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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و هشتم / بهار  1399 / سال هشتم

چکیــــده: 

با  آپارتمانی  معماری مسکن  تعارضات  بر  میان رشته ای  تحلیلی 
سبک زندگی اسالمی با استناد به آموزه های نقلِی اسالم

محمدمنان رئیسی*
استادیار معماری دانشگاه قم

تاریخ دریافت مقاله: 99/05/29       تاریخ پذیرش نهایی: 99/05/24

یکی از مباحثی که طی سال های اخیر، محل بحث فراوان در مجامع دانشگاهی و اجرایی بوده است؛ موضوع »مسکن 
آپارتمانی در معماری و شهرسازی معاصر ایران« است که تاکنون چالش های نظری و عملی فراوانی پیرامون آن شکل گرفته 
است. اگرچه این موضوع در خصوص تمام ابنیه شهری محل بحث است اما در خصوص ابنیه مسکونی، اهمیت و ضرورت 
پرداختن به آن، مضاعف است. زیرا توسعه عمودی در ابنیه مسکونی با بسیاری از وجوه اعتقادی و فرهنگی جاری در کشور 
ما به عنوان کشوری اسالمی، تعارضات و تناقضاتی جدی را ایجاد کرده است که عمده این تناقضات را می توان با استناد 
به آموزه های اسالمی )به ویژه آموزه های فقه شیعی( آشکار نمود. بر این اساس، مسئله ای که محور این پژوهش را تشکیل 
می دهد عبارت است از »تحلیل معماری مسکن آپارتمانی از منظر سبک زندگی اسالمی«. در این مقاله برای پرداختن به این 
مسئله از تحلیلی میان رشته ای و روشی ترکیبی استفاده شده است؛ به نحوی که در مقام گردآوری داده ها از روش اسنادی و 
در مقام تحلیل داده های حاصل از متون دینی از روش های تحلیل محتوای کیفی و استدالل منطقی استفاده شده است. طبق 
یافته های این پژوهش، الگوی توسعه عمودی ابنیه مسکونی -که به طور خاص در قالب آپارتمان جلوه گر شده است- به 
دالیل متعدد از منظر متون دینی مطلوبیت ندارد که از مهم ترین این دالیل می توان به مواردی همچون تقابل با ترویج برخی 
شعائر دینی، ایجاد مزاحمت ساختمان های بلند در تهویه ابنیه مجاور، تقابل با انجام برخی تکالیف اجتماعی، تقابل ضمنی 
با برخی از آیات و ادعیه و تضعیف فرهنگ عفاف و حجاب اشاره نمود که تحلیل درون دینی برخی از این موارد در مسکن 

آپارتمانی برای اولین بار در این پژوهش تبیین شده است که همین مهم، وجه بداعت این پژوهش را تشکیل می دهد.

واژه های کلیدی: سبک زندگی اسالمی، آموزه های اسالمی، توسعه عمودی، آپارتمان.

* m.raeesi@qom.ac.ir

الزم به ذکر است این مقاله از مقاالت برگزیده پنجمین کنفرانس بین الملی علوم انسانی اسالمی است.که در آذر 1398 برگزار گردید. و فرایند اصلی 
داوری مقاله از شهریور 1398 شروع شده است و در چندین مرحله مورد داوری قرار گرفته تا درنهایت در تاریخ مذکور  مورد پذیرش قرار گرفته است.
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1. مقدمه
تحت  تاکنون  که  شهری  بافت های  در  عمودی  توسعه 
عنوان »بلندمرتبه سازی« چالش های نظری و عملی فراوانی 
پیرامون آن شکل گرفته است؛ از مهم ترین مسائلی است که 
طی دهه های اخیر سبب بروز مسائل و مشکالت فراوانی در 
با وجود برخی  شهرها و به ویژه کالن شهرها شده است؛ و 
نکات مثبت، با انتقادات فراوانی در مجامع علمی و دانشگاهی 
مواجه شده است. اما برخی از صاحب نظران، در شرایط معاصر 
و به ویژه با توجه به اقتضائاِت اقتصاد شهری معاصر، گریز 
از این نوع توسعه را میّسر نمی دانند. در این مقاله، ژرفکاوی 
این نوع توسعه در ابنیه مسکونی از منظر متون دینی ارائه 
را تشکیل  این پژوهش  لذا مسئله ای که محور  می شود؛ و 
می دهد عبارت است از »تأثیر سوء مسکن آپارتمانی بر تحّقق 
برخی  نظریات  با  مطابق  چنانچه  اسالمی«.  زندگی  سبک 
متفکران اسالمی همچون شهید صدر، الزمه ی تحّقق سبک 
نوع  در چهار  اسالمی  آموزه های  به  التزام  اسالمی،  زندگی 
رابطه شامل رابطه انسان با خدا، انسان با دیگران، انسان با 
خود و انسان با طبیعت تبیین شود )کاویانی 1392، 121(؛ 
از  آپارتمانی  مسکن  معماری  آسیب شناسِی  می توان  آنگاه 
منظر سبک زندگی اسالمی را در نگاهی چهار وجهی ارائه 
کرد و مشخص نمود که هریک از تعارضات احتمالی میان 
معماری آپارتمان و سبک زندگی اسالمی، در کدام یک از 
چهار نوع رابطه مذکور خلل بیشتری وارد می سازد؛ که سعی 

شده است طی این پژوهش، این مهم ارائه شود.
حاصل  اقتصادی  تبعات  به ویژه  و  متعدد،  دالیل  به  امروزه 
کاالی  یک  به  آن  تبدیل  و  زمین  ارزش  ماهوِی  تغییر  از 
سرمایه ای، توسعه عمودی ابنیه مسکونی در مقایسه با توسعه 
افقی، رواج بیشتری در شهرها و به ویژه کالن شهرها یافته 
است. این روند که پس از انقالب صنعتی و هجوم نیروی کار 
از روستاها به شهرها آغاز شده است؛ به طور روزافزون در حال 
تشدید است؛ و در کشور ما به دلیل شرایط خاص اجتماعی-

فرهنگی، سبب بروز مسائل و مشکالت متعددی شده است 
که نمونه بارز آن را می توان در کالن شهرهای کشور )به ویژه 
پایتخت( مشاهد نمود. اما به نظر می رسد اراده جدی برای 
اصالح این وضعیت وجود ندارد؛ به نحوی که اکنون، تهدیدی 

طبقات  تعداد  غیرقانونی  افزایش  و  تراکم فروشی  همچون 
روزافزون  توسعه  قالب  در  در ساختمان های مسکونی -که 
عمودِی شهرها جلوه گر شده است- به شیوه ای کاماًل رایج 
برای جبران کسرِی بودجه شهرداری های کالن شهرها تبدیل 
شده است و برنامه ای جدی برای اصالح این وضعیت نیز از 
طرف سازمان های ذی ربط ارائه نمی شود. بدیهی است که 
چنانچه اثبات شود که الگوی توسعه عمودی  به عنوان الگویی 
که مسائل فوق ریشه در آن دارد- از منظر اسالمی مطلوبیت 
ندارد؛ آنگاه موضوعاتی همچون تراکم فروشی، که مبتنی بر 
این الگو هستند؛ از اساس در تقابل با سبک زندگی اسالمی 

تلّقی خواهند شد.
مسکن  معماری  آسیب شناسِی  هدف  با  پژوهش  این  در 
آپارتمانی از منظر متون دینی، با رویکردی میان رشته ای و 
با استفاده از روشی ترکیبی )مرکب از تحلیل محتوای کیفی 
و استدالل منطقی( ابتدا به جستجو در آیات و روایات جهت 
انتخاب متون دینی مرتبط با  تأثیر الگوی مسکن بر سبک 
این  است. سپس دسته بندی  پرداخته شده  اسالمی  زندگی 
متون بر مبنای نوع تأثیر قابل استنباط از متن بر سبک زندگی 
اسالمی انجام شده است؛ و در نهایت تحلیل متون و کشف 
داللت های آشکار و پنهان آنها در راستای مسئله ی پژوهش 
و استنتاج یافته های پژوهش انجام شده است. این فرایند که 
معّرف ارکان اصلی این پژوهش است در نمودار 1 ارائه شده 

