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  "رویکرد اسالمی
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رویه  استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و......) اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و(پژوهشی دیگران  لمی وع
  .درج کرده ام  سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و موجود ، نام منبع مورد استفاده و

سایر دانشگاه  در) باالترهم سطح ، پایین تر یا (این پایان نامه قبال براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی  )2
 .موسسات آموزش عالی ارائه نشده است  ها و
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در صورت ابطال مدرك تحصیلی  مقررات رفتار نموده و دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و

 .ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت 
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  :.............................................................................تاریخ وامضاء 

  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
  
  
  
  

  بزرگ از خداوند

  مادر معنویم و پدر

  

  معلم باطنیم

  همه معلمین باطنی

  همسرم الهی روح برترم و خود

  متشکرم

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
همچنین قدردانی خاص از اساتید . که یاریگر بی دریغ من دردانش اندوزي بودندبا سپاس ویژه از پدر و مادر عزیزم 

گروه معماري دانشگاه علم و صنعت به ویژه جناب آقاي مهندس نقره کار، جناب آقاي دکترحمزه نژاد ،اساتید دانشگاه یزد 
داوودي ،مدیرگروه محترم جناب جناب آقاي دکترفرحزا،دکتر اولیاء، معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جناب آقاي دکتر 

مدیریت مرکز مطالعات شما جناب مسولین دانشکده جناب آقاي ظهوري و سرکار خانم پوردهقان آقاي دکتر کریم نژاد،
آقاي مهندس عرفان و همچنین دوست و برادر گرامی جناب حجه االسالم والمسلمین رحیم قربانی که بی راهنمایی 

  .ودایشان انجام این طرح ممکن نب
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  :چکیده
ت عظیمی که در نظام زندگی مردم رخ داده، وضعیت خانه و محالت مسـکونی مردمـی بـا سـابقه     امروزه با ورود تجدد و تحوال

 جمهـوري  نظـام  حاکمیت از دهه سه به قریب از بعد. ریشه دار از سبک زندگی اسالمی در خانه و محله چندان رضایت بخش نیست
ضـرورت   می رسد نظر به، تحرک این در فقیه یت وال جایگاه بدیل بی نقش و اسالمی آغاز انقالب از دهه پنج از بیش و ایران اسالمی

منطبق باشد؛ و در این زمینه سـواالتی   بلکه هماهنگ و فقهی و دینی محوري رویکردهاي با زندگی سبک مختلف دارد تا بخش هاي
تعریف فقه شـیعه   اصر است؟آیا معماري اسالمی ایرانی در حوزه خانه و مسکن پاسخگوي نیاز انسان معمطرح است، از جمله این که 

از خانه اسالمی چیست؟ اصول معماري اسالمی درخصوص طراحی مسکن چیست؟ آیا با توجه بـه مسـائلی ازقبیـل کمبـود زمـین،      
 تبیـین  درخصوص مدون گردآوري مرجعیپژوهش حاضر اهداف اسالمی هنوز هم قابل اجراست؟ -طرحهاي خانه هاي قدیمی ایرانی

جمع آوري مجموعه اي مدون در باب مسائل مـرتبط بـا معمـاري     از دیدگاه فقه شیعی، المیاس شهرسازي و معماري اصول و قواعد
در این مسیر ابتـدا اصـول و    .ایرانی می باشد-خانه از دیدگاه اسالم و فقه شیعه و در نهایت، ارائه اصول طراحی مسکن با نگاه اسالمی

اصل از استفتائات تخصصی نگارنده، آیات و روایات و تبیین معمارانه می باشد، به قواعد معماري و شهرسازي اسالمی، با نگاه فقهی ح
توصیفی استخراج گردید و چند مجموعه و شهرك اسالمی با معیارهاي حاصله مورد سنجش قـرار گرفـت و در پایـان    -روش تحلیلی

امکان سازگار با اصولی همچـون اصـل تقویـت     الگویی کالبدي در قالب طراحی عناصرکالبدي مجتمع مسکونی ارائه گردید که تا حد
همسایگی، اصل نهی اشراف، اصل ارتفاع یکسان در محله، اصل مردم واري فضا ها، اصل اجتماع پذیري در محله، اصل طراحی مکان 

ب فرزنـدان  اصل حریم بندي فضاهاي داخلی و تفکیک اتاق خـوا  ویژه نیایش در خانه، اصل استفاده از رنگ هاي آرام بخش در خانه،
ازهم، اصل تفکیک محل عبور سواره از پیاده و احیاء پیاده راه، اصل درونگرایی، اصل مسجد محوري، اصل رعایت حریم منظر، اصـل  

  .طراحی ورودي، اصل ایجاد جان پناه و اصل سازگاري با اقلیم می باشد
 

       دگی سبک زن فقه شیعه، مجتمع مسکونی، اسالمی،-معماري ایرانی: واژگان کلیدي
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  کلیات تحقیق :فصل اول
  

  بیان مسأله 1-1
تمام دستاوردهاي بشري در هنر معماري گرد آمده اند و معماري محصول تمدن است و تمدن بدون معماري تحقق 

ه نظرمن ب .فرهنگ مردم این سرزمین است بیانگر هویت و ولی آیا براستی معماري معاصر امروز کشور ما. کند پیدا نمی
شوند که مطابق  هایی صادر می شوند، پیام بناهایی که امروز در ایران ساخته می یک رسانه است اما متاسفانه از دلمعماري 

بازیابی سبک زنگی  اینجانب در راستاي فرمایشات مقام معظم رهبري پیرامون تعین و .تنیس  با فرهنگ اسالمی ایران
اساسی مطالبات معظم له  که معماري یکی از ارکان مهم و، مطرح فرمودند 1391ایرانی اسالمی که درمهر ماه سال 

و با  .با توجه به اینکه تاثیر معماري برسبک وشیوه زنگی انکار ناپذیر است .درحوزه تبیین سبک زنگی اسالمی ایرانی بود
واکاوي آرامش  رت انسانی است ویا به عبارت دیگر منطبق بر فط معماري فطري بشري و توجه به اینکه معماري اسالمی،

ونگرایی به عنوان  و پاسخ به این سوال که آیا می توان به اصل در بخشی به عنوان مولفه اي مهم در معماري اسالمی،
زندگی  و اینکه درمجموع آپارتمان و .در جریان معماري امروز ایران پرداخت یکی از مولفه هاي معماري اسالمی،

یا  و چگونه وتا چه حدي می توان به بهبود این سازگاري پرداخت و .ن با آموزه هاي دینی سازگارندآپارتمانی تا چه میزا
موزه هاي دینی در شکل دهی به فضاهاي داخلی خانه آ اینکه چه قواعدي از سبک زندگی اسالمی بر اساس قواعد فقهی و

چه  ي زیستی از زاویه هویت اسالمی وجود دارد وو تحلیل اینکه براستی امروزه چه آسیب هایی در مجتمع ها نقش دارد؟
در  و .تحقیق فوق به دنبال واکاوي موضوع از زاویه حکمت عملی است .تجربه هاي موفقی در این زمینه قابل توجه است

ندگی تبیین الگوهاي عملی ز ،روایت و مستندات موجود به دنبال ارائه و آیات ،با بهره گیري از فقه پویاي شیعه این راستا
  .شهرسازي می باشد ایرانی درحوزه معماري و راستاي تبیین سبک زندگی اسالمی، بر اساس آموزه هاي اسالمی در

  
  موضوعاهمیت  1-1-1

 موضوع این و شده واقع غربی فرهنگی تهاجم مورد، بیگانگی خود از هاي جنبه برخی بروز دلیل به اسالمی ،ایرانی معماري
 در مهمی نقش خانه معماري که آنجایی از. شود رنگ کم ایرانی هاي ساختمان در اسالمیـ  یایران معماري است شده سبب
 و تأثیر .است کرده فراهم ایران در را غربی فرهنگ ظهور هاي زمینه شهري فضاهاي از بسیاري، دارد خانه اهل روابط دهی شکل

 و رفتار بر که بناست این ادامه در اما، بناست خالق بتداا در انسان هرچند که است سبب بدین مسکن ساز و  ساخت و بنا اهمیت
 سرشت اساس بر مختلف فضایی تناسبات، دیگر عبارت به. گذارد می تأثیر کند می زندگی آن در که اي جامعه و وي فرهنگ
 معماري رسالت. است فرهنگ ي زاده هم و ساز فرهنگ هم معماري یعنی؛ است انسانی جوامع و ها انسان بر تأثیراتی منشأ انسانی
 رفتارهاي یعنی؛ افتد می اتفاق فضا آن داخل که است رفتاري مدیریت براي نیز فضا مدیریت و فضا طراحی. فضاست طراحی

