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   چكیده

 

مطلوب اسالمی را به وفور در متون مرجع ومکتب اسالمی و ایرانی می توان پیدا شکل خانه ، مسکن وشهر نشانه ها و 

الهی  نمود. برخی از این متون همانند قران کالم وحی بوده ویا  منبعث شده از روایات واحادیث فرستادگان منبع الیزال

 . می باشد. رجوع به این منابع جهت دست یافتن معیارها و اصول معماری مطلوب، همانند چراغی فرا روی ما خواهد بود

 

 است میتواند تاثیرات غیرقابل انکاری در هویت وشکل دهی مسکن اصول جهان بینی اسالمی که منطبق بر فطرت انسان
صناعی و تولیدی تمدنها و همترین دستاوردهای فکری، فلسفی، هنری،یکی از م گذارد. اسالمی از خود به جای وشهر

است که هم از ماندگاری نسبی برخوردار می باشد، هم تجلی باورها و ارزشهای فرهنگی جامعه است «شهر»جوامع بشری 

جه انسانها در همه ومقوله مسکن نیز اصلی ترین عنصر شهر است ومورد نیاز وتوو هم اینکه بر رفتار انسان اثر می گذارد 

فضاهای معماری است که رابطه ای بالفصل ومستقیم با  و بی شک مسکن که یکی از مهم ترینزمانها ومکانها است.
شکل  برسازگاری با نیازهای مادی با وجه الهی نیز سازگار باشد که براساس خدا محوری عالوه بایدانسان برقرار می نماید

 .گرفته است
 

 اتیوروا ثی، احاد یمعمار ،شهرومحله  اسالمی ،اسالمی   مسکنکلمات کلیدی:،

 

 

 مقدمه

 

برای مومن محلی است که هم ازنظر مادی هم به لحاظ روانی ومعنوی )تفکروعبادت(نیازهای «خانه»،یا «منزل»مسکن 
آیا ما «مهاداالم نجعل االرض »اورا مرتفع می کند.با عنایت به منبع وحی ،زمین مهد وگهواره وسکونتگاه انسان است:

آسمانی بخصوص اسالم به  دیندر [ درواقع کل جهان منزلگاه انسان است. 1زمین را مهد آسایش خلق نگردانیدیم؟ ]

به خاطر اینکه فضایی برای عبادت خداوند توجه شده است؛  ای خاص وبا طمانینه ومباحث بسیاربه گونه  مسکنموضوع 

موهبتی است خدایی که  مسکن مناسب  ال با خدای خویش رازونیاز کند.توسط بشر فراهم باشد تا بتواند با فراغ ب
تواند تأثیرات بسیار مثبتی در زندگی انسان داشته باشد. معماری ¬میبه صورت مناسب  داشتن آن واستفاده مفید از آن 

دهد. این امر به شان میگیری از روح معنویت ناسالمی برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غنای تمدن اسالم را با بهره

اسالم در معماری اسالمی  شناسی دینای است که اعتقاد به توحید و ایمان به تعالیم اسالم به عنوان اندیشه زیباییگونه
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 [2.]دیابتجلی می

 
 

  

ده های فرآور   نکته قابل توجه این که، جهانیان انتظار دارند در نظام اسالمی تجلی فرهنگ و عقاید اسالمی را در 
دستاوردها، معماری و شهرسازی  فکری و کالبدی این مرز و بوم مشاهده کنند. یکی از برجسته ترین این تولیدات و

و از جمله مهمترین جزء آن، مسکن اسالمی ایرانی می باشد؛ ولی متأسفانه تقلید از الگوهای بیگانه به مرور هویت 

تمسک به دستورات دین مبین اسالم ه لطمه وارد نموده است. جامعه را دگرگون ساخته و به اصول فرهنگی جامع
وبزرگان واندیشمندان اسالمی میتواند به لحاظ داشتن مامن ومسکنی مناسب برای برخورداری از آسایش  وآرامشی 

ست،بسیار راهگشا باشد،اگر با دیدی متفاوت به مسکن  انسان نه فقط به کالبد مسکن بلکه به هکه حق هر انسانی 

مسکن و شرایط آن به لحاظ غایتی که در آن نهفته است؛ یعنی ایجاد امنیت و  وح وغنای آن پرداخته شود.ر

آرامش برای انسان، از ارزش زیادی برخوردار است؛ بدین لحاظ، دین مقدس اسالم با روند اعتدال آمیز خویش، 
اخصه ها و ویژگی های شاشته و به تبیین انسان ها را از هرگونه زیاده خواهی و نقصان در زمینه مسکن، برحذر د

 [3]اساسی آن پرداخته است.

به مقاالت گوناگونی در زمینه مسکن اسالمی به نگارش درآمده است؛ در این مقاله برآنیم تا  مایه سرافرازیست که 
دیدگاه کلّی مسکن که در کتاب و سنت، به آن ها اشاره شده است، پرداخته و شرایط آن را از  بررسی شرایط 

 اسالم بررسی می کنیم.

 

 
 طرح مسأله و ضرورت انجام تحقیق

درعصر حاضر هویت ومسکن واحساس رضایت بشر از این مقوله که ارتباطی بس تنگاتنگ  با زندگی دارد به عنوان 

رو کرده است. این مسأله از آن جهت است که انسان معاصر را با چالشهای جدی روبه مسائلی  تریناز مهمیکی 
، آشکار شده و نسل حاضر و آینده را به دلیل زندگی های خانوادگی دارای اهمیت است، که عالئم تهدید کننده 

 امروزه این درحالیست که  تهدید مواجه ساخته است تک بعدی بودن فضاها که همانند خوابگاههایی شده است با

به ویژه بر عوامل اقتصادی و سودگرانه متمرکز اصلی دست اندرکاران تهیه ی مسکن اغلب بر عوامل کمّی و  دغدغه 
توجّه به ویژگی های کیفی و به خصوص بارزه های معنوی و ارزش های فرهنگی در امور مسکن متاسفانه است، 

 "مسکن مطلوب"، سعی بر تبیین و معرّفی اجمالی برخی ویژگیهای کیفینوشتارمهجور و مغفول مانده اند. در این 

تعبیر می کنیم به عنوان  "مسکن مطلوب"جامعه ی اسالمی که از آن به "مسکن"است. در جامعه ی اسالمی 

اهیمی  دراسالم که در معماری امروزه مفاحیا کردن  وزنده کردن تجلّی گاه ارزش های فرهنگی مطرح خواهد بود.. 
، انسان بدون موضوع کهبا نگاه به این  ما دیگر رنگ باخته است جزء الینفک رسالت  تک تک معماران ایرانی است

داشتن دهد. به همین جهت،  رنگ وبویی امن و سالم، قادر نخواهد بود به زندگی  خود  مامن ومسکنی داشتن 

نیازهای اساسی برای ادامه حیات، مورد  ترین، به عنوان یکی از مهممکانی مناسب با روحیات کمال طلب انسان
امن و سالم، به عنوان یک حق بشری در  مسکنیانها در داشتن توجه و عنایت همگان قرار گرفته است. حق انس



 

 

سابقه از یک سو، ضعف حس  پیشرفت های تکنولوژیک بی .کنار سایر حقوق شناخته شده برای بشر، است 

ورود فرهنگ  بین کشورها ومد و اخالق از سوی دیگر و سرانجام رقابت کنترل نشده افرادخانواده  مسئولیت پذیری 
پدید آورده است. زندگیهای مالل اوری را های چنین  زمینه هیچ سنخیتی باروحیات مسلمانان نداردبیگانه که 

ای کهن دارد، به  سابقه وتاکید بر داشتن مکان ومسکنی مناسباسالم به عنوان آخرین دین جهانی، در حمایت 

در  مسکن مسلمان ر میآید. توجه به های دینی نکته مثبت این گونه حمایتها به شما عالوه آنکه الزامی بودن آموزه

 [4]تقدّس داده است.مکان زندگی انسان اسالم با بصیرت نگری به آیات الهی گره خورده است و این نکته به 

 روش تحقیق

توصیفی استفاده شده است.روش وابزار مورد استفاده نیز روش کتابخانه  -در تحقیق حاضر از روش تحقیق تحلیلی

مکتوب می باشد بدین منظوربااستفاده از روش کتابخانه ای وبررسی اسناد ومدارک مکتوب به ای واسناد ومدارک 
پیوند اصول و باورهای تجزیه وتحلیل دیدگاههای مسئله پرداخته ایم وسعی شده تمامی وجوه مسئله مطرح شود.

