را در جامعهی معاصر
سنجید.
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نمودار  .2ارزیابی مدل اسالمی مسکن مطلوب بر اساس نیاز جامعهی معاصر ایران (مأخذ :نگارندگان)
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بررسی نمودار  2نشان میدهد که بیشترین امتیاز کسب
شده مربوط به نهی اشاعهی بو در خانهی معاصر است.
از این منظر ،شاید بتوان به اهمیت نقش طراحی به عنوان
یک عنصر شاخص در طراحی مسکن پی برد .پس از آن
امنیت محله ،وسعت خانه ،سلسلهمراتب فضایی و حفظ و
اشاعهی طبیعت بیشترین امتیاز را کسب کردند .از طرفی
الگوهای مربوط به استفاده از مصالح بومی و پرهیز از
تشخص کالبدی به ترتیب کمترین امتیاز را کسب کردند؛
که نشان از تغییر در سبک زندگی مردم معاصر دارد .نمودار
 ،2جهت بررسی بیشتر این ارتباط ارائه شده است.
در الگوی مسکن امروز ،همگرایی حوزههای فرهنگ،
اقتصاد ،سیاست ،تکنولوژی و اجتماع فرایند تکاملی
پایانناپذیری را پدید میآورد .احتما ًال گفتگوی میان فرمها
و فضاهای جدیدی که اکنون طراحی و ساخته شده با
آینده بالقوه آنها وجود خواهد داشت .ارتباطی که روزبهروز
کمرنگتر خواهد شد .بنابراین برای حفظ زنجیرهی مسکن
ایرانی در طول تاریخ باید گذشته را ورق زد تا بتوان راه آینده
را با درس گرفتن از گذشته هموارتر ساخت و با تجزیهی
عوامل مؤثر بر مسکن و فضاهای زندگی از گذشته تا فردا
به تحلیل و ارزشیابی آنها پرداخت (علیالحسابی و کرانی
 .)34 ،1392بهرهگیری از معانی ،مفاهیم و فرهنگ جامعه
میتواند مانع از ساختوسازهای بیهوده و بیمعنا و حفظ
سلسله مفاهیم حاکم بر اجزای فیزیکی و غیرفیزیکی خانه
گردد؛ و پافشاری پژوهش حاضر درست بر همین نکته
است که با بهرهگیری از ناخودآگاه جمعی که در طول تاریخ
شکل گرفته؛ به نیاز امروز مسکن پاسخ بگوید.
 .4نتيجهگيري
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بر اساس آنچه مطرح شد میتوان نتیجه گرفت که مسکن
داراي ابعاد گوناگون اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی و روانی
است و نمیتوان با دیدی یکبعدي به آن نگریست.
بنابراین کیفیت و کمیت هر دو در مسکن مهم هستند
و از آنجا که رضایت مصرفکنندگان در نهایت بیشترین
اهمیت را دارد؛ مسـکن باید متناسب با ارزشهاي سنتی،
ویژگیهاي محیطی ،اعتقادي ،فرهنگی و اجتماعی ایشان
باشد .متأسفانه انقطاع به وجود آمده در فرهنگ ما موجب

قطع رابطه بین مفهوم فرهنگ و فضای معماری شــده
است؛ و در این بین رشد پرشتاب شهرهای بزرگ ،مسکن
را به یکی از مسائل حاد توسعه بدل کرده است .در این
راه توجه به مبانی منبعث اسالمی و نیازهای معاصر مردم
ایران جهت شناخت و تدوین راهکارهای پاسخده ،امری
ضروری است.
در خانههای امروزی میتوان گفت که بیشتر فضاهای خانه
که باعث مطلوبیت و آرامشبخشی آن میشدند؛ به نوعی
قربانی احتیاجات اقتصادی و اجتماعی شده و ارتباطات
مکانی -فضایی ایجاد شده که در ابتدا مبتنی بر نیاز متعالی
انسانی و مبانی منبعث از اسالم بود؛ کمکم تحلیل رفته و
به حداقل رسیده است.
بر اساس تحلیلهای انجام شده و نتایج حاصل از آن،
میتوان به عنوان راهکار جهت ارتقای کیفیت مسکن و
محیط مسکونی ،برای نیل به مسکن مطلوب اسالمی،
مدل اسالمی مسکن مطلوب را ارائه داد؛ که پژوهش حاضر
عالوه بر ارائهی مورد مذکور ،آن را مطابق با نیاز جامعهی
معاصر ارزیابی نمود .این امر سبب میشود تا معمار معاصر
برای طراحی خود ،عالوه بر مدنظر قرار دادن ارزشهای
اسالمی ،براساس آنچه گذشت این ارزشها را مطابق با
نیاز امروز به روز نماید.