، طبیعت منبع از خود هنري آثار خلق در گذشته در معماران، رو این از. کرد مدیریت طراحی نوع با توان می را فضا یک داخل
 اصلی ي انگیزه. بردند می بهره بسیار ها ساختمان معماري و طراحی در رکن سه این از و گرفتند می الهام مذهب و فرهنگ
 مردم رفتارهاي دادن قرار تأثیر تحت و سو یک از مردم دینی باورهاي و فرهنگی مفاهیم انعکاس و بیان ایرانی سنتی معماران

 تهاجم مورد، بیگانگی خود از هاي جنبه برخی بروز دلیل به، رانیای معماري امروزه. است بوده دیگر سوي از عناصر این توسط
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 و رنگ کم پیش از بیش ایرانی هاي ساختمان در اسالمیـ  ایرانی معماري است شده سبب موضوع این و شده واقع غربی فرهنگی
 کالبد، دارد خانه اهل هنگفر و وخوي خلق، روابط دهی شکل در مهمی نقش خانه سبک و معماري که آنجایی از. شود تر رنگ کم

 که، است کرده فراهم ایران در را اروپایی و غربی فرهنگ ظهور هاي زمینه از یکی ها و ساختمان شهري فضاهاي از بسیاري
  .سازد راآشکارمی اسالمی مسکن حوزه در تحقیق موضوع به پرداختن ضرورت
  
  تحقیق اهداف 1-1-2
 

  ایرانی -میارائه اصول طراحی مسکن با نگاه اسال -1
  انقالب رهبرمعظم فرمایشات به توجه با معماري درحوزه ایرانی -اسالمی هاي آمیزه براساس زندگی سبک تبیین -2
  فقه شیعه و جمع آوري مجموعه اي مدون در باب مسائل مرتبط با معماري خانه از نگاه اسالم  -3
  

  تحقیق هاي فرضیه یا سواالت 1-1-3
  ؟است معاصر نیازانسان پاسخگوي ومسکن خانه حوزه در انیایر اسالمی معماري یاآ -1
  ؟چیست اسالمی خانه از شیعه فقه تعریف -2
  ؟چیست مسکن طراحی درخصوص اسالمی معماري اصول -3
  ؟اجراست قابل هم هنوز اسالمی،ایرانی قدیم هاي خانه طرحهاي زمین کمبود ازقبیل مسائلی به توجه با یاآ -4
  ؟  کرد ارائه اسالم هاي اموزه اساس بر خانه طراحی براي ومعیارهایی اصول توان می یاآ -5
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  مروري بر تحقیقات انجام شده :فصل دوم
 

  مطالعات نظري 2-1
هر (فعالیت هایی نیز یا سازمان هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته و این چنین موضوعی  تاکنون توسط اشخاص و

نقد چند نمونه قابل توجه خواهیم  که درذیل به بررسی و، صورت گرفته است) مهمی نیست موضوعچند که در خورچنین 
  .پرداخت
  

  کتاب اصول سنتی ساخت وساز در اسالم 2-1-1
عضو هیات علمی (ترجمه دکتر ابولفضل مشکینی نوشته هشام مرتضی، ساز در اسالم، کتاب اصول سنتی ساخت و

مرکز مطالعاتی وتحقیقاتی شهرسازي  :انتشارات )ضو هیات علمی دانشگاه زنجانع(دکتر کیومرث حبیبی -دانشگاه زنجان
که در زیر اشاره مختصري به مباحث مطرح دراین ؛ این حوزه می باشد که یکی از کارهاي ارزشمند در) 1387(معماري و

 .کتاب خواهیم داشت
دانشگاه آریزونا در آمریکا می باشد و در  هشام مرتضی، استاد و منتقد در زمینه ي معماري و شهرسازي ، استادیار

ساز  او کتاب اصول سنتی ساخت و. حال حاضر به تدریس در دانشگاه ملک عبد العزیز در عربستان سعودي اشتغال دارد
تحلیل آن دسته از اصول و  در اسالم را با در نظر گرفتن مخاطبین غیر مسلمان به تحریر در آورده است و به تجزیه و

ي برگرفته از سنن اسالمی می پردازد که بافت فیزیکی و اجتماعی محیط زندگی مسلمانان را تحت تأثیر قرار می ارزش ها
 ).1387،12 مرتضی،(دهند

عالوه بر آن با تبیین ابعاد اجتماعی سنت . نویسنده بیان می کند که اسالم بر ارزش ها مبتنی است نه بر قوانین
مراه ه که اسالم را خود کامه می انگاردو اسالم را شیوه اي براي زندگی به دارداسالمی، سعی در زدودن طرز تفکري 

 ).1387،12مرتضی، ( آرمان ها و ایده آل هاي اجتماعی معرفی می کند
در این راستا هشام مرتضی، با تکیه بر قرآن و سنت که از منابع اصلی قانون اسالم هستند، و با استفاده از نمونه 

شرح می دهد که  آسیاي مرکزي، یط در صدر اسالم، در مناطقی نظیر شمال آفریقا، خاور میانه، اروپا وهایی از ساخت مح
  :اسالم در پاسخگویی به موارد زیر توانمند است

 متغییرهاي زیست محیطی و اجتماعی - 1
 موضوع بحث انگیز نوگرایی شهرها - 2

و معماري، در ارتباط با تالش براي ترجمه ي این  محمد علی طبرسا رئیس مرکز مطالعاتی وتحقیقاتی شهرسازي
معماري ایرانی که مبتنی بر تفکر اسالمی و احترام به حقوق شهروندي و همسایگی و محلی است " :کتاب عنوان می کند

از مصادیقی است که متأسفانه امروزه به دلیل عدم توجه متخصصین، به فراموشی سپرده شده است جا دارد با تالش 
 "  ).1387،12مرتضی،(در جهت زنده ماندن این میراث گرانبها اقدام نماییم مضاعف

 : کتاب مورد نظر، شامل چهار فصل زیر می باشد
 سنت و قوانین اسالم :فصل اول -
 ساختار اجتماعی در صدر اسالم :فصل دوم -
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ساختار فیزیکی محیط در صدر اسالم :فصل سوم -
 اسالم و نوگرایی :چهارمفصل  -

هاي با ارزش  ب اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم، در ظاهر کتاب خوبی به نظر می رسد و حتما از بخشکتا
اما نکته ي پر اهمیت این است که نویسنده در این نوشتار به آیات قرآن و احادیث تکیه کرده . فراوانی برخوردار است

و ترجمه ي چنین کتبی براي قشر علمی که تمایل به وارد شدن در این زمینه به تخصص و دقت باالیی نیاز دارد  .است
 ).1387،17مرتضی، ( در ك درست، از مفاهیم اسالمی مربوطه با رشته ي خویش دارند، با مشکل جدي همراه خواهد بود

این مشکل ازآنجا ناشی می شود که مسلماً بسیاري از دانشجویان و یا حتی اساتید نسبت به روش هاي استناد به 
به دنبال این مسئله، توانایی تشخیص مطالب درست از نادرست کاري بس سختتر . روایت حدیث آگاهی ندارندقرآن و 

 .خواهد شد، مخصوصاً اینکه مؤلف از دیدگاه مذهبی متفاوتی برخوردار است
 :کتاب در بیان محیط شهر ي عنوان می کند 86براي مثال نویسنده در صفحه ي 

اساساً شهري بوده و مخالف صحرا نشینی می باشد و عناصر اصلی قانون مدنی قرآن  روح و معناي حقیقی قرآن "(1
 )و استقراریافته کاربرد دارد) مقیم (تنها براي جوامع ساکن 

ساکن شدن و از کوچ دست کشیدن یک قبیله از دید پیامبر اکرم به منزله پذیرش و تسلیم )) بانات(( به نظر   (2
 )بوده و مهمترین قدم به شمار می آمدافراد آن در برابر اسالم 

به همین منوال نیز بازگشت به زندگی باده نشینی بعد از زندگی شهري، از آنجا که اسباب تجزیه جماعت دینی   (3
 )یا همان امت اسالمی را فراهم می نمود، نوعی ارتداد تلقی شده و در زمره گناهان بزرگ قرار گرفت

سوره  98به استناد آیه ( خوانده و بدویان را در کفر و نفاق سرآمد اعالم نموده است قرآن بادیه نشینی را ننگ   (4
که آنچه در راه خدا هزینه می کنند، خسارتی براي خود می دانند و  برخی از بادیه نشینان عرب، کسانی هستند: توبه

  ").پیشامد بد براي خود آنان خواهد بود. براي شما پیشامدهاي بد انتظار می برند
نویسنده در نهایت نتیجه می گیرد که ضرورت زندگی شهري در اصول اسالمی، مهمی از ارکان دین مانند نماز و 