مواجه شده است،  ن ارامشسردرگمی وفقداارزشی و دینی ما با مبانی علمی و منطقی ، در عصر حاضر که بشریت با 

حلی اساسی برای گذر از بحران و قرار گرفتن در مسیر صحیح و منطقی استفاده از نعمتهای الهی باشد.  میتواند راه
دین الهی، نگاهی جامع و دقیق دربارۀ  ترینمفتخریم که دین مبین اسالم به عنوان پایان بخش ادیان آسمانی و کامل

دارد. بدیهی است که بر پایۀ ارزشهای دینی ما  استفاده از نعمات وحتی ساخت وساز نحوه زمین، آسمان، انسان، 

ساز  های الهی ترسیم نمود. وجود چنین تفکری زمینه را نیز باید با یک نگرش معنوی و در چارچوب آموزه معماری

یت توازن، اصالحگری و باشد. چارچوبی که رعا در معماری می تواندظهور چارچوب اخالقی جدیدی با عنوان اخالق 
 ها از مقدماتی آبادانی زمین، حراست از طبیعت و مصرف بهینۀ منابع و اجتناب از اسراف و تبذیر، شکر عملی نعمت

رسیدن به این هدف متعالی منوط به درک درست [5]ها و اصول اخالقی آن است.  ترین آموزه ترین و اساسی

غه ای معنوی و اسالمی دهد. آنچه در ذیل می آید رئوس مسائلی چارچوب هایی است که زندگی را می تواند صب
 .است که جهان بینی اسالمی در جهت سکونت مطلوب برای مومن برشمرده است

 مناسب زندگی انسان میداند؟، ما ،قران کریم چه خصوصیاتی رابرای مسکن ا

 

    

 مامن مطلوب ویژگی 

خانه مقیاس کوچک شهر است واصلی ترین ویژگیهای مطرح برای یکی از موضوعات قابل بررسی ،این نظر است که 

 [.2]شهرکه ازسوی حضرت ابراهیم )ع(از خداوند مسئلت شده است،عبارتند از :رفاه،امنیت ،نپرستیدن بت
بهترین منبع پرداختن به جزییات درباب انطباقش با نیازهای انسان و شرایط محیطی  مسلمانان بواسطه مسکن 

در ذکر جزئیات فیزیکی و فنّی و مصالح  وارد شدن به هر حال، بدون  کینه برای انسان( می باشد.مسکن مناسب )س

و کالبدآنها، تنها به برخی از اصلی ترین ویژگی های آنها که امروزه نیز خواست مردم بوده و رعایت آنها در مسکن 
انتخاب  - 1. اهمّ این ویژگی ها عبارتند از:خواست و شاید آرزوی اکثریّت قریب به اتفّاق مردم است اشاره می شود

تنظیم و  -7 حفظ حریم-6ارتباط با طبیعت  - 5سلسله مراتب فضایی، -4مقدار زیربنا  -3وسعت مناسب  -2مکان 

 --سفید کاری و گچ بری بهداشت بنا)–9ارتفاع مناسب  -8جای دستشویی و حمام و اتاق خواب  )تفکیک قلمروها

اشراف داشتن بر  -12تجمالت خانه  -11تنوّع فضایی و عملکردی، کارآیی، انعطاف پذیری -11 (هاناودان خانه



 

 

محل نماز  -16امنیت در خانه و محدوده آن   -15محکم سازی خانه  -14خرید و فروش خانه  -13منزل دیگران  

 ، و بسیاری ویژگی هایی که برای ظهور مسکن مطلوب ضروری اند.

 بستر زمین

هایی که بشر برای خود میسازدبه طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روی بستری به نام زمین بنا تمامی ساختمان
ها در آن زندگی که انسان بستر زمینی  میشودکه از جمله قابلیتها میتوان به تاثیر باد بر ساختمان وبنا نام برد.

ک، پستی و بلندی زمین، باز بودن کنند خیلی مهم است وقتی کسی جایی سکونتی برمی گزیند باید کیفیت خامی

فضا، پوشش گیاهی، آب و گوهر )کیفیت( آن، کمی یا زیادی آب، بادگیر بودن یا گود بودن محل سکونت را بررسی 

وزد را بشناسد که آیا سالم است یا نه و نیز نقاط مجاور محل سکونت مانند کند. همچنین بادهایی که در منطقه می
( را مورد تحقیق …ها، مواد بدبو )محل دفن زباله و ها )معادن(، وجود درختان، گورستانو کانها ها، کوهدریا، مسیل

قرار دهد چرا که همه این موارد در مزاج هوا موثرند و تاثیراتی بر بدن دارند. در ضمن باید از تندرستی و بیماری 

چه اندازه است و بیشتر چه غذاهایی  مردم آن منطقه باخبر باشد که تا چه حد نیرومندند، اشتهاء و هضمشان

های وسیع )که در کیفیت آب موثر است( و آید یا کانالهای باریک میراههای منطقه از آبخورند و بداند که آبمی
ها و درهای محل سکونت باید شرقی شمالی اند )اپیدمی است(. پنجرههایی خو گرفتهمردم آنجا به چه نوع بیماری

بادهای شرقی به داخل خانه اهمیت داده شود، آفتاب باید همه جای خانه را فرابگیرد زیرا آفتاب هوا باشد، به ورود 

های گوارا، روان و پاکیزه که در زمستان کند. بهتر آن است که محل سکونت در نزدیکی آبرا صاف و مساعد می
های به خوبی آب در تابستان خنک هستند های زیرزمینی که در زمستان گرم واند باشد، آبسرد و در تابستان گرم

 [6]باشد.مذکور نمی

کند. بهتر آن است که محل سکونت در آفتاب باید همه جای خانه را فرابگیرد زیرا آفتاب هوا را صاف و مساعد می

 اند باشد.های گوارا، روان و پاکیزه که در زمستان سرد و در تابستان گرمنزدیکی آب

های محل سکونت فرمودند: سکونت کردن در جایی جز با وجود سه ویژگی، خوش رد ویژگیامام صادق )ع( در مو

 نخواهد بود: هوای خوش و پاک، آب فراوان گوارا و زمین پُربار.
در روایت است که حضرت علی می فرماید: لَا  . مساله هوا را در نظر بگیرید :فرمایندمی )ع(امام صادق و امام باقر

لَّا بِثَلَاثٍ الْهَتَطِیبُ السُّکنَ مسکن گرفتن خوش نمی گذرد مگر به  1وَاءِ الطَّیبِ وَ الْمَاءِ الْغَزِیرِ الْعَذْبِ وَ الْأَرْضِ الْخَوَّارَۀ؛ى إِ

 [7]خیز.سه چیز: هواى خوش، آب فراوان گوارا، و زمین حاصل
کردند در کدام محله ومنطقه  درتاریخ امده است تصمیم  برساخت بیمارستان قوت گرفت از زکریای رازی سوال