است.
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نمودار 1 ارکان اصلی پژوهش
)مأخذ: نگارنده(
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2. پیشینه ی تحقیق
تاکنون راجع به مسئله مطلوبیت یا عدم مطلوبیت توسعه 
است.  شده  نگاشته  متعددی  مقاالت  و  کتاب ها  عمودی، 
و  بلند  »ساختمان  عنوان  با  کتابی  در  بمانیان  محمدرضا 
با  و  است؛  پرداخته  مسئله  این  مختلف  زوایای  به  شهر« 
نهایت  در  معاصر،  شهری  معضالت  و  مسائل  به  توجه 
بلندمرتبه سازی را به شرط رعایت برخی مالحظات و تحت 
 .)1390 )بمانیان  است  نموده  تجویز  مشخص  شرایطی 
شده  منتشر   2007 سال  در  که  پژوهشی  در  وود1  آنتونی 
مثبت  آثار  تطبیقی  مقایسه  به  تا  است  نموده  سعی  است 
مواردی  وی  بپردازد؛  شهرها  در  عمودی  توسعه  منفی  و 
کاربرد  و  کمتر  وقت  اتالف  حمل ونقل،  کاهش  همچون 
توسعه  نوع  این  مثبت  آثار  مهمترین  از   را  زمین  بهینه 
جمعیتی  تراکم  انرژی،  زیاد  مصرف  مقابل،  در  و  می داند؛ 
زیاد در برخی مکان ها، طوفان های باد و سایه اندازی وسیع 
در شهر را از معایب این نوع توسعه می داند )وود 2007(. 
توسعه  نوع  این  بالقوه  تأثیرات  به  اشاره  با  محّققان  برخی 
کیفیت  محیطی شهر،  زیست  شرایط  مواردی همچون  بر 
در  و غیره، سعی  روانِی شهروندان  و  فیزیکی  فعالیت های 
ارائه راهکارهایی نموده اند که از اثرات سوء این نوع توسعه 
بر شهرها بکاهد )ونر2 و دیگران 2006، 158-159؛ یینگ3 
2007، 415(. اساتید و محّققان دیگری همچون عزیزی، 
دانشپور و غیره نیز، مقاالت و پژوهش های حائز اهمیتی در 
ارتباط با جوانب مختلف توسعه عمودی شهرها نگاشته اند 
و همکاران 1388(. دانشپور  و محمدنژاد 1386؛  )عزیزی 

مذکور  پژوهش های  و  آثار  از  را  مقاله  این  که  آنچه  اما 
را  آن  نوآوری  و  بداعت  جنبه  واقع  در  و  می سازد  متمایز 
شامل می شود؛ این است که پژوهش های مذکور به موضوع 
به  بلکه  و  نکرده اند  ورود  فقهی  منظر  از  عمودی  توسعه 
پایداری،  جنبه های  )نظیر  جنبه ها  سایر  از  موضوع  این 
زیبایی شناختی و غیره( پرداخته اند. البته تاکنون تعدادی از 
اندیشمندان مسلمان در برخی کتب خود به زوایایی از فقه 
شهرسازی پرداخته اند )حکیم4 1986؛ مرتضی5 2003(؛ اما 
می-شود  تسّنن  اهل  فقه  به  محدود  آثار،  این  اینکه  اول 
نه فقه شیعی؛ و دوم اینکه در این آثار به شکلی تفصیلی 

به طور خاص، مسکن  به تحلیل فقهِی توسعه عمودی و 
آپارتمانی پرداخته نشده؛ و صرفًا به شکلی اجمالی به این 
موضوع در کنار سایر موضوعات فقه شهرسازی اشاره شده 
است. اما در این پژوهش، تحلیل معماری مسکن آپارتمانی 
با رویکردی میان رشته ای و از منظری درون دینی، به شکل 
تفصیلی و مبتنی بر آموزه های شیعی )به ویژه روایات فقهِی 
معصومین علیهم السالم( ارائه خواهد شد. البته الزم است 
تاریخچه ای  فقهی،  تحلیل های  و  مباحث  به  ورود  از  قبل 
اجمالی از توسعه عمودی در معماری و شهرسازی معاصر 
ایران ارائه می شود تا پس از دریافت اطالعات الزم درباره 
ریشه های تاریخی این نوع توسعه، به بدنه اصلی این مقاله 
مسکن  معماری  با  مرتبط  فقهی  تحلیلی-  مباحث  )شامل 

ورود شود. آپارتمانی( 
3. ریشه های تاریخِی توسعه عمودی در معماری و 

ایران معاصر  شهرسازی 
در تاریخ معماری و شهرسازی ایران، همواره اصل بر عدم 
در  مگر  است؛  بوده  عمودی  توسعه  الگوهای  از  استفاده 
یا  حکومتی  ابنیه  برخی  نظیر  استثنائاتی  و  خاص  شرایط 
مذهبی که برای شاخص شدن، تعمداً در آنها از الگوهای 
توسعه  از  استفاده  عدم  است.  می شده  استفاده  عمودی 
متعددی  دالیل  ایران،  شهرسازی  و  معماری  در  عمودی 
نظیر آموزه های فقهی و اسالمی، مسائل تکنولوژیک و فن 
طی  و  اخیر  سده  طی  اما  است؛  داشته  غیره  و  ساختمان 
ابنیه  در  عمودی  الگوهای  از  استفاده  تدریجی،  فرایندی 
مختلف به ویژه ابنیه مسکونی، به امری رایج بدل گردیده 
قاجاریه  در سلسله  می توان  را  فرایند  این  که شروع  است 
پی جویی نمود. اولین بنایی که در تاریخ معاصر معماری و 
شهرسازی ایران با الگوی توسعه عمودی طراحی و ساخته 
شد؛ عمارت شمس العماره است که طرح و ساخت آن در 
سال 1282 هجری قمری )1244 شمسی و 1865 میالدی( 
آغاز شد. ناصرالدین شاه، معیر الممالک را مأمور احداث این 
این ساختمان  بنای  کار  و طی چهار سال،  کرد  ساختمان 
ارتفاع  با معماری استاد »علی محمد کاشی« اتمام یافت. 
این بنا بدون احتساب کاله فرنگی 25 متر و با کاله فرنگی 
30 متر است که تا آن زمان در تهران بی سابقه بوده است. 
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عالوه بر تأثیرپذیرِی نوع توسعه این ساختمان از نمونه های 
و  عناصر  است(  آن مشهود  توسعه عمودِی  در  )که  غربی 
جزئیات آن نیز از برخی نمونه های غربی تأثیر گرفته است 

گرچه در ابتدا  قصد ناصرالدین شاه از احداث این بنا، استفاده 
بی توجهی  دلیل  به  اما  بود  آن  از  وی  مهمانان  و  او  خود 
به بافت فرهنگی اعتقادی ایران و سبک زندگی ایرانیان، 
این ساختمان به زودی از هدف و کاربری اصلی که برای 
آن پیش بینی شده بود؛ ساقط شد و بعدها خیلی کم مورد 
نیز  اعقابش  حتی  و  گرفت  قرار  شاه  ناصرالدین  استفاده 
چندان استفاده ای از آن نکردند؛ زیرا چندماه پس از ساخته 
شدن این کاخ، سروصدای همسایگان بلند شد که اندرون 
دیده می شود.  آن  باالی  از طبقات  اطراف قصر  خانه های 
روحانیون قضیه را به شاه اطالع دادند و او نیز از آن پس، 
کاخ  و  کرد  خودداری  عمارت  باالی  طبقات  به  رفتن  از 
تقریبًا انحصاراً به زنان اندرونی اختصاص یافت )بانی مسعود 
1394، 93(. البته ساختمان مذکور به رغم استفاده از الگوی 
با همان روش ساخت وساز و سازه سنتی  توسعه عمودی، 
نشد  توجهی  مدرن  به شیوه های  آن  سازه ی  در  و  بنا شد 
)اگرچه در طرح معماری به ویژه نما، از نمونه های اروپایی 

که مصداق واضح آن، ساعتی است که به تأسی از برج های 
ساعت در اروپا، در رأس این عمارت قرار داده شده است 

 .)1 )تصویر 

بود(. متأثر 
در دوره پهلوی اول، به تدریج، توسعه عمودی به ویژه در 
ابنیه مسکونی، صورتی قانونی و حتی در برخی موارد الزامی 
پیدا کرد؛ به نحوی که طبق قوانین مصوب در اواسط این 
دوره، کلیه ساختمان های مسکونی مجاور خیابان ها و معابر 
شهر تهران می بایست حداقل دارای دو طبقه می بود و همه 
اطاق های این ساختمان ها می بایست به طرف خیابان دارای 
به تدریج و  قانون  این  )مقتدر 1372، 268(.  پنجره می بود 
پس از طی چند سال، تأثیر خود را بر سیمای شهر تهران 
نشان داد؛ به نحوی که حدود دو دهه بعد، در بدنه های اغلب 
معابر اصلی شهر تهران، به ندرت ساختمان یک طبقه ای 
این دوره،  در  )تصویر 2(. در عین حال  بود  قابل مشاهده 
هنوز اغلب ساختمان ها با استفاده از سازه های سنتی ساخته 

می شدند؛ و لذا امکان توسعه عمودِی محدودی داشتند.

 

. عمارت شمسالعماره به عنوان پیشقراول توسعه عمودي در معماري و شهرسازي معاصر ایران؛ الگوپذیري این عمارت از نمونههاي اروپایي -که در مواردي 1تصویر 

 همچون برج ساعت و کاله فرنگي نمود پیدا کرده است- در این تصویر مشهود است.
(http://www.golestanpalace.ir   مأخذ:( 

ــاری و  ــودی در معم ــعه عم ــراول توس ــوان پیش ق ــه عن ــمس العماره ب ــارت ش ــر 1. عم تصوی
شهرســازی معاصــر ایــران؛ الگوپذیــری ایــن عمــارت از نمونه هــای اروپایــی -کــه در مــواردی 
همچــون بــرج ســاعت و کاله  فرنگــی نمــود پیــدا کــرده اســت- در ایــن تصویــر مشــهود اســت.