 ).1387،86مرتضی، ( روزه، انعکاس یافته است
در " :سوره ي توبه بیان می کند  98آقاي جوادي آملی در تفسیر آیه ي در مقابل این دیدگاه از زندگی شهري،

آن که متدین است، خوش فهم است، او شهري است هرچند در . ز عشایر و روستایی و شهري نیستفرهنگ دینی سخن ا
و آن که اهل گناه و جهل و جهالت است، بادیه نشین و روستایی است ، هرچند در شهر زندگی . بادیه یا روستا به سر ببرد

مدینه جاي تمدن است هر جا مردم : می کند شهر به برکت ایمان و فرهنگ مردم آن است و در تعریف مدینه اضافه. کند
جریان . نکه مردان الهی در آن کم استآاست، بعضی از شهرها بادیه بزرگی است براي ) شهر(متمدن زندگی کنند مدینه 

 .ها وجود داشت کفر و نفاق و ایمان هم در شهري ها بود هم در روستایی ها و هم در عشایر و بادیه نشین
 :ین ها می توان به موارد زیر اشاره کرددر اوصاف بادیه نش

 .از مظاهر طبیعت بکر و هوا ي ساالم برخوردارند  -
 .در فضاي باز زندگی می کنند  -
 .از کینه و نیرنگ و بازي هاي سیاسی شهري به دور هستند  -
 .از نظر مراکز علمی و بهداشت دچار کمبودند  -

ا پذیرفتند خوب می پذیرند و صفا و خلوص آنها بیش از شهري ها به دلیل آن صفاي طبیعی که دارند اگر چیزي ر
هم عجین شوند  با) که از ویژگی بادیه نشین ها است ( است و اگر نپذیرفتن معارف الهی و دور بودن از فضاي فرهنگی 

ان کفر در البته ممکن است که کفر و نفاق در بادیه باشد ولی سردمدار. خصلت تند تحجر را به همراه خواهد داشت
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این معیار این نیست که بین بادیه نشین و شهري و روستایی فرق باشد بلکه فرق بین عالم و شهرها بوده اند پس بنابر
 ".جاهل بودن و بین متقی و غیر متقی بودن است

ین خواننده با مشاهده ي چن. دیده می شود که این دو معنی از شهر نشینی و بادیه نشینی تا چه حد متفاوت است
مفهوم اشتباه، سیاستگداري اشتباه را به . هشام مرتضی در بیان مفهوم شهر در اسالم دچار اشتباه خواهد شد تفسیري از
 .همراه دارد

احتمال اشتباهات دیگر را هم به دنبال دارد بنابراین، به نظر می رسد، براي استفاده ي  وجود چنین اشتباهی،
 .بررسی کارشناسانه در استفاده عموم قرار داددرست ازاین کتاب باید آن را پس از 

  
  )رحیم قربانی( اسالمی شهرسازي کتاب شاخصه هاي معماري و 2-1-2

این کتاب مباحث و کلیاتی از شاخصهاي . کتاب شاخصه هاي معماري وشهرسازي، تالیف رحیم قربانی می باشد
ر دارد و به سفارش مرکز مطالعات راهبردي نهاد ریاست درون دینی در زمینه مسکن، مسجد، راه، بازار و قبرستان را در ب

شاخص  کتاب فوق مجموعه اي از اصول، .جمهوري و توسط مرکز چاپ و اتشارات دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است
با شیوه اجتهادي  شهرسازي اسالمی است که بر اساس نگرش تمدنی و مولفه هاي عملیاتی در زمینه معماري و ها و

ها در دو  شاخص) شهرسازي و معماري اسالمی(در پروژه حاضر . تنظیم شده است ز متون معتبر دینی استخراج وتشیع ا
هاي  شاخص. شود سطح عام و خاص هر بنا به دست آمده است که به عنوان نمونه در هر مورد به چند شاخص اشاره می

  .نگري و پایداري آینده ،ت انرژيمدیری ،بخشی فرح ،زیبایی ،حفظ کرامت انسانی ،مسجد محوري: عام
لحاظ  ،استفاده از مصالح مناسب با رویکرد استحکام، انعطاف، سبکی، مدیریت انرژي، زیبایی: هاي خاص شاخص

مدیریت ترافیک و ایجاد  ،...مدیریت بهداشت در راه، خانه، بازار، قبرستان و ،هاي بنایی و حقوق در اطراف بناها حریم
  .مندي با امنیت بنایی و اخالقی ایجاد رضایت ،ردد روان سواره و پیادهتسهیالت الزم براي ت

 
  :مقاالت     

فضایی بیت اهللا الحرام و تاثیر آن به معماري و شهرسازي دوران -تحلیل ساختار هندسی  2-1-3
  )عبدالحمید نقره کار(اسالمی

راستاي تبیین نقش  محیط پیرامونی خود در با مقاله فوق در تحلیلی هوشمندانه رابطه فضایی بیت ااهللا الحرام را
در گام بعد به واکاوي  دمی است وآزمینه ساز عروج  تعالی و چگونه موجب سیر و کعبه که عالوه بر تامین نیازهاي مادي،

مورد حائز اهمیت در این  .شهرسازي دوران اسالمی را مورد بررسی قرار می دهد تاثیر معماري کعبه بر معماري و و
در یک جمع بندي مالحضه می  حکمت عملی است و بعد حکمت نظري و واکاوي موضوع از هر دو همسویی و تحقیق

زمینه  )مکمل جامع و( به صورت یک سیستم) فضایی- هندسی(انسان در این مجموعه ) حرکتی-فضایی( شود که تجزیه
 حیات روحی و(به ) حرکت عرضی افاق و سیر در حیات دنیوي و(از  و) جهان وحدت(به  )جهان کثرت( ساز سیر انسان از

 بت گونه و معماري الهی و بررسی دو در گام بعدي به تحلیل و امداد می نماید و یاري و) حرکت جوهري سیر در انفس و
هاي بت  ساختمان در پایان ضمن نقد معماري معاصر و و. کدام را بیان می نماید مصداق هایی از هر شیطانی می پردازد و

بر فضاهاي  بی هویت امروز ایران به عنوان راهکار عنوان می کند که، نباید در شهرها فضاهاي عبوري اصل شود و گونه و
 نتیجه گیري می کند که براي ابداع معماري و در کالم اخر و. ماشین بر پیاده رجحان یابد حضوري تسلط پیدا کند و

حکمت ( ارزشهاي مطرح شده در باید به مفاهیم و رسازان ماشه معماران و .یک راه بیش نیست) انسان(شهرسازي شایسته
اسالم ) حکمت عملی(شهرسازي مناسب انسان را از  شیوه هاي تحقق معماري و متدها و ورند وآاسالم ایمان ) نظري
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ي روحی هم هماهنگی با نیازها راهبر نمایند تا بتوانند در مجموع هم نیازهاي مادي انسان را تامین کند و کسب تجربه و
  .طراحی نمایند تعالی او در جهت رشد و و
  )بهزاد وثیق،آزاده پشتوتنی زاده، محمدرضا بمانیان(مکان و مسکن از منظر اسالم  2-1-4

 شاخصه هایی چون شخصیت، هویت و توصیفی به بررسی مفهوم مکان و در مقاله فوق با اتکا بر روش تحلیلی،
مسکن اسالمی  به شاکله کلی ذهنی از مکان و معماري اسالمی، پرداخته شده تا ن با ساخته هايآمقایسه  معناي مکانی و

ها، مکان را بر اساس میزان  نزدیک شویم می توان دریافت که اسالم با قائل شدن به حفظ هویت براي تمامی مکان
ی از هویت اسالمی کیفیات قدسی ارزش گذاري می نماید که با این شیوه اماکن داراي درجات مختلف تجلیات الهی و
نگارندگان بر اساس این نوشتار بر این عقیده اند که متون اسالمی به عنوان منبعی سرشارآموزه هایی  .خواهند گردید

از این نمونه می توان . باالخص مسکن، داراي گذاره هایی کاربردي است جهت شکوفایی تمدن بشري، در زمینه معماري و
 مفاهیمی مانند پرهیز از تکاثر، .ن اشاره نمودآکالن  زمینه مسکن به دو مفهوم خرد وهدف در  به ایجاد چشم انداز و

مساوات و مانند ان از این دسته معیارها محسوب می  و بهره گیري از مفاهیمی چون عدالت و قداست بخشی به مکان،
 .گردند

  
محمد علی (ر قانون مدنی ایران بر مفاد مربوط به حریم بصري د"الضرر"تاملی بر تاثیر قاعده فقهی  2-1-5

  )آبادي، سید مجید هاشمی طغرالجردي
  :چکیده     

مسیر تکامل خود را طی نموده  مطابق با نظر صاحبنظران، معماران ایرانی در بستر فرهنگ اسالمی حاکم بر جامعه،
معماري بر گرفته  گ وجهت باز زنده سازي فرهن عوامل وحدت بخش معماري سنتی، در این میان شناخت اصول و .است