ای در چهار منطقه شهر آویزان کنید هر منطقهوزمین بیمارستان را احداث کنیم؟درجواب فرمودند:تکه گوشتهایی 

 تر است پس آنجا بیمارستان بسازید. دیرتر گوشت فاسد شد آنجا هوا خنک

که در انتخاب زمین یا مسکن مورد  دقت در انتخاب محل و تحقیق درباره همسایگان دو نکته مهم دیگری است
 .توجه اسالم قرار گرفته و بر آن تاکید شده است

                                                 
 



 

 

 مكان مناسب

محل زندگی و افرادی که در تعامالت اجتماعی در ارتباط مستقیم می باشند تاثیر بسزایی در روش و منش انسان 

یش هویت تمدنها، فرهنگها و جوامع دارد. به تعبیر دیگر شهرها و ساختمانها یکی از شاخصه های مهم بیان و نما

 انسانی هستند.
نَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِینَ »فرماید: ای دارد به حارث همدانی میدر نهج البالغه نامه )ع(امام علی وَ اسْکُنِ الْأَمْصَارَ الْعِظَامَ فَإِ

 .ه دور نشوجای پرت خانه نساز. از جامع« وَ احْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَۀِ وَ الْجَفَاءِ

نَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِینَ وَ احْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَۀِ وَ الْجَفَاءِ» های که ن است و از محلهمیکه همانا محل تجمع مسل[8]«فَإِ

 .(نشینند دوری کنمیوستمگران ها هایی که طاغوتیاند. )از محلهبویی از اسالم و خیرات جامعه نبرده
صاحب زمین، زمین خود را بخواهد حکومت واگر کسی در زمین غصبی خانه بسازد  یند:)ع(می فرماامام صادق

 اسالمی حق دارد خانه را خراب کند و زمین را به صاحبش برگرداند..

 

 بنا

امروزه ساختمان سازی با سرعت بسیار زیادی رو به گسترش است و هر کس در پی جدیدترین نقشه و طراحی می 

نه را تهیه نماید. متاسفانه تنها مسئله ای که در ساختمان ها مدنظر قرار نمی گیرد توجه به باشد تا مناسبترین خا
اسالمی و دوری از فرهنگ بیگانه است. دور شدن معماری ایرانی از فرهنگ اسالمی به سوی  -فرهنگ ایرانی 

 فرهنگ غربی مهمترین معضل پیشروی زندگی های کنونی است.

از مهم ترین مکان های جذب جهانگرد در کشورمان، شگفتی های معماری اسالمی و این در حالی است که یکی 
در معماری اسالمی حتی به ظرافت های خاصی است که با استفاده از شرع اسالم به کار رفته است. به عنوان نمونه 

از امام  مکان چاه آب آشامیدنی و چاه فاضالب و مکان سرویس های بهداشتی در ساختمان توجه شده است.

آیا  [9]؛حکایت است که فرمود: أَ لَیسَ مِنْ حُسْنِ التَّقْدِیرِ فِی بِنَاءِ الدَّارِ أَنْ یکونَ الْخَلَاءُ فِی أَسْتَرِ مَوْضِعٍ فِیهَا)ع(صادق

 ترین جاهاى خانه باشد؟کند آن است که بیت الخالء در پنهانبینى که از نیکوئى تقدیر خانه که آدمى بنا مىنمى
خوریم که به عنوان نمونه به میبررسی سخنان معصومین : درباره ساخت و یا خرید خانه به نکات قابل توجهی بر در

 چند مورد اشاره می شود:

 

 معماری

کند. تا پیش از آن که بنایى ساخته شود، دهى مىواقعیت این است که معمارى، بسیارى از رفتارهاى ما را جهت
دهیم س از ساخت، انسان اسیر ساختمان است؛ زیرا تا پیش از ساخت، ما به آن شکل مىبنا، اسیر انسان است اما پ

هاى فرهنگ اسالمى دهد به عنوان نمونه حیا، یکى از بارزترین شاخصهو پس از ساخت، بنا، رفتار ما را شکل مى

می نه تنها درون هیچ است و معمارى اسالمى با این شاخصه هماهنگى کامل دارد. به همین خاطر در معماری اسال

خانه ای از بیرون قابل دید نیست؛ بلکه ورودی بسیاری از خانه ها به نحوی ساخته شده است که اگر درِ خانه نیز 
اما متاسفانه امروزه به تبعیت از فرهنگ غرب نه تنها  باز بماند حیاط و درون خانه به هیچ وجه قابل دید نیست. 

 بلکه خانه ها به گونه ای ساخته شده اند که هریک بر دیگری اشراف دارند. درون خانه ها در معرض دید است



 

 

ها در معرض دید هاست به گونه ای که خانوادهنمونه دیگر از حیا در معماری اسالمی، پوشیدگى درونى خانه

ا ساختار اعضاى خانواده، نامحرم هستند و لذ میهمانان نامحرم نمی باشند. طبیعى است که برخى میهمانان با 
معمارى اسالمی به گونه ای است که خانواده کمتر در دیدِ نامحرم قرار گیرد. معمارى اسالمی، همه فضاى منزل را 

هاى ها و اتاقدهد و فضاهاى خصوصى خانه )همچون آشپزخانه، سرویسدر برابر دیدگان نامحرم، قرار نمى

کند که در معرضِ دید نباشد. اى طرّاحى مىکنند، به گونهمى ها بیشتر از آن استفادهاستراحت( را که معموالً خانم

 امّا در معمارى برهنه و غربزده چنین مالحظاتى بی معنی است.
 

 وسعت خانه

ز جمله مواردی است که مورد توجّه اسالم قرار دارد. در سخنان بزرگان دین یکی از خوشی های در ا« خانه بزرگ»

رسول اکرم)ص( فرموده اند: سه چیز در این جهان مایه سعادت مرد مسلمان  .دنیا، خانه وسیع معرفی شده است

 است. همسایه خوب، خانه وسیع و مرکب خوش رفتار.

امیر مؤمنان )ع( نیز بشارت داده اند:برای خانه شرافت و برکتی است، شرافت آن در وسیع بودن جلو حیات و منزل 

رتری نشیمن گاه، وسعت، صحن و حیات و نیکوبودن همسایه هایش و صالح بودن خانواده است اما برکت آن در ب

نهفته است. امام صادق)ع( می فرماید: وسیع بودن منزل از سعادت مرد است و راحتی مؤمن در فراخی خانه اش 

می باشد.) وسیع بودن خانه با روی آوردن به تجمل و رفاه فرق می کند و اسالم خانه ای را مورد توجّه و تشویق 
پد و زالل محبت در آن ترار داده که صبقای عاطفه و شور زندگی در آن حاکم باشد و نبض حیات سالم در آن بق

جاری باشد از دیدگاه اهل بیت عصمت و طهارت یکی از چیزهایی که آسایش مسلمان را تأمین می کند خانه 

که در اسالم افراد به زیستن در خانه وسیعی است که ناموس صاحبش و وضع او را از چشم مردم بپوشاند.همانگونه 
های وسیع تشویق گردیده اند، زندگی در مساکن تنگ و تاریک در این آیین نکوهش شده است. رسول اکرم )ص( 

یکی از سه چیزی را که سبب بدبختی آدمی می شود خانه محقری که جای کمی دارد دانسته اند. امام باقر و امام 

اى از بنى هاشم امام کاظم در مسجد الحرام میان حلقه کوچک را مذمت نموده اند صادق)ع( نیز خانه های تنگ و