این معیارها میتوانند مسیر مناسبی را برای رسیدن به
مطلوبیت در مسکن معاصر در عین هماهنگی با ارزشهای
خانوادهی مسلمان ایرانی ارائه دهند و امکان زندگی سالم
را در مسکنی سالم مهیا سازند .بنابراین ،بهبود بخشيدن
به ویژگیهای كيفي مسکن همانا بهبود بخشيدن به روح
مستقر در كالبد است .امید است خانهی معاصر نیز بتواند
آرامش واقعی را برای انسان معاصر فراهم آورد .رهیافت
مشخصی که بر پایهی مطالعات و مباحث تحلیل این
پژوهش برای افزایش مطلوبیت معماری مسکن معاصر
ایرانی-اسالمی از منظر کیفیت میتوان به یقین بیان نمود
همسویی بین شاخصها در آن واحد ،متناسب با زمان و
ارتباط متقابل آنها در یک رابطهی طولی است به نحوی
که وحدتی را متضمن گردند .این گونه است که معماری
خانه به طبیعت و فطرت خود نزدیک گشته و نیازهای
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انسان را به عنوان تجلی اسم اعظم الهی برآورده میسازد.
در ادامهی مسیر پژوهش ،در جهت ارائه راهکارهای عملی
طراحی ،بررسی خانههای سنتی ایران و استخراج نمودهای
کالبدی مطابق با مدل اسالمی مسکن مطلوب میتواند
راهگشای طراحان گردد؛ چراکه مسکن سنتی در طول
زمان بر اساس پسزمینهی دینی و فرهنگی ملت به وجود
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آمده و راهکارهای عملی بکار برده شده در آنها میتواند
چراغ راه نمودهای کالبدی معاصر باشد.
با وجود آن که تحقیق پیرامون موضوع مسکن اسالمی
جای کار بسیار دارد؛ با این حال امید است پژوهش حاضر
مسیر مناسبی در جهت برنامهریزیهای آتی مسکن فراهم
کند.
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The need for housing is one of the most basic human needs. According to the principle thirty-one
constitution of Islamic Republic of Iran, having adequate housing is the right of every Iranian
individual and family. The qualitative indicators of housing has always been the most sensitive
instruments are accommodation plan. In other words, Muslims should be chosen home layout,
which allows the growth and excellence of the individual, family and society based on Islamic
beliefs provide. In this context, the principles of Islam has provided guidance in order to achieve
the desired quality of housing.
The research aims is to answer the basic question that is created: Which factores of quality of
traditional architecture can be used due to changes in the conditions of society and the way people
live,to lead to Islamic values in contemporary housing. Accordingly, Article is a qualitative study
and For the final evaluation of the Analytic Hierarchy Process data is used. Gathering data on
the basis of lists for interview techniques, questionnaires, have been observed. In this way, the
documentary and library and map analysis has been used.
Results and findings can be categorized in three parts
o Extraction The Islamic concepts related to housing in the model of islamic optimal housing
o Extraction architectural design patterns of traditional housing fits with this model
o Prioritization patterns based on contemporary Muslim needs
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Abstract
Today›s Islamic Iranian city must be an appropriate place to meet the diverse needs of citizens
where relations between citizens together, and with the natural and artificial environment around
them is set based on the values and Monotheism teachings of the religion of Islam. In fact, it seems
that the ultimate goal of the Islamic Iranian city as a habitat is to pave the way of man towards
the divine grace. In the ancient Islamic Iranian city, public spaces have always been a place for
the crystallizing the unity of the Islamic Ummah, holding communal religious practices, trading,
establishing social interactions, and communicating with the natural environment. Defined public
spaces, lively, flexible, thriving, environmentally friendly and with a special meaning, this study
refers to them as place, and their creation defines the Islamic Ummah, not merely the accumulation
of human beings. The places that need for them in today›s Islamic Iranian cities are felt more than
ever. Certainly an excellent example of such spaces in the past Islamic Iranian cities has been the
space and the courtyard of historical mosques. In fact, the mosques were on the one hand a venue
for worship, and on the other hand, the place that organized the social life of the neighborhoods
inhabitants and resolved the affairs of the people. Mosques have always played a role in various
fields such as strengthening social cohesion, promoting public participation, increasing social
security, building functional diversity and enhancing the sense of belonging. Leading the city›s
path into the courtyard of mosques turned these spaces into urban public spaces. The presence
of such spaces in the fabric of cities and urban neighborhoods brings a vitality and social life
to the Islamic cities. Therefore, this research seeks to identify the effective factors to make and
develop places in the Islamic Iranian cities through the analysis of the physical, semantic and
functional characteristics of mosques as the most excellent example of public place in the Islamic
Iranian cities. In this regard, two historical mosques in the city of Shiraz (Atiq and Nasir al-Mulk
Mosques), which have unique semantic physical characteristics, have been selected as a case study.
Atiq Jame› Mosque, as the oldest mosque in Shiraz, has always played a central and pivotal role in
the religious, historical, cultural, social and political structure of Shiraz city and with many general
and historical areas of Shiraz, such as the bazaar, historical neighborhoods, Shah Cheragh, Now
Mosque (the New Mosque), and the city entrance gate have a spatial-physical continuity. The sixth
entrance of the mosque, located on the different sides, is a testimony to the unique prosperity and
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