این مقاله جهت شناسایی ریشه هاي نظري این نوع از  .ن درجامعه امروزین مورد نظر بسیاري از محققین می باشدآاز 
تعدد  که از تنوع روي آورد و( چون در حوزه مطالعات دینی قرار دارد باز شناسی اصول عقلی آن تدوین شده و معماري و

نوع . ن رشته اي استفاده نموده ایمالگوي مطالعات میاا براي پاسخگویی به مسله تحقیق از لذ) روش تحقیق برخور دارند
این مقاله به شرح یکی از علومی که از فرهنگ اسالمی . روش شناسی حاکم بر تحقیق نیز، روش تحلیلی منطقی است

 روش صدور احکام آن پرداخته و قه وتاثیر زیادي در شکل گیري بافت شهرهاي سنتی دارد؛ یعنی به علم ف ریشه گرفته و
نشان می دهد یکی از مهمترین اصولی که نظام معماري سکونتگاه انسان سنتی را بنا نهاده، ناشی از رعایت دستورات 

همچنین نشان می دهیم که این قاعده فقهی در تنظیم مواد مهمی از  .است "الضرر"قواعدي چون قاعده فقهی  شریعت و
تشکیل سازمانی  "ضرورت .حریم بصري شهروندان تاثیر مهمی دارد جهت رعایت حقوق اجتماعی و قانون مدنی کشور،

شهرسازي اسالمی  مشکالت جدید معماري و درحوزه مسائل و "عالمان علوم دینی معماران و محقق مرکب از مهندسان و
بر اینکه علت از هم پاشیدگی افسار در مقاله فوق نگارندگان در آغاز پرسشی را مبتنی  .از نتایج دیگر تحقیق است

پاسخ به آن  که در ادامه و. زندگی بخش معماري مسلمین از کجاست؟ را مطرح می نمایند گسیخته در نظام شکوهمند و
آموزه هاي دینی حاکم بر زندگی مسلمانان در آن زمان بوده را ابتدا  معماري اسالمی جامعه ایرانی که مبتنی بر فرهنگ و

 س در الگویی تطبیقی به بیان موادي از قانون مدنی می پردازد که در مجمعی از متخصصان دینی وسپ تبیین و
مناسک دینی، ضرورت  قوانین فقهی در امور عبادي و در گام بعدي رشد فقه و حقوقدانان اسالمی تدوین شده است و

 ؛بررسی می نماید اسالمی را مطرح و» مهندسی-معماري« و» هنري-فرهنگی« ،»اقتصادي-اجتماعی« پاسخگویی به امور
مختصري در باب مراحل  موضوعات مطرح در آن را مورد واکاوي قرار می دهد و در ادامه دامنه فراگیري علم فقه و و

در » ال ضرر«در پایان مصادیق قاعده  و. شرح اجمالی فرایند نظام مرتبه مند آن بیان می نماید استنباط حکم فقهی و
 .ت حفظ حریم خانه را بیان می کندجه قانون مدنی،
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  )عبدالحمید نقره کار(تاثیر فرهنگ اسالمی بر معماري خانه و محله  2-1-6
  :هفت بخش به شرح زیر می باشد مقاله اي که با این عنوان ارائه می شود حاوي یک مقدمه و

 :ر دارد، بنابراین باید گفتاز آنجا که فرهنگ در حوزه علوم انسانی قرا در مقدمه بحث خواهدشد، مقدمه، )الف
در زبان فارسی به  سکونت است و آرامش و) بیت( فرهنگ کدام مکتب؟ از نظر فرهنگ اسالمی، یکی از ویژگی هاي خانه

 که با حرف ربط خانه، دو عنصر هم عرض نیستند فرهنگ و از طرفی، .استفاده کرد) خانه( باید از واژه) مسکن(جاي کلمه 
از آنجا که انسان عالوه » محله تاثیر فرهنگ اسالمی بر معماري خانه و« :بلکه باید گفت .ط بر قرار کردبین آنها ارتبا) و(

بخش  .محله نیز می باشد کوچکترین عنصر جامعه انسانی عالوه بر خانه، بنابراین، .بر خانواده، مسولیت اجتماعی نیز دارد
اجتماعی آن که  وظایف فردي و رورت وضدرباره ) مت نظريحک( مهمترین رکن جهان بینی اسالمی در این بخش، :اول

برخی از مهمترین مشخصات  دراین بخش،: بخش دوم .مطرح خواهد شد محله باشد، جهت دهنده معماري خانه و
برخی از مهمترین  دراین بخش،: بخش سوم .در مورد خانه مناسب مطرح خواهد شد) حکمت عملی( ایدئولوژي اسالم

 در این بخش، :بخش چهارم .در مورد خانه مناسب مورد اشاره قرار می گیرد )حکمت عملی( ژي اسالمیمشخصات ایدئولو
مورد ارزیابی ) ایران غرب و در( محله هاي معاصر بر طراحی خانه ها و) حکمت عملی( مهمترین تاثیرات ایدئولوژي اسالم

محالت  ها وپیشنهادهایی براي طراحی خانه ها و برداشت در این بخش، :بخش ششم .تحلیل قرار خواهد گرفت نقد و و
  .مأخذ اختصاص یافته است به ذکر منابع و در این بخش، :بخش هفتم .آینده مطرح می شود امروز و
  

  :پایانامه ها     
اصول مفهومی و کاربردي در طراحی بناهاي مذهبی در نگرش شیعه، نمونه موردي بررسی تفاوتهاي   2-1-7

  )مهدي حمزه نژاد(مسجد، مزار، مصلیمفهومی درطراحی 
چکیده این رساله کـه راهنمـایی آن را مهنـدس عبدالحمیـد       هاي مفهومی در طراحی مسجد، مزار و مصلی تفاوت 

در مذهب تشیع اهمیت ویژه اي براي زیـارت  . نقره کارو دکتر غالمحسین معماریان بر عهده داشتند به شرح زیر می باشد
جود دارد و معماري خاصی با حداکثر تزیینات و شکوه و عظمت ظاهري در مزارها بکـار گرفتـه مـی    امامان و امامزادگان و

ازآنجا که این تفاوت هـا بـراي    .در حالیکه در مساجد این تزیینات کمتر و در مصلی هاي عید در حداقل ممکن است .شود
الزم اسـت بـا   . ی در این زمینه انجامیده استبرخی از اهل سنت یا ادیان دیگر پرسش برانگیز گشته و به تفسیرهاي شخص

هدف این پـژوهش  . تحقیقی میان رشته اي در مبانی تفکر شیعی و آثار آن دوران تشیع، این مسئله مورد بررسی قرارگیرد
ها با توجه به مبانی نظري آنهاست تا در نمونه هاي عظیم طراحی بناهاي مذهبی معاصر بتواند راهگشـا   بررسی این تفاوت

ایـن پـژوهش   .  اشد و از انحرافات فرهنگی اجتماعی که هزینه هاي سنگین اقتصادي را نیز به همراه دارد جلوگیري نمایدب
ابتـدا  . در عین حال در فصل هـاي مفهـومی سـیر از عمـل بـه نظـر دارد        .به طور کلی رویکردي از مفهوم به مصداق دارد

در گـام  . اي عملی ساخت این سه نوع بنا را با هم مقایسه می نمایـد براساس فقه شیعه تفاوت در احکام، اصول و توصیه ه
دوم با بهره گیري از عرفان اسالمی اهداف و مقاصد احکام فقهی را جستجو کرده و مهمترین ایده هاي مفهومی وابسته بـه  

وید یا مخالف ایـن مبـانی   گام سوم به ارائه مصادیق و شواهد م. بناهاي مذهبی را به شیوه اي استداللی استخراج می نماید
، تالش مـی  ، مزار و مصلیدر اینجا با بررسی روند تکامل تاریخی مهمترین نمونه ها از سه بناي مذهبی مسجد. می پردازد

مطالعـه   )دوره هـاي مطـرح شـده پیرنیـا     (شود تعادل یا انحراف از اصول بنیادین هر بنا در ادوار چهارگانه معماري ایـران  
که یکی از مهمترین دوره هـاي ظهـور اندیشـه هـاي      ن بررسی معماري مذهبی دوره صفوي به خاطر آناین میا در. گردد

در نهایت تالش می گردد مطابق سطوح سه گانه معمـاري اسـالمی فـوق    . شیعی درجهان است اهمیت فوق العاده اي دارد
داري در معمـاري سـه بنـاي مـورد بررسـی در      یک از ایده ها براي بهره بر الذکر، ایده هاي مفهومی و اصول برگرفته از هر