بود و درباره خوشى دنیا گفتگو می کردند و هر کدام چیزى در باره آن می گفتند. از آن حضرت در این مورد 
 [11]وبى خدمتکار.سئوال شد، فرمود: سَعَۀٌ فِی الْمَنْزِلِ وَ فَضْلٌ فِی الْخَادِمِ؛در وسعت منزل است و خ

اهمیت این موضوع به حدی است که رسول خدا در یکی از دعاهای خویش، از خداوند متعال خانه وسیع طلب می 

نْبِی وَسَّعَ لِی فِی خدایا گناه مرا ببخش و خانه مرا وسعت بخش و  1داری و بَارَک لِی فِی رِزْقِی؛نماید: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی ذَ
برکت خانه به واقع بودن در منطقه مناسب، محوطه وسیع و همسایگان همراه و خوب است.  ن.روزى مرا افزون ک

[11] 

در روایات، عالوه بر [ 12]شومی خانه در آن است که حیاطش کوچک، همسایگانش بد و عیب هایش بسیار باشد

و حیاط خانه، بهتر است وسعت خانه، به وسعت حیاط نیز اشاره های متعدّدی شده و تأکید گردیده است که صحن 
وسیع و بزرگ باشد. در این جا به عنوان نمونه به یک روایت در این باب استناد می شود: امام علی)ع( فرموده است: 

باشد. براى کنندگان صالح مىبراى هر چیزى شرفى است و شرف خانه، وسعت صحن خانه و معاشران و آمیزش

  [13].مکان آن و وسعت صحن و خوبى همسایگان آن استخانه، برکتى است و برکت آن، خوب بودن 

                                                 
 



 

 

ریختن خون ذبیحه و اندکی تربت امام  در ضمن نکاتی موثر ومفید که متاسفانه در معماری ما رنگ باخته اند مانند:

پس از ساخت نیز ذبح گوسفند و توزیع گوشت آن بین که حسین )ع( در چهار گوشه فونداسیون ساختمان 
استمرار نام و یاد خدا و سایر اذکار در تمامی مراحل [.11] سفارش شده است ه به نزدیکان تهیدستان و ولیم

حائز اهمیت  طراحی و اجرا و نفرین دشمنان دین در مواقع بروز مشکل به تبعیت از سنت معماران و بنایان با تجربه

که در انه، مطالعه و درس خواندن کتابخو تعیین مکانی به عنوان مصلی برای عبادت و تفکر در مکانی آرام است.

 خانه های وسیع میتواند مکانیابی شود.
 

 ارتفاع زیاد

 

از مجموعه روایات منقول از ائمه هدی)ع( بر می آید که در احداث ساختمان، ارتفاع دادن به بنا روا نمی باشد و این 
مرتبه به کار رفته است.  4آن، مرتفع نبودن. این لفظ در قرمساکن برای اهل آن عوارضی به بار می آورند. 

( مذموم دانسته شده است. به 32رسالت:م؛ 45؛ حج:74قصرسازی در دنیا مطابق با سه آیه از قرآن کریم )أعراف:

طور کلّی، چون قصرسازی، از جمله مصادیق تجمّل گرایی و اشراف گری محسوب می گردد؛ از این باب، در اسالم 

 برای منافع اجتماعی و اسالمی باشد، به احتمال زیاد از عمومیت نهی، خارج  منع شده است. البته اگر قصرسازی
در برخی احادیث تصریح گردیده است هرگاه ارتفاع ساختمان ازهشت ذراع فراتر رفت باید بر فراز آن خواهد شد. 

نوشته شده بود.  آیۀ الکرسی نوشت. ابو خدیجه گفت: من مشاهده کردم آیۀ الکرسی بر اطراف خانه امام صادق )ع(

رسول اکرم)ص( فرموده اند حق همسایه آن است که بنای خود را از بنای او باالتر نبرند و جریان هوا را بروی 
در منابع روایی تصریح گریده است خانه های با ارتفاع زیاد محل سکونت جنیان و شیاطین [ .14]مسدود نکنند. 

زراع، زیرا فراتر از آن جایگاه شیاطین است( و عدم اشراف  7سب )طراحی مسکن بر اساس ارتفاع منا خواهند بود.

 [14].خانه ها بر یکدیگر و رعایت همسان سازی 

نقل کرده اند روزی رسول اکرم)ص(همراه صحابه از جایی عبور می نمودند که ساختمان بزرگ، مرتفع و قبّه 
ارد. گفتند: از آن مرد انصاری است.بعد از چند روز مانندی را مشاهده کردند، پرسیدند: این بنا به چه کسی تعلّق د

صاحب خانه مزبور به محضر آن بزرگوار شرفیاب گردید. حضرت از وی روی برتافت و او متوجّه شد پیامبر به دلیل 

احداث بنای مرتفع از دست وی ناراحت شده است. حضرت عقیده داشتند چنین بناهایی برای اهل محل، زحمت و 
 می کند.دردسر ایجاد 

مستحب است لب بام هم سطح آن نباشد و حداقل یک ذراع حائلی بلندتر داشته باشد. در روایتی رسول اکرم)ص( 

مسلمانان را از خوابیدن بر بامی که فاقد دیوار است، نهی فرموده اند و افزوده اند هر کس بر بام بدون دیوار بخوابد 
)ع( فرموده اند:تنها خوابیدن بر بام مکروه بوده و خوابیدن بر روی از امان الهی خارج می شود. همچنین امام صادق

بام بدون دیوار جایز نخواهد بود و این حکم برای زن و مرد مساوی است، پرسیدند اگر سه جانب آن دیوار باشد 

وط از چگونه است؟ فرمودند کفایت نمی کند، دلیل این توصیه ها و تأکیدها، جلوگیری از حوادث ناگوار چون سق

 پشت بام و اصالح و کنترل روابط همسایگان و رعایت شئونات اخالقی، حفظ حیاء و عفت است.

. .مقدار ساختمانی که بیش از اندازه است برای تو بال است هر الْقِیَامَةِکُلُّ بِنَاءٍ لَیْسَ بِکَفَافٍ فَهُوَ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ یَوْمَ »

ساختمان بیش از مورد نیاز مسئولیت .«بَنَى فَوْقَ مَا یَسْکُنُهُ کُلِّفَ حَمْلَهُ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ مَنْ» می فرماید:امام صادق)ع( 
 [15]در قیامت دارد. 



 

 

ای ساخته بودند به آن نگریست و پرسید صاحب آن رسول اکرم در حال عبور ساختمانی را دید که روی آن قبه

د و امام از او روی برگرداند و علت را از اصحاب جویا شد گفتند کیست؟ گفتند از اصحاب شماست صاحب خانه آم
پیامبر چند روز پیش خانه تو را دید که مجلل ساخته بودی و ناراحت شد و احتماال برای همین است او رفت و آن :

 به )ع(علیحضرت شد و  بیمارشخصی  با اوبه نرمی برخورد نمودند.تجمالت را خراب کرد و برگشت و پیامبر 

ای تا به حال از این خانه کردی که چه استفادهفرمودند:  نموده وسیعشو خانه  بیمارنگاهی به  عیادت ایشان آمده،

 [13]اگر برای قیامت خود استفاده نکرده باشی این خانه در قیامت بال تو خواهد بود.
 

 محرمیت

 

 مسکن درتمایل دارد تا جامعه ای که متعلق به آن میباشد ودر آن زندگی می کند،تناسب فرهنگ  هر انسانی به
یکی از مهم ترین  در جامعه وفرهنگ اسالمیخویش آداب و رسوم و فعّالیت های خاصّی را بر پا دارد. 