) http://www.golestanpalace.ir( :مأخذ
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اگر موضوع سازه های غیرسنتی در احداث ساختمان های بلند 
در معماری معاصر ایران مالک قرار گیرد؛ نخستین ساختمان 
بین  خانشقانی  هوشنگ  توسط  بتنی  سازه ی  با  نوع  این  از 
سال های 1328 و 1320 در خیابان جمهوری تهران در ده 
طبقه طراحی و ساخته شد )بانی مسعود همان، 503(. چند سال 
بعد، ساختمان های بلند مرتبه دیگری نیز در ایران ساخته شد 
که از مهم ترین آنها می توان به ساختمان 16 طبقه پالسکو در 
محل تقاطع خیابان فردوسی و جمهوری اشاره نمود که بین 
سال های 1339 و 1341 شمسی با اسکلت فلزی ساخته شد 
و طی سال 1395 در جریان یک آتش سوزی گسترده فرو 
متقّدم در معماری  بلندمرتبه  از دیگر ساختمان های  ریخت. 
معاصر ایران می توان به مواردی همچون ساختمان تجاری 
13 طبقه آلومینیوم متعلق به القانیان در خیابان جمهوری )اجرا 
در 1343 شمسی(، ساختمان بانک کار در سال های دهه 40 
در خیابان حافظ، برج-های سامان 1 در 20 طبقه )سال 1349 
شمسی( در بلوار کشاورز به طراحی عبدالعزیز فرمانفرمائیان، و 
همچنین مجموعه مسکونی بهجت آباد )بین سال های 1343 
و 1349 شمسی( بین خیابان های حافظ و ولی عصر)عج( اشاره 
نمود که این مجموعه، نخستین مجتمع بلندمرتبه مسکونی در 

تهران بود )گروه تحقیق 1374، 9(.
تصویب  و  تدوین  از  پس  مسکونی  مجموعه  این  ساخت 

قانون تملک آپارتمان ها در سال 1343 برای تشویق احداث 
ساختمان های بلند مسکونی آغاز شد. پس از تصویب مادۀ صد 
سال 1345(،  )مصوب  مستقیم  مالیات های  قانون  اصالحی 
ساخت مجتمع مسکونی سامان شماره یک در بیست طبقه 
گردید.  آغاز   1349 سال  در  کشاورز  بلوار  شمالی  ضلع  در 
این ماده برای تشویق و ترغیب مالکان و صاحبان سرمایه 
به احداث ساختمان های بلندتر از ده طبقه تنظیم شده بود.  
شرکت ساختمانی سامان ایران از سوی دولت با مدیریت افراد 
صاحب نفوذی چون احمدعلی ابتهاج و عبدالمجید اعلم تشکیل 
شد و هدف از تأسیس آن بیشتر ترویج ساختمان های بلند 
مسکونی و آزمون عملی قانون تملک آپارتمان ها بود تا مسائل 
انتفاعی؛ در این ساختمان برای نخستین بار از عناصر پیش 
ساخته استفاده شد )www.tallbuilding.ir(. سپس در سال های 
دهه 50، ساخت مجموعه های مسکونی آپارتمانی عمدتاً در 
شمال و شمال غرب تهران رونق یافت. لیکن محل استقرار 
و نوع این مجموعه ها نشان می دهد که سیاست تشویق و 
ترغیب بلندمرتبه سازی برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد و 
متوسط حاصل دیگری به بار آورد که از مهمترین دالیل این 
امر، گرانی قیمت تمام شده ساختمان های بلندمرتبه مسکونی 
بود. به فاصله کوتاهی، توسعه عمودی به عنوان الگوی معمول 
توسعه در سایر شهرهای کشور نیز رسمیت یافت و تداوم این 

ــوی اول در  ــوب دوره پهل ــن مص ــر قوانی ــی؛ تأثی ــه 30 شمس ــران در ده ــه ته ــدان مخبرالدول ــر 2. می تصوی
خصــوص الــزام بــه احــداث ابنیــه حداقــل دو طبقــه در مجــاورت معابــر تهــران در ایــن تصویــر مشــهود اســت.

)مأخذ: آرشیو شخصی نگارنده(

 

 شمسي؛ تأثیر قوانین مصوب دوره پهلوي اول در خصوص 30. میدان مخبرالدوله تهران در دهه 2تصویر 
 الزام به احداث ابنیه حداقل دو طبقه در مجاورت معابر تهران در این تصویر مشهود است.

 )مأخذ: آرشیو شخصي نگارنده(
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روند در سال های بعد از انقالب اسالمی نه تنها متوّقف نشد که 
بر شّدت آن افزوده شد؛ به نحوی که در جریان پروژه بزرگ 
مسکن مهر در دولت های نهم و دهم، تقریباً در همه شهرهای 
کشور -حتی شهرهای کوچک و کم جمعیت که مشکلی به 
لحاظ تأمین اراضی نداشتند- از الگوی مسکن آپارتمانی برای 
احداث ابنیه مسکونی استفاده شد؛ و لذا تردیدی نیست که در 
حال حاضر، توسعه عمودی، الگوی رایج در تکوین و توسعه 
بافت های شهری کشور است. در ادامه ، مشخص شده است 
که آیا این نوع توسعه، قابلیت تطبیق با سبک زندگی اسالمی 

را دارد یا خیر. 
4. بحث و تحلیل

همان طور که اشاره شد؛ این پژوهش از منظری میان رشته ای 
و با استناد به آموزه های متون دینی به مسئله آپارتمان سازی 
ارائه  متعددی  دالیل  ادامه،  در  اساس  این  بر  و  می پردازد؛ 
می گردد که اثبات می نماید الگوی مسکن آپارتمانی، دارای 

تعارضات متعددی با سبک زندگی اسالمی است.
1-4. ممانعت از ترویج برخی شعائر دینی

از مهم ترین شعائر اسالمی، اذان، به عنوان اعالن رسمی وقت 
نماز است که گرچه در قرآن به طور صریح مورد اشاره قرار 
نگرفته است اما طبق نظر بسیاری از مفسران، آیات متعددی 
از قرآن کریم به طور ضمنی به آن اشاره کرده اند. آیات 57 و 
58 سوره مائده از جمله این موارد است: »َیا أَُیَّها الَِّذیَن آَمُنواْ 
َن الَِّذیَن أُوُتواْالِْکَتاَب  اَلتََتِّخُذواْ الَِّذیَن اتََّخُذواْ ِدیَنُکْم ُهُزًوا َولَِعًبا ِمّ
ْؤِمنِیَن َوإَِذا نَاَدْیُتْم  اَر أَْولَِیاء َواتَُّقواْ الّل إِن ُکنُتم ُمّ ِمن َقْبلُِکْم َوالُْکَفّ
اَلِۀ اتََّخُذوَها ُهُزًوا َولَِعًبا َذلَِک بِأَنَُّهْم َقْوٌم اَلَّیْعِقُلوَن: ای  إِلَی الَصّ
کسانی که ایمان آورده اید! افرادی که دین و آیین شما را به 
باد استهزاء و بازی می گیرند؛ چه از اهل کتاب باشند و چه از 
مشرکان ومنافقان، هچ یک از آنان را یه عنوان دوست خود 
انتخاب نکنید و از خدا بپرهیزید اگر ایمان دارید. آن ها هنگامی 
که شما، مردم را به سوی نماز می خوانید )اذان می گویید( آن را 
مسخره و بازی می گیرند این به خاطر آن است که آن ها جمعی 
بی خردند و از درک حقایق به دورند«. بسیاری از مفسرین، 
اَلۀ« را در این آیات به اذان تفسیر  الَصّ إِلَی  عبارت »نَاَدْیُتْم 
کرده اند. آیه نهم سوره جمعه، نمونه دیگری از اشاره به اذان 
در قرآن کریم است: »َیـأَیَُّها الِّذیَن َءاَمُنوا إَِذا نُوِدَی لِلّصلَوِۀ ِمن 

َیْوِم الُْجُمَعِة َفاْسَعْوا إِلَی ِذْکِر الّلِ وَ َذُروا الَْبْیَع ذَ لُِکْم َخْیٌر لُّکْم إِن 
ُکنُتْم تَْعلَُمونَ : ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که برای 
نماز روز جمعه ندا داده می شود؛ به سوی ذکر خدا بشتابید و 
خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر 
می دانستید«. طبق تفاسیر معتبر، عبارت »نُوِدَی لِلّصلَوۀ« در 
آیه فوق، داللت بر اذان روز جمعه دارد. زیرا این عبارت به 
معنای بانگ برآوردن برای نماز است؛ و از آنجا که در اسالم، 
بانگ و ندایی برای نماز جز اذان وجود ندارد؛ لذا این عبارت بر 
اذان داللت می نماید. عالوه بر آیات فوق، موارد دیگری نیز 
در قرآن کریم وجود دارد که طبق نظر برخی مفسران، داللت 
بر اذان و اهمیت آن دارد و لذا با توجه به اهمیت بسیار زیاد 
اذان در آموزه های اسالمی، بافت شهری و نظام کالبدی شهر 
بایستی به نحوی باشد که بانگ این ندای آسمانی، به بهترین 