هایی را  اساس یافته هاي بدست آمده معماري مذهبی ایران نوسانات و حتی خروج از اعتدال بر.  شرایط معاصر ارائه گردد
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دوره . ولی در کل سیري رو بـه پیشـرفت در آن مشـاهده مـی شـود      در برخی دوره ها همچون دوره آذري نشان می دهد،
در ایـن عصـر    .ه به ظهور مقتدرانه اندیشه شیعی تا حدودي می توان اعتدال گرایی بیشتري را مشاهده نمودصفوي با توج

مسـاجد  . مزارسازي در تداوم دوره آذري بسیار با شکوه ظاهر شد، در حالیکه مساجد از شکوه آفرینـی دوره آذري کاسـتند  
مصلی در این دوره بـا نهایـت سـادگی بـه     . قابل مشاهده استاین عصر تعداد کمتري دارند و در بیشتر آنها شیوه اعتدالی 
بندي و ارائه سه ایـده مفهـومی    آخرین گام این پژوهش جمع. اجرا در می آید و از مصلی هاي باشکوه آذري خبري نیست

  :زیر مطرح می شود
  ایده قدسی شباهت نما و بهجت زا -1  
  ایده قدسی شباهت زدا و خشیت زا -2  
  ی اعتدالیایده قدس -3  
این ایده ها به ترتیب در زبان دینی براي مزار، مصلی و مسجد توصیه شده اند و بر همین اساس می توان اصول   

 . عملی و احکام معمارانه ناشی از هریک از آنها را به منظور بهره برداري در طرح هاي معاصر بیان می گردد
  

  )نسرین سریانی(اعت در معماري خانه قناعت در معماري، نظري بر آثار و اصول قن 2-1-8
نگارنده در ابتدا بخشی از شرح حال زندگی در خانه اي سنتی در بافت قدیمی شهر یزد کـه در دوران دانشـجویی در   

  :روایت می کند آن زندگی می کرده را از زوایاي گوناگون به تصویر می کشد و
کوچک بود ولی تنگ نبـود کـه    .سمان را داشتآولی سهمی از  کوچک بود.خانه ام در یزد، کوچک بود ولی بی مقدار نبود

گر چـه در سـرما قـدري     قرمزي ماهی حوض، سبزي درخت و پر تکلف نبود ولی زینتش صفاي آب بود و .فراخ در نظر می آمد
 .مـی داشـت   خالصه هر چه که بود، دلمان را خوش ها قابل درك بود، و در گرما اندکی گرم بود، لیکن در آن گذر فصل سرد و

چگونه است خانه هاي وسیع نیز با تمـام   ن خوش داشت؟آدل در  اما چگونه است که امروز نمی توان خانه اي کوچک ساخت و
ابـزار کـه بـه زنـدگیمان افـزوده شـده اسـت         چگونه است که حتی با این همه وسـایل و  دمی را دلتنگ می نمایند؟آوسعتشان 

در  ن داشـت کـه گـام در ایـن راه بگـذارم و     آچراها بـود کـه مـرا بـر      این چگونه ها وبسیاري از  احساس رضایت نمی کنیم؟ و
جـز در  ) حیـاط طیبـه  (پیراسـته   ن زندگی نیکـو و آیا آبراستی  یم که بتوان در آن با خوش دلی زیست وآجستجوي خانه اي بر

 :در گـام بعـد در مقدمـه    ن خانه است وآن چه پس از این خواهد آمد راهی به سوي ای خانه اي قناعتمندانه متجلی خواهد شد؟
خانـه هـم طـور     چون ساختمان این خانه تغیرکند شهر و بشر همواره خانه اش را به تناسب ساختمان وجود خویش می سازد و

دیگري ساخته می شود اکنون چه تغیري روي داده است که دیگر نمی توانیم خانه اي بسازیم که پاسخگوي نیازهایمان باشـد؟  
پنجره آن، اگر پنجره اي  خانه اي است که همسایه ندارد و. تنهایی است کدورت نباشد خانه قربت و روز، اگر خانه نقار وخانه ام

اعضـاي   .سـمان دارد آنه پیونـدي بـا    رامش بنا شده است وآ زمین امن و خانه ایست که نه .داشته باشد، به برهوت باز می شود
نـه دیگـر حـریم     شته باشند مرکز تعلق خانه نیست خانه نه چیزي براي تعلق خاطر دارد وجا تعلق دا خانواده امروزي نیز به هر

ن را در بـازار مـی   آخانه کاالیی شـده کـه    .حرمت خانواده نیز بی اعتنا باشد جاي شگفت نیست اگر به منزلت و خانواده است و
نکه خانـه هایمـان نسـبت    آچرا با  .راسته نیستآایی به هیچ معن فروش شود و خانه اي که در بازار خرید و می فرو شند خرند و

چه چیـز را بـه فراموشـی سـپرده ایـم، کـدام        خاموش است؟ ها گنگ و نآهنگ وجودمان در آبه گذشته راحت تر شده اند باز 
 عـزت و  ود وهاي نکو بـ  جاي خالی آن را چگونه پر نموده ایم؟ آیا فرهنگی را که سرشار از ارزش معانی را به کناري نهاده ایم و

در این بازگشت چه چیزهـایی را مـی    غرورمان را سبب می شد، به چه بهایی از یاد برده ایم؟ چگونه می توان دوباره باز گشت؟
آن را وسیله اي قـرار داد تـا    معانی ارزشمند فرهنگی رجوع کرد و توان دستمایه قرار داد؟ آیا می توان از این میان به مفاهیم و

  اهه گسترد؟راهی در این بیر
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همچنین واژه قناعت  نمونه هایی از قناعت در قران کریم و نگارنده در دفتر اول به تبیین واژه معناي غناعت از نظر لغوي،
 ادب فارسی مورد کنکاش و در نهایت معناي قناعت را در شعر و بررسی قرار می دهد و روایات مورد تحلیل و را در احادیث و

اصول قناعت در معماري خانه در ابعاد گوناگونی همچون آثار قناعت در  در دفتر دوم نظري بر آثار و و. واکاوي قرار می دهد
در نهایت اصول طراحی خانه  فنی خانه و- آثار قناعت در بعد علمی آثار قناعت در بعد اقتصادي خانه، بعد اجتماعی خانه،

وق از حیث پرداختن به موضوع در حوزه حکمت نظري اثري ارزشی در پایان می توان گفت اثر ف .قناعتمندانه را مرور می نماید
و به نظر بنده نقدي که می توان بر آن وارد نمود سطحی  .موضوع مسکن را از دریچه اي نو مورد واکاوي قرار می دهد است و

 .ددر نهایت اینکه در خروجی راهکاري عملی را ارائه نمی نمای نگري در حوزه تبیین حکمت عملی است و
  

  )سید مجید هاشمی طغرالجردي(اصول حاکم بر حریم بصري خانه در اندیشه اسالمی   2-1-9
  :چکیده

نظام  الگوهاي رفتاري شریعت و با مفاهیم متعالی دینی، و .معماري قرار می گیرد این رساله در حوزه مطالعات دینی و
رساله ضمن  .مقررات موضوعه است قوانین و يهقه که حوزعلم ف يهبه گستر سامان دهنده ارتباطی فضاي خانه مرتبط بوده و

به شرح  .مقرراتی که بر معماري خانه هاي سنتی شهري چون کرمان تاثیر داشته است توضیح روش اجتهادي صدور احکام و
«  که از جمله ار،معی نشان می دهد که این قاعده نه فقط میزان و و. می پردازد» الضرر« یکی از مهمترین قواعد فقهی با عنوان

ضرورت پرداختن به ضوابط ومقررات  .ساختار مهمی از قانون مدنی بر آن نهاده شده است حقوق به شمار می رود و» مبانی
 ایرانی در این است که علی رغم مصوبات شوراي عالی معماري و ها با فرهنگ اسالمی و نآانطباق  شهرسازي و معماري و

 ایجاد هویت اسالمی در سیماي شهري، شهرسازي کشور و اصول اسالمی در معماري و شهرسازي در لزوم پرداختن به
آئین نامه اي جهت حفظ حریم بصري خانه ها نیز ارائه نشده  ضابطه یا اجراي این اصول تبیین نشده و چگونگی روش ایجاد و

  .است
جهت ارائه مالك ارزیابی  منابع اسالمی،تحلیل مبانی معرفتی ضرورت حفظ حریم خانه بر اساس  مسئله مهم این تحقیق،

 در این میان دو وجه دیگر .شهرسازي معاصر است که موجب تعرض به حریم بصري خانه شده اند مقررات معماري و ضوابط و
که داراي نقشی » الضرر«بازشناسی نقش قاعده : باعث بسط مسئله گردید که عبارتند از نیز جهت حل مسئله اهمیت یافته و