 .آداب)سفارش شده( صله ی رحم است

های اطراف آن با گیری حیاطها و اتاقهای سنتی سر در خانه و هشتی به جهت حفظ حریم خانه، جهت در خانه

ها و حوض به سبب تقارن و محورگرایی آن، بستری مناسب جهت تفکر و توجه به نیازهای جسمی، وجود باغچه
های طبیعت و رسیدن به آرامش روحی و معنوی وجود داشت. همچنین بهره برداری مناسب از نور و زیبایی

ضایی آرامش بخش و معنوی در ها در تامین فباسازی فضاهای مختلف خانهتزئینات انتزاعی و هندسی عالوه بر زی

 نماید.خانه و اهل منزل، کمک بسزایی می ن  اندرو
توان فضاهایی دلنشین، معنوی و بهره گیری از آنها در جامعه معاصر، میاسالمی  با شناخت اصول حاکم بر معماری

اسالمی و  صی مسئله محرمانه بودن فضاها از دیرباز در فرهنگها خلق کرد،. خط حریم خصوو با امنیت در خانه

اشراف بر زندگی دیگران و گشودن روزنه و پنجره به مساکن اهل محل در نظام معماری  مطرح بوده است. ایرانی 

.برای تاکید براهمیت این مسئله روایات واحادیثی اسالمی روا نبوده و تجاوز به حقوق دیگران به حساب می آید 
ارزش چشم در قوانین قضایی و حقوقی با جان آدمی برابر است تا آنجا که اگر فردی ذکر شده است ،با علم براینکه 

دو چشم دیگری را نابینا نماید دیه کامل یک انسان بر عهده اش می باشد و باید آن را بپردازد. اما همین چشم اگر 

رار و نوامیس مردم بنگرد، اگر از سوی اهل منزلی که وی بدان نگاه خائنانه و خالف بنماید و بخواهد به مساکن، اس
دزدانه دید می زند آسیب ببیند و حتی منجر به کوری شود، دیه ندارد، این حکم شدّت مذمّت چشم ناپاکی را می 

 رساند که بی اذن و به ناروا و حرام وارد حریم دیگران می شود و مرتکب گناه می گردد.

: مؤمن در سه چیز آسوده است که یکی از آنها خانه گسترده ای است که از نادیدنی های او امام صادق)ع(فرمودند
پرده پوشی کند و حاالت ناروا را از دید مردم مصون بدارد. از امام پنجم روایت گردیده است کسی که خانه 

 مسلمانی سرک کشد در آوردن چشمانش بر آن مسلمان مباح خواهد بود.

رسول خدا)ص( فرموده اند: خانه هر کس حرم اوست، پس نباید کسی بدون اجازه و جلب مصطفای پیامبران 

رضایت صاحبش وارد آن شود. بعد از فتح مکّه آن حضرت به مخالفان امان داد و فرمود: خانه هرکس وقتی 
(دوتن از بستگان صاحبش در آن بماند ودرب را ببنددو نیز مسجدالحرام امان گاه می باشد. دختر ابوطالب )امّ هانی

شوهر خویش را در منزل پناه داد، حضرت علی)ع( که قصد به هالکت رسانیدن آن دو را داشت به دستور رسول 

 اکرم)ص( نکشت.



 

 

لقمان به فرزندش می گوید: فرزندم خدمت چهار هزار پیامبر رفته و از هر کدام کلمه ای آموختم و از میان آنها 

 .ها این است: چون در خانه دیگری بودی چشم خود را حفظ کنهشت کلمه برگزیدم که یکی از آن
دار عبور کرد، چرخش در مسیر ورودی به میانسرا یا های پیچ و خمبایست از راهبرای ورود به فضای داخلی می

های اجتماعی و خصوصی در کند. یا جداسازی حوزه فعالیتحیاط خلوت و حریم بصری خانه را حفظ می

در انتظام ارتباطات فضاهای داخلی نیز  شود.ی و بیرونی، حریم و آسایش اهل خانه حفظ میهای اندرونبخش

اهمیّت سلسله مراتب کمتر از ارتباط مسکن با خارج نمی باشد. چنانچه توصیه شده است که از سنینی مشخّص، 
ورود به محل استراحت خوابگاه دختران و پسران خانواده از یکدیگر جدا شود و همچنین کودکان بایستی برای 

 [2].والدین از آنها اجازه بگیرند

 [16].تعریف قلمروهای زندگی والدین و فرزندان و زندگی پسران و دختران در اوقات معین  
مصون بودن فضاهای داخلی مسکن از دید بیگانگان، موردی است که آسایش خانواده سخت بدان وابسته است. فی 

 امن و آرامش خانواده بایستی به گونه ی مناسب، از مشرف قرار گرفتن در امان بماند. الواقع، مسکن به عنوان محل 

خانه ی مسلمانان حرم او است. مسکن بایستی محل و فضای فراهم آورنده ی آرامش و آسایش و سکینه برای 

م مِن بُیُوتِکُم سَکَناً: و اهللُ جَعَلَ لَکُ"ساکن خویش باشد. و این به صراحت مأخوذ از کالم الهی است که می فرماید:
 [17]"خدا برای سکونت شما منزل هایتان را قرار داد

 

 تجمالت

 
به تبعیّت از تعالیم اسالمی که مشی در زمین به تفاخر و غرور را نفی و نهی نموده و برعکس تواضع و فروتنی و 

ماراتشان نیز باید القا کننده ی این عدم خودستایی و تفاخر را توصیه می کند، آثار انسانی و از جمله شرها و ع

ارتفاق اتاق چهار متر بیشتر  »باشدچنانکه در حدیثی از امام صادق )ع(نقل شده است: ارزش و اصل بنیادین

سازد و هرکس از راه غیر حالل مال و ثروتی به دست آورد خداوند ساختمان و آب و گل را بر او مسلط می«.. نباشد
 گردد. حاصل میهای بیسازیگل و ساختمان ثروت نامشروعش خرج آب و

 فرمایند: ساختمان زیاده از حد نیاز و کفاف، وبال صاحب آن استحضرت علی )ع( در این باره می

یلی مجلل ای را دید که خامام حسین خانه[18] «مَرَّ الْحُسَیْنُ ع بِدَارِ بَعْضِ الْمَهَالِبَۀِ فَقَالَ رَفَعَ الطِّینَ وَ وَضَعَ الدِّینَ»
 ها را باال برده دین خود را پایین آورد. بود فرمود گل

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ سُوءاً »یا [19] «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ هَوَاناً أَنْفَقَ مَالَهُ فِی الْبُنْیَانِ»حدیثی داریم که حضرت فرمود 

اندازد بنایی بی دلیل انجام خواهد خراب کند به سرش مین که خدا کسی را میهمی« أَهْلَکَ مَالَهُ فِی الْمَاءِ وَ الطِّینِ
 . .شود گناهی کرده است بهد و هر کس عاشق بنایی شد معلوم می

های کوه برای عبث خانه بنا آیا در دامنه[21] « أَ تَبْنُونَ بِکُلِّ ریعٍ آیَۀً تَعْبَثُونَ»فرماید ها میقرآن درباره خانه

سازید بترسید یعنی برای عیاشی خانه می [21]«وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً فارِهینَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُونِ» کنیدمی

یَاءً وَ سُمْعَۀً حَمَلَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَۀِ وَ هُوَ نَ»حضرت فرمود  ارٌ یَشْتَعِلُ مِنْهُ ثُمَّ یُطَوَّقُ وَ مَنْ بَنَى بُنْیَاناً رِ
یَاءً وَ سُمْعَۀً فِی عُنُقِهِ وَ یُلْقَى فِی النَّارِ فَلَا یَحْبِسُهُ شَیْ لَّا أَنْ یَتُوبَ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ یَبْنِی رِ ءٌ مِنْهَا دُونَ قَعْرِهَا إِ

فرماید این خانه بال او حضرت می[21] «طَالَۀً بِهِ عَلَى جِیرَانِهِ وَ مُبَاهَاۀً لِإِخْوَانِهِفَقَالَ یَبْنِی فَضْلًا عَلَى مَا یَکْفِیهِ اسْتِ

خواهد افتخار ها میبه همسایه« مَا یَکْفِیهِ اسْتِطَالَۀً بِهِ عَلَى جِیرَانِهِ وَ مُبَاهَاۀً لِإِخْوَانِهِ»فرماید ریا است که شود و میمی
 [22] ومباهات نماید.بفروشد 



 

 

 

 تزیینات

 
تعبیه کتیبه ها با آیات قرآنی، احادیث و اشعار مناسب برسر در و دیوارخانه ها و تزیین سردر خانه با ترکیب زیبایی 

 از کاشی های فیروزه ای، سبز و...