و رساترین وجه ممکن به همه شهروندان برسد.
این در حالی است که ساختمان بلند همچون مانعی صوتی 
از رسیدن صدا به گیرنده )در اینجا از رسیدن صدای اذان به 
شهروندان( جلوگیری می کند. زیرا صدا در لبه فوقانی این مانع 
منکسر می شود و منطقه سایه صدا ایجاد می شود به نحوی 
که یک مانع صوتی موثر، شدت صدا را تا حداکثر 25 دسی بل 
می تواند کاهش دهد که ارتفاع حائل صوتی )ساختمان( بر این 
موضوع بسیار تأثیرگذار است )به ازای هر متر اضافه شدن به 
ارتفاع حائل، مقدار 1/5 دسی بل بر اثر کاهندگی مانع افزوده 
مسکونی،  بافت های  در  چنانچه  اساس،  این  بر  می شود(. 
الگوی مسکن آپارتمانی جایگزین الگوی مسکن ویالیی شود؛ 
بلوک های آپارتمانی همچون حائلی صوتی در مقابل صدای 
اذان مساجد عمل می نمایند و مانع از رسیدن مطلوب بانگ اذان 
به گوش شهروندان و ساکنین محل می شوند که با توجه به 
اهمیت بسیار اذان و اعالن عمومی وقت نماز در مکتب اسالم، 
این امر به لحاظ فقهی مطلوبیت ندارد. همچنانکه در بسیاری 
از محالت مسکونی معاصر در شهرهای بزرگ، صدای اذان 
در اثر موانع متعدد صوتی )به ویژه آپارتمان ها و ساختمان های 
بلند مسکونی( به گوش بسیاری از شهروندان نمی رسد که عدم 
مطلوبیت این امر در سبک زندگی اسالمی، مبرهن است؛ به 
ویژه آنکه عدم انتشار مناسب این بانگ آسمانی، بر آگاهی افراد 
از فرا رسیدن وقت نماز و حضور آنها در مساجد برای اقامه نماز 
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جماعت -که از مؤکدات فقهی امامیه است- مؤثر است.
2-4. ممانعت آپارتمان از تهویه مطلوب ابنیه مجاور

موضوع ممانعت ساختمان های بلند از تهویه مطلوب و گردش 
باد در پالک های مجاور یکی دیگر از ادلّه ای است که بر اساس 
آن، عدم مطلوبیت معماری مسکن آپارتمانی در سبک زندگی 
اسالمی استنتاج می شود. پیامبر اکرم)ص( در این خصوص 
چنین می فرمایند: »أتدرون ما حّق الجار؛... و ال تستطل  علیه  

عالوه بر این، ممانعت ساختمان های بلند از تداوم جریان باد 
در محیط های شهری سبب می شود میزان انواع آالینده ها در 
هوای شهر افزایش یابد و شهروندان از امکان استنشاق هوای 

پاک
-به ویژه در کالن شهرهای صنعتی- محروم شوند که این 
نوع محروم کردن شهروندان از هوای پاک )که از حقوق اولیه 
و بدیهی هر انسان است( محل تأمل جدی از منظر آموزه های 
فقهی است. تحقیقات علمی در نقاط مختلف جهان، نتایج قابل 
آلودگی های  بر  عمودی  توسعه  تأثیر  درخصوص  را  توجهی 

زیست محیطی در مناطق شهری به دست می دهد.
طبق مطالعات انجام شده توسط استیون6 و همکاران، در اثر 
توسعه عمودی بی رویه و سد جریان طبیعی هوا در منطقه 
منهتن نیویورک، جریان باد نزدیک سطح زمین در کنار بلندترین 
ساختمان ها موجب می شود که در جلوی ساختمان های بلند، 
جریان پایین سوِی شدیدی به وجود آید که موجب افزایش 

بالبناء فتحجب  عنه  الّریح  ااّل باذنه: آیا می دانید حق همسایه 
چیست؟ ... و ساختمان خود را باالتر از ساختمان او قرار ندهی 
که مانع گردش هوا در منزلش بشود، مگر با اجازه او« )شهید 
ثانی 1375، 103(. مبرهن است که در وضعیت فعلی، بسیاری 
به  باد  مطلوب  جریان  رسیدن  مانع  آپارتمانی  بلوک های  از 
بلوکهای مجاور یا مقابل خود هستند که این امر به وضوح با 

روایت فوق الذکر در تقابل است.

آلودگی هوا می گردد )استیون و دیگران 2006، 1726-1713(. 
طبق یافته های دو پژوهش مشابه دیگر نیز که اولی توسط 
پایک و همکاران )برای شهر سئول(، و دومی توسط جولیا 
و همکاران )برای اوکالهاما( انجام شده است؛ الگوی توزیع 
آالینده ها و میزان توزیع عرضی آن، کاماًل به تراکم و نحوه 
چیدمان ساختمان ها بستگی دارد و تعداد اندک ساختمان های 
دارد  باد  جریان  توزیع  و  نفوذ  بر  شدیدی  منفی  تأثیر  بلند، 
)شورای عالی شهرسازی 1394، 8-6(. آموریم و همکاران نیز 
با استفاده از مدل CFD مطالعه مشابهی را بر پیاده روهای شهر 
آوریو پرتغال انجام داده اند که طبق نتایج این پژوهش، میزان 
ارتفاع ساختمان و راستای معابر شهری، در میزان چرخش هوا 
و سرعت باد در خیابان ها تأثیر معناداری دارد )آموریم7 و دیگران 

 .)551-541  ،2013

 

هاي مرتفع بر ممانعت از تداوم مطلوب جریان باد و افزایش آلودگي هوا در بافت. تأثیر آپارتمان3تصویر 
 

تصویــر 3. تأثیــر آپارتمان هــای مرتفــع بــر ممانعــت از تــداوم مطلــوب جریــان بــاد و افزایــش آلودگــی هــوا 
ــده( در بافت هــای شــهری )مأخــذ: آرشــیو شــخصی نگارن
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با استناد به گزارش ایستگاه های هواشناسی در سطح شهر 
توسعه  شروع  از  پس  )یعنی  اخیر  سال  نیز، طی 60  تهران 
عمودی در شهر تهران( سرعت وزش بادهای غربی و شمال- 
جنوب -که از بادهای مهم تهران است- همواره روند نزولی 
داشته است؛ به نحوی که میانگین سرعت وزش این بادها 
را نشان می  ثانیه کاهش  بر  تا یک متر  اخیر،  در 10 سال 
دهد )پایگاه رسمی وزارت راه و شهرسازی 1394(. طبق این 
مطالعات، برج های شکل گرفته در منطقه 22 تهران، یعنی 
منطقه ای که در حال حاضر با بیشترین تراکم ساختمان های 
بلندمرتبه روبه رو است؛ بین 10 تا 15 درصد بر آلودگی هوای 
پایتخت موثر افتاده است و سبب کاهش قابل مالحظه جریان 
باد در شمال تهران و ساکن  شدن هوا در امتداد شرقی شهر 
شده است؛ به نحوی که با استناد به گراف های به دست آمده از 
ایستگاه های هواشناسی مهرآباد، جریان باد در شمال تهران 
طی سال های 1385 تا 1394 در مقایسه با دوره زمانی 1345 
تا 1354، به شدت کاهش پیدا کرده است )تصویر 4(. باتوجه به 
اسناد فوق الذکر، تردیدی در تأثیر سوء آپارتمان های عمودی بر 
جریان تهویه طبیعی هوا وجود ندارد و از آنجا که طبق روایت 
پیامبر اکرم)ص(، بهره مندی از تهویه طبیعی هوا، از الزامات 
سبک زندگی اسالمی است؛ تعارض مسکن آپارتمانی با سبک 

زندگی اسالمی را می توان استنتاج نمود.
3-4. نفی اِشراف به همسایه از طریق بلند ساختن 

بنا
در خصوص مسئله اشراف بصری به منازل مسکونی روایات 
متعددی نقل شده است که از جمله آنها می توان به این روایت 
امام صادق )ع( از پیامبر اکرم)ص( استناد نمود: »نََهی  َرُسوُل 
الّلِ)ص( أَْن َیّطلَِع الّرُجُل ِفي بَْیتِ  َجاِرهِ : رسول خدا)ص( سرک 
کشیدن فرد در خانه همسایه اش را نهی نمود« )شیخ حر عاملی 
1409ق، 335(. طبق روایتی دیگر از پیامبر اکرم)ص(، عدم 
توجه به این مهم، بسترساز ظلمانی شدن روح بنده می باشد: 
»ثاََلٌث ُیْطِفیَن نُوَر الَْعْبِد َمْن َقَطَع ُوّد أَبِیِه أَْو َخَضَب َشْیَبَتُه بَِسَواٍد 
أَْو َوَضعَ  بََصَرهُ  ِفي  الُْحُجَراتِ  ِمنْ  َغْیِر أَنْ  ُیْؤَذنَ  لَه : سه چیز است 
که نور بنده را خاموش می کند... و چشم انداختن در اتاق های 
دیگران بدون اجازه« )ابن اشعث بی تا، 191(. باتوجه به روایات 
فوق، از آنجا که سرک کشیدن به ابنیه مجاور طبق آموزه های 
فقهی نهی شده است و مسکن آپارتمانی، تناظر آشکاری با 
این موضوع دارد؛ لذا این نوع الگوی مسکن در سبک زندگی 

اسالمی مطلوبیت ندارد.