شهرسازي معاصر که با حریم بصري خانه  مقررات معماري و در ضوابط و قوانین معماري سنتی بوده، در احکام و محوري
که با موضوع حریم بصري  معرفی روش ترکیبی که ضمن حل مسئله تحقیق امکان تبیین نظریه اي جامع، مرتبط می باشند؛ و

نظر به اینکه استفاده از منابع متعدد اطالعات باعث  .را فراهم نماید دین پژوهی وابسته است، يگستره خانه به حوزه معماري و
در این رساله در جهت حل مسئله تحقیق اقدام به طرح پنج سوال نموده  اعتبار تحقیق می شود؛ دقت بیشتر در کسب نتایج و

پنج  بی فرضیه ها پرداخته شده وبه ارزیا میان رشته اي، تطبیقی و تاریخی و منطقی،-هاي تحلیلی در ترکیبی از روش ایم و
و درنهایت با الگوي تلفیقی میان رشته اي، نظریه نهایی رساله  اصل حاکم بر حریم خانه در اندیشه اسالمی ارائه شده است؛

  :اصولی که پس از ارزیابی فرضیه هاي تحقیق در رساله ذکر شده شامل موارد ذیل است .بیان شده است
  .ورود به فضاي حریم هر خانه »اذن« اصل ضرورت رعایت -1
  .الگوهاي رفتاري شریعت اسالمی اصل ضرورت پیروي سامانه فضایی خانه از -2
  .اصل اجتهادي بودن ضوابط شهري مرتبط با حریم خانه بر پایه اصول شریعت -3
  .»الضرر«اصل تحریم حریم بصري خانه بر پایه قاعده  -4
  .یم خانهاصل منتفی بودن ضرر غیر متعارف در حر -5
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  )آرزو صدوقی(فهم سرشت خانه ایرانی به روش پدیدارشناسی  2-1-10
  :چکیده

فهم  .سرشت خانه ایرانی در این رساله به عنوان یک تحقیق پدیدار شناسانه بر مبناي تبیین تجربه زیسته استوار است
ن شده در این رساله می تواند براي فهم روش تبیی .می باشد سرشت خانه ایرانی در این روش مبتنی بر ابعاد عاطفی مکان،

فهم تجربه زیسته فرد در مکان مورد  مفهوم سرشت به معناي یک مفهوم پنهان در .سرشت خانه ایرانی مورد استفاده قرارگیرد
فراد براي بدست آوردن این تجربه که در پدیدارشناسی از آن به عنوان علم مطالعه تجربیات ا .نظر در فضاي زندگی کاویده شد

  .خانه دزفولی انجام شد پیش بوم در مکان شوادان و در ابتدا یک بررسی میدانی در دو یاد می شود،
فرهنگی درشهرهاي  مسائل روحی و .از چند جهت مطرح می شود ضرورت پرداختن به ابعاد متفاوتی از مکان در خانه،

مطلب دیگر تخریب رو به رشد خانه هاي  .ن آن استصنعتی وبزرگ ورشد روز افزون سرپناه هاي خوابگاهی درایران نخستی
لذا به منظور دستیابی به مفهوم  .پاسخگوي ابعاد روحی عاطفی نیازهاي انسانی باشد .اسالمی ایران است که می تواند-سنتی

هایی در فضا نمونه هاي این تحقیق، .این مفهوم درچند نمونه موردي از فضایی خاص مورد بررسی قرار گرفت مکان درخانه،
 و سالم ماندن بافت علی رغم بمباران جنگ تحمیلی، خانه دزفولی بودند که به دلیل جریان داشتن زندگی در بافت قدیم شهر،

با  شوادان، پیش بوم و دو فضا در خانه دزفولی، .انتخاب شدند هاي قدیم از بعد غیر فیزیکی، هاي بافت اهمیت توجه به ارزش
  .به عنوان مهمترین فضاهاي زندگی خانه دزفولی انتخاب شدند زمین درخانه، عی آسمان وپدیده طبی محوریت حضور دو

از آنجائیکه این  .تفسیري کیفی است- یک روش تحلیلی روش پدیدارشناسی در این تحقیق بر پایه روش شناسی ون مئن،
لذا روش  .اهمیت خاصی برخوردار استهم پوشانی داده هاي میدانی با بستر معماري از  تحقیق در حوزه معماري مطرح است،

داده هاي میدانی در دو دسته یکی  .انتخاب شد ون مئن، که متکی بر ایجاد ارتباط عمیق با پدیده مورد مطالعه می باشد،
پیش بوم  معناي مکان براي شوادان و .ها از کیفیات محیط به دست آمدند هاي توجه آن دیگري میدان ها و تجربیات انسان

معانی متفاوتی نیز نظیر انقطاع از زندگی  .نشاط را نشان داد حس نزدیکی به خدا و تفکر، امنیت، آرامش، مشابهی نظیر،معانی 
به دلیل بروز زمینه هاي اعتقادي افراد درتحلیل  .اخت شدن با محیط براي پیش بوم بدست آمد لذت و روزمره براي شوادان و

مؤ لفه  پیوند با کیفیات محیط و این مضامین عاطفی در .اتی از متون اسالمی ارزیابی شدتفسیر کلی در نهایت با ارجاع داده ها،
نزدیکی خدا  معانی ساکن نظیرآرامش و لذت و ذهن و دسته معانی پویا نظیر سیالیت فکر و دو هاي معماري بررسی شده و

 ر نمونه هاي موردي بود که پدیده بسیارمفهوم سرشت خانه د آنچه که از کلیه این معانی نتیجه گیري شد،.تفسیر شدند
  .نتیجه چنین تعاملی بدست آمدند کلیه داده هاي در و .کل آن نشان داد اجزا و نزدیکی را با پدیده مکان و

  
  )مرضیه آزاد ارمکی(طرحی براي هویت بخشی به چیذر، طراحی مرکز محله  2-1-11

 .اهمیت فرهنگی از مشکالت متعددي رنج می بـرد  دیرینگی و جمله مهمترین محالت شمیرانات است که به رغم چیذر از
دسترسی ها به عنـوان راه   تعریض معابر و در اکثر قریب به اتفاق طرح هاي شهري که تا کنون براي این محله تهیه شده است،

 "فرهنگـی -ع هـویتی اجتمـا " چیذر را به عنوان یک اجتماعی به محله، این رساله با رویکرد فرهنگی و .حل مطرح گردیده است
هـدف   .چیذریان که نبود مرکز محله تثبیت شده است می پردازد از این رو به یکی از عمده مشکالت چیذر و .در نظر می گیرد

در ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از      .می باشـد  "تعامالت محلی" در این رویکرد اصالح فضاي محله جهت کمک به تقویت هویت و
 دیرینه فرهنگـی،  پیمایش تالش شده است تا وضعیت کالبدي، مصاحبه و کتابخانه اي، سنادي ومطالعات ا هاي مشاهده، روش

 .در بخش پیمایش کودکان چیذري هدف مطالعه بـوده انـد   .همچنین خواسته هاي خود مردم شناخته شود نیازها و آسیب ها و
بـر اسـاس    .هدف این بخش کـار بـوده اسـت   حساس سازي ایشان نسبت به بافت عمده ترین  اطالع از حس ایشان از یک سو و

 به مولفه هاي طراحی چـون زدن اتودهـایی بـراي نمـاد منطقـه،      در این بخش کار، .یافته هاي فوق طراحی ها انجام شده است
 بطور کلی تعریف جایگاهی براي زائـرین امـام زاده علـی اکبـر و     کف سازي مناسب براي مرکز محله و طراحی مبلمان شهري و
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دیرینگی یـک   در این پژوهش این سوال به میان می آید که در صورت داشتن دانش نسبت به اصالت و .ست یافته ایمچیذران د
هنر تپه هاي قیطریه وشمیرانات که در فاصـله   پتانسیل باالي معماري و نیافتن این ردپایی از قدمت آن چه باید کرد؟ منطقه و

ترجیح زیبا شناختی این معماري پـیش فـرض    یی به نیازهاي زندگی کنونی واي نه چندان دور نسبت به چیذرند،براي پاسخگو
  .ما در این معماري بوده است

  
)فردین پارسایی(بررسی کاربرد و اصول معماري سنتی در طراحی مسکن امروز بوشهر  2-1-12  

 تعریف مجدد مقوله ها وکاربرد آن در طراحی مسکن معاصر به  از سلسله بررسی هاي اصول معماري خانه هاي تاریخی و
ایـران کـه    "خانـه هـاي معاصـر   " و "خانه هاي تـاریخی " مقوله عمده این بررسی عبارتند از دو .روش هاي بررسی می پردازیم