استفاده از شیشه های رنگی در درها و پنجره ها )ترکیب نورهای گوناگون مانع ورود حشرات به ساختمان می 

 شود.(
 متری دیوارها 5وشتن آیه الکرسی در ارتفاع ن

 

مسئله دیگری که اثرات آن برای ما تقریباً غیرمحسوس به نظر می رسد، قربانی قربانی کردن برای ساخت خانه :

هر »کردن برای ساخت بناست که در روایات بدان، بسیار تأکید شده است؛ چنان چه رسول خدا)ص( می فرماید: 

خداوندا! جنّیان و »سفندى ذبح کند و گوشت آن را به مساکین دهد و این دعا را بخواند: که خانه می سازد، گو
که إن شاءاهلل حاجت « شیاطین سرکش را از من و اهل بیت من دور کن و سکونت ام را در این جا مبارک گردان

 [23.]« اش روا گردد

 

طابق با تحقیقات جدید و تجربه های مختلف تأثیر مسائل معنوی بر اجسام و اشیاء، متأثیر نیت ساخت مسكن :

بشری در طول تاریخ نشان می دهد که این مسائل به صورت مستقیم، دارای اثر هستند. برای اثبات این موضوع 

می توان به برخی آیات قرآن و مصادیق مختلف اشاره نمود. هم چنین درک و شعور اشیاء و نیز تأثیرپذیری اشیا و 
بنابراین، همه اشیاء، تأثیرپذیر و دارای شعور  [24].وص قرآنی، امری مسلّم و قطعی است اجسام، مطابق با نص

هستند )البته به مقدار ظرفیت شان( و از این جهت، انسان می تواند بر آن ها تأثیر مستقیم داشته باشد که از جمله 

ان و نیت ساخت آن بر ایجاد آرامش این موارد، بنا و ساختمان است. بر این اساس به طور یقینی، سازنده ساختم

اهل خانه، تأثیر واقعی می گذارد؛ چنان که برخی از ساختمان ها به خاطر اخالص سازنده آن ها، دارای برکت و 
 96مایه آرامش انسان هستند؛ مانند کعبه؛ به گونه ای که خداوند عزّوجل در سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 

از سوی دیگر، برخی از بناها به دلیل «. یت وضِع للناس للّذی ببکّه مبارکاً و هدىً للعالمینإنّ أوّل ب»می فرماید: 

عدم اخالص و سوء نیت سازنده آنها، دارای عوارض سوء زیادی هستند که حتی وارد شدن در آن ها، احتمال 
 مشکالت اجتماعی را در پی دارد. 

داخل منزل در روایات اسالمی وجود دارد که به برخی  خیلی زیادی برای ویژگیهای:داخلی مسكن خصوصیات 

 از موارد آن در زیر اشاره می شود:

 

خانه باید به شکلی باشد که با ورود در آن،  با استناد به مطالب عنوان شده در باب مسکن،: نمای داخلی خانه.1

دارای ارزش و تأثیر است. در این جا  آرامش، سراسر وجود انسان را فرابگیرد؛ از این جهت، نمای داخلی خانه، بسیار

به بیان چند روایت در این باب می پردازیم. در برخی روایات، از کشیدن تصویر )تصویر جانداران دارای روح( در 

خانه نهی گردیده است و حتی بیان شده که مالئکه، داخل این منازل نمی شوند و نماز خواندن در چنین منازلی 
  .دارای اشکال است 



 

 

پیامبر اکرم)ص(: حضرت جبرئیل بر من نازل شد و فرمود: ما مالئکه در خانه ای که در آن سگ یا تصاویر اجساد  

  [25].)صاحب روح( وجود داشته باشد... داخل نمی شویم
دارند، نماز نگذار، مگر آن که سگ، شکارى باشد و نیز درِ اتاقى را که اى که سگ نگه مىامام صادق)ع(: در خانه-

ر آن نماز می خوانى ببند )تا مبادا سگ داخل شود(؛ در این صورت اشکالى ندارد که در آن جا نماز گزارى. د

 [25].اى که سگ و صورت و تمثال )عکس های صاحب روح( در آن باشد... قدم نمی گذارندفرشتگان به خانه

ماری اسالمی است که الزم است به این پوشیدگی درونی اهل خانه از نامحرمان، جزء مهم ترین مسائل مربوط به مع
مسئله، توجه بیشتری شود. البته شایان ذکر است که اسالمی بودن نمای داخلی خانه و حفظ پوشش اتاق های آن 

که منجر به افزایش حیا در اهل خانه می شود، نباید به زیبایی نمای داخلی خانه، خللی وارد کند؛ چون زیبایی از 

که در اسالم به آن اشاره شده است؛ چنان چه از امیرالمؤمنین)ع( در این باره نقل شده  مهم ترین مسائلی است
بر این اساس، مهندسان جوامع اسالمی و کارگزاران این « خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد»است که فرمود: 

 زمینه باید به فکر طرّاحی نمای زیبایی برای خانه های مسلمانان باشند. 

 

در مورد نظافت منزل، مباحث گوناگون و تأکیدات فراوانی وجود دارد؛ به خصوص آن که تأکید افت خانه :نظ.2

 .شده است تمیز و نظیف بودن خانه و جلوی درب منازل )آستانه یا سایه انداز(، رزق را فراوان می کند 

 
 [26]. امام باقر)ع(: روبیدن و پاک کردن خانه مسکونی، فقر را از بین می برد1

. حضرت علی)ع(: وانهادن و پاک نکردن تار عنکبوت در خانه مسکونی، موجب فقر می شود... وانهادن و پاک 2 

 [27].نکردن خاک روبه در خانه مسکونی، به فقر می انجامد... جاروب کردن سایه انداز خانه، روزى را زیاد می کند 
انمایى را دوست دارد و بدحالى و بدنمایى را بد می شمارد؛ زیرا همانا خداوند زیبایى و زیب». امام صادق)ع( فرمود: 3

جامه خوب و پاکیزه »گفته شد: چه گونه؟ فرمود: «. خدا چون نعمتى به بنده دهد، دوست دارد اثرش را در او ببیند

یش از بپوشد و بوى خوش بزند و خانه خوب داشته باشد و گرد و خاک خانه را جاروب کند، تا این که چراغ را پ

در کتاب محاسن، به نقل از ابن ابی عمیر از . [23].غروب خورشید روشن نماید که فقر را ببرد و روزى را بیفزاید 
آستانه )سایه انداز( خانه خود را بروبید که موجب جلب »حسین بن عثمان نقل شده است که امام رضا)ع( فرمود: 

آستانه »است که ایشان به نقل از رسول خدا)ص( فرمود: و از بعضی اصحاب ما نقل شده « رزق و روزی می شود