ــا مقایســه تطبیقــی گلبــاد تهــران  ــاد در تهــران ب ــر ســرعت و جهــت ب تصویــر 4. تأثیــر توســعه عمــودی ب
ــراف راســت( در ایســتگاه  ــراف چــپ( و 1354-1345 )گ ــای 1394-1385 )گ ــامبر طــی دوره ه ــاه دس در م

ــازی 1394، 18-19( ــورای عالی شهرس ــذ: ش ــاد )مأخ ــی مهرآب هواشناس

 

)مأخذ: شورایعالي شهرسازي 1394، 19-18(تصویر 

طي دورههاي 1394-1385 )گراف چپ( و گلباد تهران در ماه دسامبر . تأثیر توسعه عمودي بر سرعت و جهت باد در تهران با مقایسه تطبیقي 4
 ایستگاه هواشناسي مهرآباد)گراف راست( در  1354-1345
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4-4. تعارض با آرامش ساکنین ابنیه مسکونی
مسکن  ویژگی های  مهم ترین  از  قرآنی،  آموزه های  طبق 
مطلوب، تأمین آسایش و آرامش سا کنین است: »والل َجَعل 
لُکم ِمن بیُوتُکم َسَکناً: وخداوند برایتان از خانه هایتان محل 
آرامش قرار داد« )نمل/80(. با مراجعه به متن برخی روایات، 
چنین برداشت می شود که از بایسته های تأمین این آرامش، 
قابلیت پوشانندگی، ساتر بودن منزل و وسعت و توسعه افقِی آن 
)در مقابل توسعه عمودی منزل( است زیرا این وسعت و توسعه 
افقی می تواند شرایط الزم برای ساتر شدن امور شخصی و 

خصوصی ساکنین را تأمین نماید.
امام صادق)ع( در این خصوص چنین می فرمایند: ثاََلثٌَة لِلُْمْؤِمنِ  
النّاِس  ِمَن  َحالِِه  ُسوَء  َو  َعْوَرتَُه  ُتَواِري  َواِسَعٌة  َداٌر  َراَحٌة  ِفیِهنَ  
نَْیا َو اْلِخَرِۀ َو ابَْنٌة أَْو أُْخٌت  َو اْمَرأٌَۀ َصالَِحٌة ُتِعیُنُه َعلَی أَْمِر الدُّ
ُیْخِرُجَها ِمْن َمْنِزلِِه بَِمْوٍت أَْو بَِتْزِویٍج: سه چیز است که در آنها 
برای مؤمن آسایش )راحتی( است؛ خانه ای وسیع که ساتر امور 

خصوصی او و نقصان ها و بدی حالش از چشم مردم باشد 
و ... )ابن بابویه 1362، 159(. در معماری سنتِی ما کاماًل به 
این مهم توجه می شده است و اغلب خانه ها به نحوی ساخته 
می شدند که وسعت و توسعه افقی آنها، ضمن ایجاد امکاِن 
تفکیک اندرونی از بیرونی، امکان مستور کردن امور خصوصی 
و شخصی ساکنین خانه از چشم دیگران را میسر می ساخت 
)جدول 1(. لیکن این مهم در الگوی مسکن آپارتمانی رعایت 
نمی شود و یا به سختی قابل رعایت کردن است به نحوی که 
اغلب افراد حاضر هستند حتی موارد مهمی همچون بهره مندی 
از نور مستقیم و طبیعی را فدای نیاز به مستور کردن امور داخلی 
منزل خود نمایند که دلیل واضح این ادعا این است که اغلب 
بازشوها و پنجره های منازل آپارتمانی در اغلب ساعات روز با 
استفاده از انواع پرده های مختلف، پوشیده شده است تا جلوی 
دید دیگران و آشکار شدن امور شخصی ساکنین منزل را سد 

نماید.
تصویر 3. تأثیر آپارتمان های مرتفع بر ممانعت از تداوم مطلوب جریان باد و افزایش آلودگی هوا در بافت های شهری 

)مأخذ: آرشیو شخصی نگارنده(

نتیجه نمونه عینی کیفیت کلِی پوشانندگِی الگو نوع الگو در 
معماری مسکن

پوشانندگِی 
حداقلی

 

الگوی برونگرا

پوشانندگِی 
حداکثری

 

الگوی درونگرا
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4-5. انجام برخی تکالیف اجتماعی
در سبک زندگی اسالمی، از مهم ترین تکالیفی که یک فرد 
این  او است که  اجتماعی  تکالیف  دارد؛  بر عهده  مسلمان 
اهمیتی  به ویژه در بخش حقوق همسایگان، حائز  تکالیف 
به  اشاره  با  روایتی  در  اکرم)ص(  رسول  است.  مضاعف 
اهمیت بسیار همسایه داری چنین می فرمایند: »به من ایمان 
نیاورده است کسی که سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه 
احادیث،  برخی  طبق   .)385  ،1385 آملی  )ردایی  بماند 8 
دیگر  جای  در  و  ذراع   40 تا  اسالم  در  همسایگی  حدود 
تا 40 منزل روایت شده است )طباطبایی 1374، 195(. با 
توجه به تکالیف بسیاری که پیرامون همسایه در شریعت 
وارد شده است چنین به نظر می رسد که اگر این 40 ذراع، 
شود؛  منظور  نیز  عمودی  حدود  در  افقی،  حدود  بر  عالوه 
انجام این تکالیف برای یک شهروند مسلمان بسیار دشوار 
مثال  را  محله ای  می توان  مثاًل  است.  غیرممکن  بلکه  و 
زد که در آن، ساختمان های مسکونی تا 10 طبقه ساخته 
محالت  برخی  در  حاضر  حال  در  که  )وضعیتی  می شوند 
در  مشاهده می شود(.  تهران  به ویژه  کالن شهرهای کشور 
هر  برای  فوق الذکر،  روایات  به  استناد  با  شرایطی  چنین 
خانواده تا 400 همسایه متصّور می باشد )حاصل ضرب عدد 
و  آگاهی  و  اطالع  که  است  بدیهی  و  10(؛  عدد  در   40
رسیدگی به امور چنین حجم وسیعی از همسایگان، تا چه 
حد دشوار و طاقت فرسا و بلکه ناممکن است. لذا از آنجا که 
تمام دستورات اسالم مبتنی بر حکمت است و اسالم امر به 
تکالیف غیر ممکن نمی  نماید؛ پس چنین استنباط می شود 
که الزمه تحّقق این نوع تکالیف که بعضًا عالوه بر وجوه 
اخالقی، بار فقهی دارند؛ نفی توسعه عمودی در بافت های 

است. مسکونی 
4-6. تعارض با انجام برخی مستحبات عبادی

الزمه انجام برخی ادعیه و عبادات توصیه شده در مکتب 
اسالم، ارتباط مؤثر با طبیعت و جلوه های آن به ویژه آسمان 
-به  استهالل  به  می توان  مثال،  برای  است.  ستارگان  و 
نمود  اشاره  ماه-  اول  شب  در  ماه  هالل  مشاهده  معنای 
که برای این کار، استحباب قابل توجهی ذکر شده است تا 
جایی که حتی از برخی از معصومین)ع(  قرائت دعاهایی 

در هنگام مشاهده هالل ماه توصیه شده است )نظیر دعای 
چهل و سوم صحیفه سجادیه(. ضمن آنکه در برخی ایام 
سنت،  این  شوال(  و  رمضان  های  ماه  اول  شب  )نظیر 
ایام  در  فقها  برخی  حتی  و  می کند  پیدا  مضاعف  اهمیتی 
قمي  )میرزای  داده اند  سنت  این  وجوب  به  حکم  مذکور، 
1378 ،292(. اما به رغم اهمیت استهالل در ایام مختلف 
انسان و  باز بودِن دامنه دید  نیازمند  این کار،  انجام  سال، 
گسترش  لذا،  و  است؛  ماه  هالل  و  آسمان  رویت  امکان 
برای عموم  این سنت  انجام  در شهر،  آپارتمان ها  بی رویه 
مردم را با دشواری هایی مواجه می سازد؛ به نحوی که امروزه 
به دلیل توسعه بی رویه عمودی بافت های مسکونی، امکان 
بخش  برای  ساعات شب  از  بسیاری  در  ماه  رویت هالل 