  :ها در این بررسی به شرح زیر است یک از آن تعاریف هر
هم اکنون  مسی ساخته شده اند وش 1300سال خانه هاي تاریخی به آن دسته از خانه هاي ایرانی اطالق می شود که تا -

خانه هاي معاصر به خانه هایی اطالق می شوند کـه از  " " .آنها در بافت هاي تاریخی شهرهاي انتخابی باقی مانده اند تعدادي از
هـا   تعـداد آن  اعم از تک واحدي یا آپارتمانی ساخته شده و "واحد مسکونی" به بعد در شهرهاي ایران تحت عنوان 1340سال 

خانـه هـایی سـاخته     30در این بررسی معلوم شد که در حدفاصل اوائل دهه اول قرن حاضر تا اواسط دهه ".به افزایش است رو
از نظـر وسـعت    این قبیل خانه ها که از نظر تعداد کم و .ماشین شکل گرفت ها مرتبط با خیابان و شدند که سازمان فضائی آن

ایـن گونـه    .شایسته پژوهشی مجزا واختصاصی هستند .به خود اختصاص داده اند سطح بسیار اندکی از شهرهاي مورد بررسی را
تحوالت  زلزله و با توجه به آفات طبیعی مانند سیل و .یا تخریب شده اند یا در وضعیت نامناسبی به سر می برند اًخانه ها عموم

خانه هـاي بـاقی مانـده در     محلی در شهرها، زوال حکومت هاي رکود اقتصادي و با توجه به مسائلی از قبیل جنگ، اجتماعی و
گونـه   .ها از دویست سال تجاوز نمی کنـد  عمر آن تعلق دارند و به دوره زمامداري قاجاراً بافت هاي تاریخی شهرهاي ایران اکثر

 .ل می شـود شام معاصر را ارزیابی انواع فضاهاي موجود در خانه هاي تاریخی و مقایسه و ثبت، مشاهده، شناسی در این بررسی،
 الگوهـا و  ویژگی هـاي سـازمان فضـایی،    .متن ها ابزار مورد استفاده در این روش بودند مطالعه نوشته ها و گفتگو و پرسشگري،

  .عناصر خانه ها در این روش مشخص شدند
  

  کارهاي ساخته شده 2-2
  مجموعه شوشتر نو 2-2-1

 و شـود  مـی  نگهداري مسئوالن و برداران بهره همت با، شود می متولد شهري طراحی با که است زنده موجودي شهر
 همیشـه . شود می عوض آن ماهیت گاهی حتی و شهر چهره دائماً زمان گذشت با. کند می رشد مالکان و مسئوالن توسط

 ولـی ، ساخته، کرد تاسیس را اصفهان که عباس شاه با همزمان اکبر شاه که هستم هند در »پورسیکري فتی« شهر فکر به
- مـوزه  شـهر  یک صورت به نآلا و کردند ترك را شهر مردم و شد خشک هایش چاه همه سال 30 از بعد سیکريپور فتی

 .است مانده باقی - »موزه -شهر« یک نمونه بهترین
، داخلـی  مشـاور  مهندسـان  موسس، دیبا کامران، بود معطوف آن مدرن معماري و غرب به معماران نگاه که زمان آن
 و »نـو  شوشتر« طراحی در راستا این در. کرد معطوف ایران فرهنگ و شهرسازي و معماري پایدار هاي ارزش به را نگاهش

 پـروژه  ایـن  در او .گرفـت  کـار  بـه  را خود خالق ذهن، شوش و شوشتر منطقه بومی و ایرانی فرهنگ جوهره تبلور دنبال به
 سـاده  اشـکال  و جدیـد  فنـاوري  طریـق  از را نآ و بکند را استفاده نهایت ایرانی شهرسازي و معماري اصول از داشت سعی

 معماري در زمان آن که این با؛ بود »مدرن پست« نوعی به کار این سبک من نظر به. کند تلفیق مدرن معماري با هندسی
 معمـاري  در کـه  - چلیپـا  الگـوي  اسـاس  بـر  پـروژه  این شهري طراحی .نبود میان در اصال post-modernism از صحبتی
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 گرفتـه  شـکل ، منفـی  فضـاهاي  به زیاد توجه با و - شود می منجر چهارباغ شهرسازي به و سازي باغ در و قچهارطا ایرانی
  این عنصر ترین مشخص. است

 رو پیـاده  در تمـامی  بـه  ها کوچه. پیوندد می هم به را عمومی فضاهاي سلسله یک که است رویی پیاده محور، طرح
 افشار کامران( شد چه آن و باشد خواست می چه آن؛ نو شوشتر .اند هشد جمع مخصوص مناطق در ها پارکینگ و هستند
، اقتصـادي  و تکنولوژي فقر شرایط از که باشد معماري اثر تنها شاید] نو شوشتر[ مجموعه این«: نویسد می )1389، نادري
 بی مجموعه این من ظرن به. »نامند می فقر شناسی زیبایی را آن که چیزي همان؛ است آورده پدید شناختی زیبایی ارزش

 در فتحـی  حسن. است متفاوت کامالً دو این پیدایش روش که چند هر، نیست مصر در »فتحی حسن« کارهاي به شباهت
 در، بسـازند  فنـاوري  تـرین  سـاده  بـا  را خـود  واحدهاي تا گیرد می کار به را بومی ساکنان کلمه participatory فرآیندي
 دو هـر  نتیجـه  حـال  ایـن  با. شد واگذار قوي خیلی پیمانکار به مناقصه طریق از روز ريفناو با پروژه شوشتر در که صورتی
 متاسـفانه  امـا ، رسـید  مـی  طراحان اصلی اهداف به شاید، شد می اجرا »داض« اولیه جامع طرح اگر .است شکل هم خیلی

 حال در و بود ها زده جنگ یاراخت در مدتی. کردند رها را مجموعه این سازي خانه شرکت و کارون صنعت و کشت تعاونی
 شـهر  محلـه  تنها: است بار اسف نو شوشتر فعلی وضعیت. اند دولت کارمندان اکثراً که است مختلف مالکان دست در حاضر

 نـو  شوشـتر  بناي ترین مرتفع هنوز که بازارچه. دارد را امالك ترین ارزان قیمت لحاظ از و ندارد گاز هنوز که است شوشتر
  ) .است شده ویرانه یک به تبدیل مسکونی صحرایی واحدهاي و رسیدگی عدم دلیل به، پیداست شهر جاي همه از و است

 

 
  نقشه مجوعه شوشتر نو )1- 2تصویر(
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 )آرشیو نگارنده:ماخذ(تصاویر معابر ودسترسی هاي مجموعه شوشتر نو)2-2(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  )نگارنده:خذما(پالن مجموعه شوشتر نو)3- 2تصویر(
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  )نگارنده:ماخذ(نماي باال از مجموعه شوشتر نو)4- 2تصویر(
 
 
  مجتمع مسکونی همسایگی کویر یزد 2-2-2

 متر 4600 مساحت به زمینی در که باشد می مسکونی واحد 61 شامل یزد تاریخی بافت در سازي انبوه پروژه این
 متر 5330 مفید زیربناي، مربع متر 8500ناخالص زیربناي با یمسکون واحد 61 شامل مجموعه این. است شده واقع مربع
 خیابان، امیرچقماق میدان در رفاهی طبقه یک و مسکونی طبقه دو قالب در، مربع متر 4600 مساحت به زمینی در مربع

 در موجود هاي شاخص از الگوبرداري با طرف یک از مجموعه این در. است شده احداث نظرکرده محله فارسی سلمان
 به غیره و گل کاه نماي، کاري ازاره، شرفی، تویزه، مرکزي حیاط، کنان آشتی هاي کوچه، ساباط قبیل از تاریخی بافت

 مدرن تاسیسات و مصالح از استفاده و واحدها داخلی فضاي مدرن اجراي و طراحی با دیگر طرف از و کالبدي فضاي عنوان
 شدن متروکه از تنها نه مجموعه این احداث. شود گذاشته نمایش به عمل در مدرنیسم و سنت تعامل تا است شده سعی
 لرد قدیمی بازارچه که است آورده همراه به خود با نیز را امید این بلکه، نموده جلوگیري نظرکرده محله پیش از بیش

 درون خرید مرکز کی عنوان به را خود فعالیت دیگر بار، بود گرفته خود به متروکه حالتی سال سالیان که نیز آسیاب
 انبوه شرکت همکاري با و کویر کاشی مسکن تعاونی شرکت توسط، کویر همسایگی مسکونی مجموعه. نماید آغاز اي محله
 محدوده در و یزد شهر در مسکن بانک مشارکت با و شبستان مشاور مهندسین شرکت و ایساتیس پارس پردیس سازي
 به و ساکنان از بافت تخلیه از جلوگیري؛ است گفتنی. رسید برداري بهره به سازه و معماري اصول رعایت با تاریخی بافت
 ساکنان توسط تاریخی بافت از مواظبت و حفظ، موزه با آن تمایز عامل عنوان به آن در زندگی حرو شدن دمیده آن تبع
 و آموزشی، تجاري، اداري، درمانی قبیل از مختلف خدماتی مراکز به آسان دسترسی، آن  مختلف اجزاي مالکان عنوان به