 [15]« خانه خود را بروبید و مانند یهود نباشید
 

 کمال گرایی

 

ویژگیهای برشمرده دراین نوشتارکه فی الواقع به نوعی با معماری پایدارمنطبق است و امروز ه توسط جوامع 

 قالب دستورات اسالمی اینگونه آورده شده است.پیشرفته عنوان شده است درتعالیم اسالمی ما بازبان ودر
 توصیه به عمران و آبادانی -

 عدَم انقطاع رابطه ی انسان با طبیعت،-

 حدّاکثر همراهی و همزیستی با طبیعت، -
 ها پرهیز از اشراف متقابل خانه-



 

 

، ارتفاع خانه، خانه در یاهل واناتیاز ح یبعض یو نگهدار عتیارتباط با طب ،در مورد وسعت خانه ییها هیتوص-

جهت گیری خانه، نور در خانه، تزئینات در خانه، استحکام و ایمنی خانه، رعایت بهداشت و پاکیزگی و بوی خوش 
 در خانه 

 جدا شدن چاههای فاضالب از منابع آب آشامیدنی-

 در طبیعت، حدّاقل یا فقدان تخلیه ی آالینده ها -

 بوم آورداستفاده از مصالح  - 
 شرایط محیطی با استفاده از امکانات و شرایط اقلیمی، تنظیم -

  ها با ایجاد ها و نهرها، تشخص بخشیدن به خانهها با هندسه فضاهای عبوری و راهآوایی بدنه-

 اندازها و زینت بخشیدن به آنها با ذکر و نام و یاد خدا.سردرهای زیبا و سایه -
 شتی و راهرو، حیاط بیرونی و بین فضای خارجی و حریم داخل.بندی متعدد مانند هجداسازی کامل با مفصل-

ها و فضای سربسته برای استفاده برخورداری هر خانه از فضای سبز و طبیعی حیاط و فضاهای نیمه باز مانند ایوان-

 از فصول مختلف و استفاده از تاسیسات طبیعی.

 ارتباط آزاد و مستقل از طبیعت.-
 مال خصوصی و دور از هر نوع مزاحمت همجواری.برخورداری از فضاهایی کا-

 وقناعت حتی در بکارگیری مصالحاحتراز از اسراف و فساد -

 به طبیعت به عنوان منبع شناخت و آیات الهی، پرداختن  -
 استفاده ی مناسب و بهینه از نیروی کار انسان، -

 ....منظور ارتقا کیفیّت حیات، و مصرف موادّ و مصالح در جهت کمالبخشی و شرافت بخشیدن به مادّه به-

 های محله شایسته در احادیثبرخی از ویژگی

 ـ توصیه به زندگی اجتماعی و در شهرهای بزرگ به دلیل برخورداری از دین و دانش.

رفتاری و همنشینی با همسایگان با توجه به این که تا حدود چهل خانه از محـور همسـایه ـ توصیه اکید به خوش

 د. همبستگی عملی در واحد همسایگی.شوتلقی می
 ـ توصیه به تنظیم شعائر اسالمی و ساختمان مسجد و شرکت در جماعت مسلمانان.

 های اجتماعی، ایجاد مجموع فضاهای مورد نیاز عمومی، توصیه به وقف.ـ توصیه به برآوردن حاجات و نیازمندی

یـا بـه « هاسـتمساجد و بدترین آن، بازارهـا و راهبهترین محله برای نشستن، »گذاری فضاهای یک محله ـ ارزش
 «.ترین فضاها در نزد خداوند مساجد و بدترین بازارهاستمحبوب»عبارتی 

 ها.ـ پرهیز از هر نوع مزاحمت متقابل فضاهای عمومی و خصوصی، حتی مزاحمت منار مساجد برای خانه

ی که از بایـدها، نبایـدهای حکمـت اسـالم در آنهـا ها در شهرهای سنتی، مهمترین تاثیراتاز بررسی معماری محله

 باشد.توان دریافت به شرح زیر میمی
ترین فضـاها گیری از عناصر متنوع شهری با کمترین مزاحمت همجواری. خصوصیهای فشرده با بهرهـ ایجاد بافت

ترین فضـاها بـا نار پر ازدحامترین فضاها در کترین فضاها، یعنی بازارها، آرامش بخشها در کنار عمومییعنی خانه

 یابند.کمترین مزاحمت همجواری تعامل می



 

 

بینی فضـاهای بـاز داخلـی از های مناسب و پیشبندیها و مفصلـ طراحی و قدرت خالق معماران، با ایجاد حریم

ی و های داخلی باعث شده است که دسترسی سریع انسان به هر دو عرصـه فضـایطریق رعایت ارتفاع موزون بدنه
 های هر یک بر دیگری را به حداقل برساند.برخورداری کامل از آنها، مزاحمت

ها در مجمـوع نمـادی ها و شهر، دارای ابعادی نمادین بوده و با معنی و هدفداری است. خانهـ ترکیب فضایی محله

و در مجموع از سادگی هماهنگ و متعادل دارند، هم از جهت ارتفاع و حجم و هم از نظر مصالح و تزیینات خارجی 

هـای مقابـل آنهـا مکانرسـد. در و متانت و هماهنگی برخوردارند و تظاهر و خودنمایی و فخرفروشی به حداقل می
عمومی مانند بازارها و ... تقریبا هم عرض و با شکوهند و فضاهای مذهبی همچون قطـب و کـانون و قلـب تپنـده 

خود، چه از نظر مواد و مصالح و رنگ و نور از سایر عناصر شـهری اوج  ها و شهرها با شکل نمادین و پر جاذبهمحله

 گیرند.می
 ها و هندسه آن دریافت.توان در طراحی بافتـ حرکت از کثرت به وحدت و از سیر در آفاق و انفس را می

 ـ برقراری عدالت اجتماعی و برخورداری همه شهروندان از خدمات عمومی.

ها در ها در مرکز محله باعث شده است از رفت و آمد غیر ضروری خانمتی روزمره خانوادهبینی نیازهای خدماـ پیش

 سطح شهر تا آنجا که ممکن است کاسته شود.
گرایی آنها باعث شده است که محله و شهر از یکنواختی های شهری و درونـ وجود فضاهای باز در بیشتر مجموعه

ای گونـاگون و پرجاذبـه از عناصـر شـهری روبـرو ود و عابر با مجموعـهدر نگاه اول که خسته کننده است خارج ش

 [5]باشد.
 

 شهر اسالمی از دیدگاه روایات
در ساخت شهر مطلوب اسالمی مجموعه ای از عوامل در ترکیب با هم راهگشا خواهند بود هرچند که این عوامل 

و مدیریت شهر کشور ما اعمال می شود لیکن هم اکنون نیز بر پایه مبانی نظری غربی به ظاهر در نظام شهرسازی 

باز افرینی مفهومی برپایه مبانی اسالمی و کانسپت سازی دوباره از این عناوین و عوامل تنها راه دستیابی به اصول 

 ساختاری شهر مطلوب اسالمی می باشد.
ی امام صادق )ع( سه مودهـ تامین راه و آسایش شهروندان، با جهت گسترش معنویت، امنیت و عدالت باشد. به فر1

 چیز است که همه مردم به آنها محتاجند: امنیت، عدالت، رفاه.