نیست9. میسر  از شهروندان  توجهی  قابل 
که  نمود  ذکر  می توان  نیز  را  دیگری  فقهی  مستحبات   
صعوبت  با  را  آنها  آوردن  جا  به  آپارتمانی،  مسکن  الگوی 
بسیار مواجه می سازد. برای مثال، در روایات معتبر از امام 
صادق)ع( نقل شده است که پیش از طلوع و غروب آفتاب 
ِمیِع الَْعلِیِم ِمْن  ده مرتبه این دعا قرائت شود: أَُعوُذ بِالَلّ الَسّ
ُهَو  الَلّ  إَِنّ  َیْحُضُروِن  أَْن  بِالَلّ  أَُعوُذ  َو  َیاِطیِن  الَشّ َهَمَزاِت 
ِمیُع الَْعلِیُم )قمی 1378، 38(. در مفاتیح الجنان از ایشان  الَسّ
دعاهای دیگری نیز به هنگام طلوع و غروب خورشید نقل 
شده است که حتی به فرموده ایشان، اهمیت برخی از این 
ادعیه به حدی است که در صورت فراموش شدن یا عدم 
آورده  جا  به  آنها  قضای  است  الزم  خود،  وقت  در  قرائت 
و  تسبیح  نیز  کریم  قرآن  آیات  از  برخی  در  )همان(.  شود 
توصیه  روز  شبانه  ساعات  بعضی  در  متعال  خدای  تهلیل 
َرّبَک  بَِحْمِد  َوَسّبْح  َیُقولُوَن  َما  َعلَی  »َفاْصبِْر  است:  شده 
می گویند  آنچه  بر  و  الُْغُروِب:  َقْبَل  َو  الّشْمِس  ُطُلوِع  َقْبَل 
به  غروب  از  پیش  و  آفتاب  برآمدن  از  پیش  و  کن  صبر 
است  روشن  )ق/39(.  گوی«  تسبیح  پروردگارت  ستایش 
که آیات و ادعیه فوق الذکر، داللت ضمنی بر لزوم آگاهی 
فعلی  شرایط  در  لیکن  دارند.  خورشید  غروب  و  طلوع  از 
به دلیل گسترش عمودی بافت های مسکونی، در بسیاری 
ساکنان  ویژه  )به  مردم  اغلب  برای  آگاهی  این  از شهرها 
با تأخیر حاصل می شود؛ مگر  آپارتمان ها(  پایین تر  طبقات 
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آنکه از ابزارهای یادآوری مانند ساعت بهره ببرند که البته 
واضح است که این نوع ابزار نیز، تأثیِر مشاهده عینی طلوع 
و غروب را در یادآوری این زمان ها ندارد و با توجه به تغییر 

مکّرر زمان طلوع و غروب در طول سال، تنظیم ساعت و 
تغییر زمان اعالن آن در هر روز، چندان میسر نمی باشد.

 

)مأخذ: شورایعالي شهرسازي 1394، 19-18(تصویر 

. سند خیلي محرمانه ساواک درباره ارتباط معماري با موضوع حجاب و عفاف بانوان و دستور کشورهاي غربي براي 5
حریمزدایي و حجابزدایي در دوره پهلوي 

 (http://www.irdc.ir)مأخذ: پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمي 
 

تصویــر 5. ســند خیلــی محرمانــه ســاواک دربــاره ارتبــاط معمــاری بــا موضــوع حجــاب و عفــاف بانــوان و دســتور کشــورهای غربــی بــرای حریم زدایــی 
ــوی ــی در دوره پهل و حجاب زدای

) http://www.irdc.irمأخذ: پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی(
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7-4. تعارض با فرهنگ عفاف و حجاب
از  یکی  شد؛  اشاره  قبل  بخش های  در  که  همانطور 
است  آن  پوشانندگِی  قابلیت  مطلوب،  مسکن  ویژگی های 
که این مهم بر مولفه هایی همچون آرامش بخشِی مسکن 
آرامش بخشی،  بر  اما عالوه  به طرز معنادارای موثر است. 
مهم ترین  از  یکی  به عنوان  نیز  حجاب  و  عفاف  موضوع 
از  متأثر  مشهودی  طرز  به  اسالمی  فرهنگ  مولفه های 
این  خصوص  در  می باشد.  مسکن  پوشانندگِی  قابلیت 
موضوع و ارتباط آن با الگوی مسکن، روایات متعددی قابل 
استناد است که اغلب آنها با الگوی مسکن آپارتمانی قابل 
تحّقق نمی باشند. برای مثال، از محتوای برخی متون دینی 
نظیر این روایت منقول از پیامبر اکرم)ص( چنین استنباط 
می شود که اتاق های خواب، به ویژه محل خواب دختران و 
بانوان خانه، نباید رو به معابر عمومی باشد: »ال ُتنِزلوا النساَء 
الُغَرَف: زنان را در اتاق های رو به معبر جای ندهید« )شیخ 
حر عاملی 1409ق، جلد20، 177(. التزام به این روایت و 
سایر روایات با مضمون مشابه، در الگوی مسکن آپارتمانی 
بسیار دشوار است؛ زیرا در هر حال، برای تأمین نور و تهویه 
مناسب اتاق خواب، بایستی این اتاق ها را یا به سمت معبر 
و یا به سمت فضای باز مجتمع مکان یابی نمود که در هر 
تقویت فرهنگ عفاف، مضمون  دلیل عدم  به  دو صورت، 

روایت فوق الذکر مخدوش می شود. در  توصیه شده 
درخصوص لزوم ستر و جدایی اتاق خواب والدین از سایر 
نصوص  نیز  منزل  عمومی  فضاهای  به ویژه  و  اتاق ها 
فرهنگ  رعایت  بر  همگی  که  است  استناد  قابل  متعددی 
عفاف تأکید دارند )نور/59-58( و مضامین توصیه شده در 
اغلب این نصوص، در الگوی مسکن آپارتمانی تضعیف شده 
است. جالب آنکه طبق برخی اسناد به دست آمده، برخی 
کشورهای غربی در دهه های گذشته )در حکومت پهلوی( 
و سبک  کالبدی  الگوی  تأثیر  از  کافی  آگاهی  و  اطالع  با 
معماری منزل بر فرهنگ عفاف و حجاب، بر لزوم تغییر در 
الگوی مسکن ایرانی برای تضعیف فرهنگ عفاف و حجاب 
امر،  این  در  متأسفانه  و  کرده  اند؛  تصریح  مسلمان  بانوان 
کارگزاران  و  یافتند. سیاستمداران  نیز  توجهی  قابل  توفیق 
حکومتی در دوره پهلوی با درک درست از ارتباط موثر بین 

دو موضوع الگوی کالبدی مسکن و فرهنگ عفاف و حجاب، 
سعی در تداوم مفاهیم لیبرالیسم غربی در این دوگانه داشتند 
تا جایی که حتی در اسناد بسیارمحرمانه ساواک در سال های 
اصرار  و  موضوع  دو  این  میان  ارتباط  به  اول،  پهلوی  از  پس 
سیاستمداران غربی بر تداوم غربگرایی و تجّددمآبی در البسه و 
ابنیه ایرانی تصریح شده است. این عبارت در خط ششم و هفتم 
از سند بسیار محرمانه ساواک، به خوبی گویای این مّدعا است: 
»اکنون از آمریکا و لندن صریحًا دستور داریم در این مملکت 
مد لباس و یا ساختمان ها و... و بی حجابی را رونق دهیم که 
مالحظه   .)5 )تصویر  بردارند«  خود  عورت  از  نقاب  مسلمانان 
می گردد که در این سند محرمانه، به صراحت به موضوع تأثیر 
نوع معماری و ساختمان سازی بر فرهنگ عفاف و حجاب زدایی 

اشاره شده است.
امروزه نتیجه تداوم سیاست های اشاره شده در سند مذکور این 
مسکن  الگوی  بیرونی  سیمای  آنکه  بر  عالوه  که  است  شده 
ایرانی از الگوهای درونگرا و مؤید فرهنگ عفاف و حجاب، به 
و حجاب  فرهنگ عفاف  ناقض  و  برونگرا  آپارتمانِی  الگوهای 
نیز در راستای همین  یافته است؛ سیمای درونی منازل  تغییر 
هدف سوء، به کلی متحول شده است که از مصادیق بارز آن، 
ترویج آشپزخانه های open و تأثیر آن بر فرهنگ عفاف و حجاب 

در انواع الگوهای آپارتمانی است.
8-4. تعارض با مکان یابی ریزفضاهای مسکونی مطابق 

با سبک زندگی اسالمی
ریزفضاهای  از  بسیاری  مکان یابی  درخصوص  دینی  متون  در 
و  بهداشتی  و سرویس  پذیرایی  و  آشپزخانه  از  )اعم  مسکونی 
تلویح ذکر  به  یا  و  به تصریح  قابل توجهی  راهبردهای  غیره( 
قابلیت  آپارتمانی  مسکن  الگوی  در  آنها  اغلب  که  است  شده 
تحّقق ندارند. برای مثال، طبق روایتی نبوی، از حقوق همسایه 
آن است که چنانچه بوی غذای همسایه اش به مشامش برسد 
از آن غذا برای او ارسال شود: »َو اَل ُتْؤِذهِ  بِِریِح ِقْدِرَک  إاِّل أَْن 
بوی  با  که(  است  این  تو  بر  همسایه  حقوق  )از   ... لَه :  تَْغِرَف 
غذایت او را آزار ندهی مگر آنکه از آن غذا برایش بفرستی«10 
)مجلسی 1403ق، جلد 79، 94(. باتوجه به این روایت و برخی 
نباید به نحوی  احادیث مشابه دیگر، موقعیت مکانِی آشپزخانه 
باشد که بوی طبخ غذا با هر بار باز و بسته شدن درب منزل 
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و  معماری  نظام  در  به ویژه  شود؛  منتشر  بیرون  فضای  به 
به  آپارتمانی  مسکن  الگوی  که  کشور  معاصر  شهرسازی 
الگویی کاماًل رایج تبدیل شده؛ و فواصل فیزیکی واحدهای 
همسایگی کاماًل کاهش یافته است و بعضًا در یک طبقه، 
ورودی واحدهای مسکونی متعدد در فضایی بسیار کوچک 
چنین  در  که  است  بدیهی  و  دارند  قرار  هم  مجاورت  در 
تا چه حد دشوار می باشد؛  فوق  روایت  به  التزام  شرایطی، 
آپارتمانی،  واحدهای  درب  شدن  بسته  و  باز  هربار  با  زیرا 
متعددی  مسکونی  واحدهای  به  طبخ  حال  در  غذای  بوی 
سرایت می کند و بدیهی است که ارسال غذا برای همه این 
واحدها در هر شبانه روز و به طور مداوم تا چه حد دشوار 
است. این امر در مسکن سنتی ایرانی با مکان یابی مطبخ و 
آشپزخانه در اندرونی منزل به خوبی رعایت می شده است؛ 
اما در مسکن آپارتمانی به دلیل برونگرا شدن مسکن، التزام 

به روایت فوق بسیار دشوار است.
روایات دیگری نیز دال بر چگونگی مکانیابی فضای حضور 
بانوان خانه در مسکن اسالمی نقل شده است که مضامین 
اغلب آنها در الگوی آپارتمانی، غیر قابل تحّقق است. برای 
مثال از امام علی)ع( چنین نقل شده است: »َو اْکُفْف َعلَْیِهَنّ 
أَبَْقی  الِْحجاِب  َۀ  ِشَدّ َفإَِنّ  إَِیّاُهَنّ  بِِحَجابَِک  أَبَْصاِرِهَنّ  ِمْن 
: و بانوان را در پرده )خانه( نگاهشان دار تا دیده شان  َعلَْیِهَنّ
به نامحرمان نگریستن نیارد که سخت در پرده بودن، آنان 
 .)31 نامه  )نهج البالغه،  دارد«  نگاه  بهتر  گزندی  هر  از  را 
شده  نقل  چنین  مضمون  این  مشابه  نیز  دیگری  روایت 
الّنَساِء  َعلَی  الّرَجالُ   َیْدُخلَ   أَْن  َرُسوُل الّلِ ص  است: »نََهی 
وارد  زنان  بر  مردان  اینکه  از  خدا)ص(  پیامبر  بِإِْذنِِهن :  إاِّل 
شوند نهی کرد مگر با اجازه آنان« )کلینی 1407ق، جلد 5، 
528(. از این روایات چنین برداشت می شود که الزم است 
در مسکن اسالمی، فضاهایی که بانوان خانه در آن آمد و شد 
دارند؛ از فضای پذیرایی و حضور مهمانان به کلی جدا باشد 
که این امر با تفکیک اندرونی از بیرونی در مسکن سنتی به 
خوبی رعایت می شده است؛ اما در مسکن آپارتمانی، التزام 

به روایات فوق بسیار دشوار است.
در مسکن آپارتمانی عالوه بر ریزفضاهایی نظیر آشپزخانه 
نظیر  دیگری  فضاهای  مطلوب  مکان یابی  خواب،  اتاق  و 

سرویس بهداشتی نیز مطابق با سبک زندگی اسالمی میسر 
منزل  در  بهداشتی  نیست. درخصوص مکان یابِی سرویس 
چنین نقل شده است که »ِمْن ِفْقهِ  الّرُجلِ  أَْن َیْرتَاَد َمْوِضعًا 
لَِبْولِه : انتخاب مکان مناسب برای رفع حاجت نمایانگر ژرف 
اما   .)15  ،3 جلد  1407ق،  )کلینی  است«11  انسان  نگری 
روایات مربوط به مکانیابِی سرویس بهداشتی صرفًا به بیان 
حائز  اصول  بلکه  و  نکرده اند  بسنده  موضوع  این  اهمیت 
توجهی را برای این مهم ارائه نموده  اند. طبق حدیث نقل 
شده از امام باقر)ع(، از جمله ی این اصول، لزوم مکانیابِی 
»َقاَل  است:  خانه  فضای  از  بیرون  در  بهداشتی  سرویس 
َجْبَرئِیُل)ع( َیا َرُسوَل الّلِ إِنّا اَل نَْدُخُل بَْیتًا ِفیِه ُصوَرُۀ إِنَْساٍن 
ای  گفت  جبرئیل  َکلْب :  ِفیِه  بَْیتًا  اَل  َو  ِفیِه  ُیَبالُ   بَْیتًا  اَل  َو 
رسول خدا همانا ما )مالئکه الهی( وارد خانه ای که در آن 
تصویر انسان باشد؛ و در آن قضای حاجت شود؛ و در آن 
)همان، 393(. مالحظه  نمی شویم«  نگاهداری شود  سگ 
می شود که طبق این روایت، مکان یابِی سرویس بهداشتی 
در  اما  است؛  شده  مذمت  تلویحی  طور  به  خانه  داخل  در 
مسکن آپارتمانی، این امر به موضوعی کاماًل رایج تبدیل 

است. شده 
از روایات دیگری که در این خصوص نقل شده است چنین 
رایج  الگوهای  از  بسیاری  برخالف  که  می شود  استنتاج 
یا مجاور  بهداشتی در کنار ورودی  آپارتمانی که سرویس 
بایستی در  پذیرایی مکان یابی می شود؛ سرویس بهداشتی 
در  صادق)ع(  امام  شود.  یابی  مکان  مستور  کاماًل  مکانی 
ِفي  التّْقِدیِر  ُحْسِن  ِمْن  »أَلَْیَس  می فرمایند:  چنین  باره  این 
بَِناِء الّداِر أَْن َیُکوَن الَْخاَلُء ِفي أَْسَتِر َمْوِضٍع ِفیَها َفَکَذا َجَعَل 
أَْسَتِر  ِفي  اْلِنَْساِن  ِمَن  لِلَْخاَلِء  الُْمَهیَّأ  الَْمْنَفَذ  ُسْبَحانَُه  الّلُ 
َمْوِضٍع ِمْنُه َفلَْم َیْجَعلُْه بَاِرزاً ِمْن َخلِْفِه َو اَل نَاِشرا: آیا این از 
نیکویِی محاسبه در ساخت خانه نیست که محل مستراح 
را در مخفی ترین مکاِن آن بسازند چنانکه خداوند سبحان 
در خلقت انسان چنین کرده و منافذ مربوط به این کار را 
در مخفی ترین نقطه بدن قرار داده است؟ بنابراین مستراح 
)مجلسی  ندهید«  قرار  رؤیت  محل  و  دید  معرض  در  را 
1403ق، جلد 3، 76(. اما در مسکن آپارتمانی، به دلیل نوع 
الگوی برونگرای خانه و محدودیت های مرتبط با این نوع 
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الگو، التزام به این نوع روایات بسیار دشوار است و اگر هم 
خانه  از  مستور  گوشه ای  در  بهداشتی  سرویس  با صعوبت، 
و  تهویه  لحاظ  به  را  دیگری  مشّقت های  شود؛  مکان یابی 

غیره برای اهل خانه به بار می آورد.
5. نتیجه گیری

گردید؛  ارائه  مقاله  این  که طی  متعددی  دالیل  با  توجه  با 
مشخص شد که الگوی مسکن آپارتمانی از جوانب مختلف 
که  آنچه  و  دارد  قرار  اسالمی  زندگی  سبک  با  تعارض  در 
در توسعه بافت های مسکونی از منظر اسالمی اصالت دارد؛ 
توسعه افقی است. الزم به ذکر است که دالیل عدم مطلوبیت 
الگوی مسکن آپارتمانی از منظر سبک زندگی اسالمی، بسیار 
بیشتر از هشت دلیلی است که در این مقاله مورد اشاره قرار 
گرفت اما پرداختن به همه ادلّه، در یک مقاله محدود میسر 
لیکن  می طلبد  را  مستقل  کتاب  یک  حداقل،  و  نمی باشد 
سعی شد در این مقاله برخی از مهم ترین ادلّه مرتبط با این 
موضوع ارائه شود. در مجموع و با توجه به توضیحات ارائه 
شده در ابتدای مقاله درخصوص وجوه چهارگانه روابط مطرح 