نشـینی و زنـدگی عشـایری؛ ـ ساختن شهرهای بزرگ و ممانعت از تشکیل روستاهای کوچک و پراکنده و یا کوچ2
اکثراً ایـن گونـه افـراد های پراکنده، مقدور نیست و زیرا رساندن خدمات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی به این مکان

های بسیار سطح پایینی دارند. بنابراین در اسالم تعرب بعدالهجره حرام دانسته شده و از همسـر بـه اعـراب زندگی

در شهرهای بزرگ سکونت کن زیرا »فرماید: نشین نهی گردیده است. حضرت علی )ع( به حارث همدانی میبادیه

 است. این گونه بال عظیم مایه تجمع مسلمانان
ها و شهرهای بزرگ باشید زیرا دسـت خـدا فرماید: مالزم جمعیتالبالغه میی دیگری در نهجآن حضرت در جمله

 [8]همراه و پشت و پناه جماعت است.

ای را کـه وقتـی کـاری خداوند دوست دارد بنـده»ـ محکم کاری در ساخت و سازه: به فرموده رسول اکرم )ص(: 3
 دهد.و محکم و متقن انجام می دهد آن را درستانجام می



 

 

های مشروع، استفاده گیری از زیباییـ رعایت قواعد زیباسازی؛ زیرا خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. بهره4

های حالل الهی است که محروم کردن مردم از آنها نه جایز است و نه ممکن؛ هر چند در زیباسازی باید به از نعمت
 ادی و معنوی توجه نمود.هر دو بعد زیبایی م

های انسان داشتن یکی از سعادت»های مسکونی تا حد امکان وسیع؛ به فرمایش امام صادق )ع(: ـ تهیه ساختمان5

خانه وسیع و جادار است که البته مراد سعادت دنیوی است که اگر انسان قدر این نعمـت را بدانـد و از آن درسـت 

 خروی گردد.تواند عامل سعادت ااستفاده کند می
فرماینـد: سـاختمان زیـاده از حـد نیـاز و گری؛ حضرت علی )ع( در این باره میگرایی و اشرافیـ پرهیز از تجمل6

فرمایند: هر کس از راه غیـر حـالل مـال و کفاف، وبال صاحب آن است. و امام صادق )ع( نیز در حدیث جالبی می

سازد و ثـروت نامشـروعش خـرج آب و گـل و بر او مسلط میثروتی به دست آورد خداوند ساختمان و آب و گل را 
 [27گردد.]حاصل مییهای بسازیساختمان

 

 نتیجه گیری

 

اگر چه موضوع مسکن،به دلیل تنوع ،وسعت وحجم  ان نیازمند تحقیقات عدیده ای در زمینه های مختلف است 
اینکه انسان موجودی است در آفرینش  توجّه بهبا مسکن و شهر شایسته زندگی شایسته را رقم می زند.  بهر تقدیر

انسان، بهترین الگو برای شناسایی ویژگی های فعّالیت های انسانی و  این مقام شامخ  که اشرف مخلوقات می باشد

تعیین اصول حاکم بر اعمال و آثار تولید او همانا خلق الهی و اصول و قوانین حاکم بر اجزا جهان هستی است. به 
ه نقش باورها و تفکّر حاکم بر انسان و نحوه ی نگرش او به جهان هستی و هم چنین توجّه به اعمالش، جهت این ک

تأثیر مستقیم بر انتخاب روش های طرّاحی، ساخت، تولید و نحوه ی بهره گیری از طبیعت دارد، در این باب نیز 

ده شده با این تعالیم برای مسلمانان واجب شناسایی دستورالعمل های برآمده از تعالیم اسالمی یا الاقل محکّ خور

شهرهایی که پیش از این فرم یافته اند را شاید نتوان تغییر داد اما شهرهایی که ساخته می شوند  در این راستااند.
ایرانی ساخت. راه حل دخالت دادن اصلِ اصیل تقدم معنا بر ماده و فرم در  -را می توان بر بنیاد الگوهای اسالمی 

خانه ها و شهرها توسط وزارت مسکن و سازمان های دیگر مسئول در این عرصه است، اصلی که سابقه ای  طراحی

والبته  تامین فضاهای مناسب علمی فرهنگی؛ چون داشتن موقعیت روشن در پیشینه تمدن ایرانی اسالمی دارد.
نیز فرموده: به درستی که مومنان  مکانی مناسب از عوامل رونق و آبادی مساجد و واحدهای فرهنگی است و خداوند

های عمومی مانند مدارس و نمایند. و چه بسیار مکانهای خدا را آباد میاند که خانهبه خدا و قیامت تنها کسانی

اند فاقد مسجد و نمازخانه توان یافت که علیرغم آن که پس از انقالب ساخته شدهها را میها و بوستاندانشگاه
 باشندمی

 

 

 

 بعمنا

 6:،آیه [ سوره نبا1]

 

 ایرانتهران،"شهرارمانی اسالم یا حیات طیبه،"(،1391)[ نقی زاده،محمد،2]



 

 

، پیام سیما "درامدی بر هویت اسالمی در معماری"(1388)کرمانی , نژاد , رنجبرکار , حمزه[ عبدالحمید نقره3]

 ،تهران،ایران

 ،گنج هنر،تهران "هنر و معماری درتأمالت "(،1388)نوحی،حمید،  [4]

 ،تهران،ایرانام نور،پی"مبانی نظری معماری "( 1383)[ نقره کار،عبدالحمید؛5] 

 336ص"قانون،"شیخ الرییس [بوعلی سینا،6]

 ،قم،ایرانجامعه مدرسین "العقولتحف"ق (؛ 1414[حرانى ،حسن بن شعبه )7]

 

 .26ج اول، ص  "شرح نهج البالغه،"ابن ابی الحدید، [8]

 .236، ص 4و ج  215، ص 3ج  "احیاء علوم الدین "،امام محمد،غزالی[ 9]

 جاویدان،تهران ،"نهج الفصاحۀ)مجموعه کلمات قصاررسول اکرم )ص("(،1377)،  ابو القاسم، [پاینده11]

 152، ص"معانی االخبار"شیخ صدوق ،  [ 11]

 ممکتبۀ الداورى، ق "توحیدالمفضل،" م(1969)[ کوفى ،مفضل بن عمر جعفى ،12]

 ،قم"مکارم االخالق"(،7711)[طبرسی،حسن بن فضل،13]

 ج اول "اخالق از نظر همزیستی و ارزشهای انسانی،"فلسفی،محمدتقی، [14]

 
 ، قم،611، ص 2ق، جگالمحاسن، دار الکتب اإلسالمیه "(1371)[برقى، احمد بن خالد ، 15] 

 58-59[سوره نور،آیه :16]
 

 .81سوره نحل، آیه  [17]

 23، حدید:18لقمان: 37سرا،آیه :[ سوره ا18]
 

 455ص 3[ مستدرک الوسائل ج 19]

 
 467ص 3ج "مستدرک الوسائل "(،1321نوری ،محدث )[ 21]

 

 151-149-128[ سوره شعرا ،آیه :21]



 

 

 

 338،ص5،ج"وسائل الشیعه"[شیخ صدوق 22]

 "ابعاد اجتماعی مسکن"[ مخبر عباس ،23] 

 11،سبا:11،فصلت: 18،حج: 44[ سوره اسرا،آیه :24]

 1376، زمستان 26، ص 11فصلنامه صحیفه مبین، شماره  [25]

  ،تهراندار الکتب اإلسالمیه "لکافی،ا"(،7731(،کلینى ،ثقۀ االسالم  [26]

 

 تهران ،علی ،کتابچی  بنمحمد  "خصال "(،1377)شیخ صدوق ،بابویهابن[ 27]
 

بر تحقیق در زمینه استفاده از ارزشهای معماری خانه مسلمان، پیشدر امدی "(،1391)[ ادیب زاده بهمن ، 28] 

 مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری"ایرانی اسالمی با تاکید بر سکونت و بافت مسکونی،
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