در سبک زندگی اسالمی، مجموعه ی ادلّه ی تشریح شده در 
این پژوهش را می توان مخل در هر چهار نوع رابطه مطرح 
در  لذا  و   )2 )جدول  نمود  تلّقی  اسالمی  زندگی  در سبک 
چنین  آپارتمانی  مسکن  معماری  به  آسیب شناسانه  نگاهی 
استنتاج می شود که برایند آسیب های مختلف مطرح در این 
نوع معماری، همه وجوه و روابط مطرح در سبک زندگی 
اسالمی را تضعیف می نماید. الزم به ذکر است که ستون 
سوم جدول ذیل )ستون مربوط به منبع اسناد نقلی( صرفًا 
قابل  منبع  آن  از  مربوطه،  تعارض  عنوان  که  دینی  منابع 
موارد،  اغلب  در  و  است؛  کرده  ذکر  را  است  بوده  استنباط 
به تعارضات استنتاج شده در این پژوهش، در منابع دینی 
تصریح نشده است؛ بلکه از تحلیل و بررسی جوانب مختلف 
موضوع، تعارضات مورد بحث، از متون دینی استنباط شده 
است که همین موضوع، یعنی استنباط تعارضات با تحلیل 
اسناد نقلی، از وجوه اصلی بداعت و نوآوری این پژوهش 

بوده است.

برخی از اسناد نقلی رابطه اصلی  عنوان تعارض میان معماری آپارتمان 
قرآن کریم )سوره مائده، آیات 57 و 58( تحت تأثیر بروز تعارض و سبک زندگی اسالمی

مسکن الفؤاد رابطه انسان با خدا ممانعت از ترویج برخی شعائر دینی
وسائل الشیعه رابطه انسان با دیگران ممانعت از تهویه مطلوب ابنیه مجاور

قرآن کریم )سوره نمل، آیه 80( رابطه انسان با دیگران اِشراف به همسایه از طریق بلند ساختن بنا
نهج الفصاحه رابطه انسان با خود تضعیف آرامش ساکنین ابنیه مسکونی

صحیفه سجادیه رابطه انسان با دیگران صعوبت انجام برخی تکالیف اجتماعی
وسائل الشیعه رابطه انسان با طبیعت تعارض با انجام برخی مستحبات عبادی
بحاراالنوار رابطه انسان با دیگران تعارض با فرهنگ عفاف و حجاب

رابطه انسان با دیگران مکان یابِی نامطلوب ریزفضاهای مسکونی

جدول 2. دسته بندی تعارضات میان معماری آپارتمان و سبک زندگی اسالمی بر مبنای نوع رابطه تضعیف شده در سبک زندگی اسالمی
)مأخذ: نگارنده(
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با تأمل بر دسته بندی ارائه شده در جدول فوق، چنین استنتاج 
می شود که بیشترین تکرارپذیری در خصوص نوع رابطه تضعیف 
شده در سبک زندگی اسالمی، مربوط به رابطه انسان با دیگران 
است و لذا چنین استنتاج می شود که در میان روابط مختلفی که 
در سبک زندگی اسالمی مطرح می باشد؛ معماری آپارتمان بیش 

از همه بر رابطه انسان با دیگران تأثیر سوء دارد.
در عین حال، نباید تصور نمود که نتایج این پژوهش بدون در 
نظر گرفتن الزامات و آثار مختلف اقتصادی و اجتماعی و غیره 
می تواند به سهولت به مرحله اجرا برسد؛ زیرا حذف الگوی مسکن 
آپارتمانی در بافت های مسکونی شهرهای معاصر، نیازمند توسعه 

افقی بیشتر شهر و یا تأسیس شهرهای جدید است که این امر 
نیازمند تحلیل های دقیق اقتصادی و اجتماعی و غیره است. اما 
مسئله این پژوهش، پرداختن به این موارد نبوده است و تدقیق 
در این مسائل، پژوهش های دیگری را می طلبد. لیکن آنچه بر 
اساس یافته های این پژوهش استنتاج می شود این است که با 
توجه به تعارض الگوی مسکن آپارتمانی با بسیاری از آموزه های 
اسالمی و الزامات سبک زندگی اسالمی، بایستی نسبت به ارائه 
الگوی جایگزین با لحاظ کردن امکان سنجِی اصالح وضعیت 

فعلی شهرهای معاصر تالش نمود.

پی نوشت
Wood  .1
Wener  .2
Yeang  .3
Hakim  .4

Mortada  .5
Steven  .6

 Amorim  .7
8.   لیس المؤمن الّذی یشَبُع و جارُه جائٌع الی جنبِه.

9.  فارغ از موضوع استهالل، سنت نگریستن به آسمان و ستارگان در فقه شیعی، موضوعیت مستقل دارد به نحوی که که طبق برخی اسناد، 
امیرالمؤمنین)ع( بر این کار تداوم داشتند و ضمن انجام این مهم در سحرگاهان به تالوت این آیات می پرداختند: »إِّن ِفي َخلِْق الّسَماَواِت 
ْولِي األلَْباِب ... َربَّنا َوآتَِنا َما َوَعدتَّنا َعلَی ُرُسلَِک َواَل ُتْخِزنَا َیْوَم الِْقَیاَمِة إِنَّک اَل ُتْخلُِف الِْمیَعاَد«   ﴿آل  َواأَلْرِض َواْختاَِلِف اللّْیِل َوالنَّهاِر لَیاٍت أّلُ
عمران/190 تا 194(. بدیهی است که الزمه انجام این مهم، باز بودِن دامنه دید افراد جهت مشاهده آسمان و ستارگان در دل شب است. اما در 
شرایط فعلِی بسیاری از شهرها )به ویژه کالن شهرها(، به دلیل گسترش آپارتمان سازی و احداث بلوک های مسکونی در طبقات متعدد، بسیاری 
از شهروندان که در طبقات پایین تر ساکن هستند؛ حتی در زمان قرار گرفتن در آستانه بازشوهای منازل خود، آسمان و ستارگان را در دامنه دید 

خود ندارند و باالجبار، از انجام این عمل مستحب محرومند.
10. أَتَْدُروَن َما َحقُّ الَْجاِر َقالُوا اَل َقاَل إِِن اْسَتَغاثََک أََغْثَتُه َو إِِن اْسَتْقَرَضَک أَْقَرْضَتُه َو إِِن اْفَتَقَر ُعْدَت َعلَْیِه َو إِْن أََصابَْتُه ُمِصیَبٌة َعّزْیَتُه َو إِْن أََصابَُه 
َخْیٌر َهنّْأتَُه َو إِْن َمِرَض ُعْدتَُه َو إِْن َماَت تَبِْعَت َجَناَزتَُه َو اَل تَْسَتِطیُل َعلَْیِه بِالْبَِناِء َفَتْحُجَب الّریحَ  َعْنُه إاِّل بِإِْذنِِه َو إَِذا اْشَتَرْیَت َفاِکَهًة َفَأْهِد لَُه َفإِْن لَْم 

تَْفَعْل َفَأْدِخلَْها ِسّراً َو اَل ُتْخِرْج بَِها ُولَْدَک تَِغیُظ بَِها ُولَْدُه َو اَل ُتْؤِذهِ  بِِریِح ِقْدِرَک  إاِّل أَْن تَْغِرَف لَه 
11 . منظور از »یرتاد« در این روایت، اختیار یا انتخاب موضع مناسب می باشد: »االرتیاد: االختیار أي یختار موضعا مناسبا له «.
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Abstract

Islamic texts have significant capacities in various fields of human knowledge. Among the 
issues raised in these religious texts is architecture and its features that on this basis, till now, 
some researches have been done on the Islamic architecture.
One of the main problems which have been considered during recent decades (especially in 
the field of urban development) is development pattern which can be classified into two main 
patterns: horizontal development pattern and vertical development pattern. But due to various 
problems, in recent decades, in most cities especially in metropolises, vertical development 
pattern has spread increasingly. According to the above descriptions, in this research this 
problem is studied from the perspective of Islamic teachings (especially Shiite jurisprudence) 
and so, the main problem that is investigated in this article is desirability or non-desirability 
of residential buildings vertical development in Islamic city.
          The research method which is used in this article is a compound method. In this way, 
according to the features of the various stages of this research, for gathering data, archival 
research method is used meanwhile logical-argumentative research and qualitative content 
analysis in analysis step and judgment of data has been used. In this way, propositions 
(especially the jurisprudential hadiths) that directly or indirectly are related to the problem 
of this research have been extensively investigated using qualitative content analysis method 
and then, using the resultant of propositions analysis by logical-argumentative method, the 
research findings are concluded.
According to these findings, because of various Islamic reasons (such as visual dominance 
and some of Imams traditions like star sightings and etc.) apartment and vertical development 
pattern is not desirable in Islamic cities especially for residential buildings.
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