 دسترسی نیز و شده ذکر موارد به مناسب دسترسی قابلیت دلیل به شخصی خودروي از استفاده به نیاز عدم، مذهبی
 بافت جمله از و شهر مرکزي نقاط در مردم اسکان هاي مزیت جمله از شهري عمومی نقل و حمل خدمات به آسان

 وجود، برق و گاز، آب قبیل از الزم هاي زیرساخت وجود، سوخت مصرف و فیکترا کاهش همچنین. باشد می یزد تاریخی
 اسکان از تاریخی بافت تخلیه، محل یک در ساکن همسایگان بین متقابل ارتباط و بودن همسایه و بودن محله هم فرهنگ
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 از جلوگیري آن تبع و شدن متروکه از تاریخی بافت تخلیه همچنین و شهرداري عوارض از معافیت و، خارجی مهاجرین
 . شود می تلقی شهر تاریخی بافت و مرکزي نقاط در سکونت مزایاي دیگر از بزهکاران براي امن محل یک ایجاد

، کنان آشتی هاي کوچه، سایه ایجاد قبیل از تاریخی بافت معماري در موجود هاي مزیت از گیري بهره همچنین
، روحی آرامش ایجاد منظور به منحنی خطوط، خصوصی از میعمو فضاي تفکیک، خنک هواي جریان، شهري فضاهاي
 نقاط در اسکان مزایاي دیگر از تواند می رنگی آجرهاي، کاري مشبک، شرفی، کاري اره قبیل از بصري هاي جذابیت
 مطرح و یزد نظرکرده محله در کویر همسایگی مجموعه طراحی به توجه با. شود محسوب یزد شهر تاریخی بافت و مرکزي

 این در توضیحاتی یزد شبستان مشاور مهندسان مدیرعامل و طراح فرهمند مجتبی مهندس، ملی سطح در آن دنش
 اجتماعی زندگی یک و فردي زندگی یک داراي مردم سنتی شهرسازي در: گفت خصوص این در وي. داد ارائه خصوص

 زندگی جریان و آمد و رفت هیاهوي و همه هم از دور به و سالم شهر یک ایجاد به نیاز از تبعیت به امروز دنیاي در. اند
 مبناي بر آنها اساس که است شده ابراز مختلفی نظریات، طبیعت با ارتباط در اجتماعی فضاي یک ایجاد و ماشین از ناشی

 ادامه وي. است شهرسازي مختلف هاي تاریخ و ها گونه در طبیعت از استفاده و شهر اي محله و اجتماعی فضاي تقویت
. جمع از عضوي نه و است فرد یک کس هر، شده کاال به تبدیل اجتماعی روابط آن در که امروزي مدرن شهر در: ادد

 . است اجتماعی روابط گشاي راه "دیگري تحملِ" و است بالفعل اي غریبه، باشد بالقوه آشناي یک آنکه از بیش او طبیعتاً
 در: افزود، گرفت نادیده توان نمی اجتماعی روابط تقلیل در نیز را افض کالبد نقش، میان این در اینکه بیان با فرهمند

 بافت فضاهاي و ها دانه دیگر طرف از و شده مغشوش معابر و  عمومی فضاي با مسکونی واحد یک ارتباط کنونی هاي بافت
 اضافه وي. کنند نمی القاء انساکنانش به را ارتباط یا همبستگی احساس گونه هیچ که اند نشسته هم کنار تفاوتی بی با چنان
 شده تبدیل زندگی براي ماشینی به، محله و شهر مانند و داده دست از را خود مفهوم خانه، نیز خردتر مقیاس در: کرد
  به انسان نقش و شود می طراحی آن کنندگان استفاده براي مسکن، ندرت به و است سرپناه ایجاد تنها، اصلی هدف است

 مسکن براي خوبی شروع نقاط توانند می اجتماعی الگوهاي بنابراین است شده کمرنگ فضایی چنین کننده تصرف عنوان
 بدنه در بافت در متداول مصالح از استفاده وي. گردند منطبق ها خانه ساکنین تمایالت و سلیقه بر که شرط این به باشند

، مجموعه و بافت در مراتب سلسله رعایت، ها خانه به معابر و یکدیگر به ها خانه اشرافیت عدم و محرمیت رعایت، کف و
 در خصوصی و خصوصی نیمه، عمومی نیمه، عمومی هاي عرصه تفکیک، واحدها در خصوصی و  عمومی هاي عرصه تفکیک
 مختلف فضاهاي و مهتابی و بام، حیاط قبیل از مختلف سطوح در زیستن تجربه که اي گونه به خانه طراحی، واحدها

 کویر همسایگی مجموعه طراحی در شده گرفته بکار اصول از را باشد داشته انسان براي را سرپوشیده و باز یمهن، باز، بسته
 تعریف و گذشته از بجامانده و مؤثر، شاخص عنصري عنوان به مرکزي باز فضاي یک حفظ: کرد اضافه فرهمند. برشمرد
 توجه مورد مجموعه این ساخت در که بود دیگري ورادم از) خصوصی بسته و باز فضاهاي( آن اطراف در مستقل فضاهاي

، شفافیت، درونی فضاي تحرك و هیجان و بنا بیرونی سادگی شامل را یزد تاریخی معماري از مقوله سه وي. گرفت قرار
. کرد عنوان...)  و مرکزي حیاط، فرنگی کاله، تویزه، ساباط( ایران معماري آشناي عناصر از استفاده و بخشی فرح و سبکی

 می روشن ما براي را زندگی روش به مربوط مسائل از بسیاري قوم یک باورهاي شناخت که آنجا از: کرد تصریح فرهمند
 خصوص در وي. است شده پرداخته یزد مردم طراحی در مؤثر هاي ویژگی و خصائل بررسی به مجموعه این در لذا، کند

 انزوا از جلوگیري براي، مشاع نه و خصوصی مالکیت به توجه: گفت، تاس بوده موثر معماري کالبد در که یزد مردم خصائل
 خانه در بندي عرصه، خانه داخل در اشرافیت و امنیت، محرمیت حفظ، متنوع همسایگی محیط طراحی، نشینی خانه و
 یزد مردم خصائل به توجه با: کرد خاطرنشان وي. بود موارد این جمله از) خصوصی و عمومی فضاهاي شدن جدا امکان(

. برد سوال مورد را غریبه حضور و بدهد مالکیت احساس آن صاحبان به که باشد اي گونه به باید همسایگی فضاهاي
  )1390،فرهمند( .باشد موجود همسایگی واحد در مسن افراد و بانوان شدن جمع هم دور فضاي همچنین
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 )آرشیو نگارنده:ماخذ(نمایی از نحوه ارتباط بین بلوك هاي مسکونی مجموعه کویر یزد)6- 2تصویر(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بلوك بین  مرکزي مشتركنمایی از موقعیت مکانی مجموعه نگین کویر ونحوه طراحی حیاط )7- 2تصویر(
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 )آرشیو نگارنده:ماخذ(نحوه ارتباط فضایی وحرکتی درون مجموعه نگین کویر یزد)8- 2تصویر(
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  )گارندهآرشیو ن:ماخذ(نمایی از ورودي پارکینگ مجموعه وماکت مجموعه با تاکید به نشان دادن فضاهاي پروخالی)9 - 2تصویر(
  

  مجتمع مسکونی مدینه العلم قم 2-2-3
 که خویی اهللا آیت: گوید می العلم مدینه پروژه اجراي و طراحی شروع چگونگی و روند تشریح در پدیدار مهندس

 با دارید تمایل اگر و شود ساخته طالب براي قم در مرکزي یک که دادند پیشنهاد بودند نجف در زمان آن در خودشان
 نظر که گفتند و دادند من به طرحی یک ایشان بعد .رفتیم سایت بازدید به هم با و کردم قبول من .کنیم همکاري هم

 کشی خیابان سري یک طرح این در دیدم کردم نگاه من .کنیم اجرا را همین است خوب اگر ؟چیست این به راجع شما
 کردم شروع .شود می هم این از بهتر ولی است حیطر هم این حال هر به گفتم.گرفتند قرار ردیفی ها خانه و شده انجام

 چه و کنم دقت نکاتی چه به طراحی در باید من و دارند نیازهایی چه اینکه و شدم دقیق طالب زندگی به اول .طراحی به
 ینزم..  و باشد نداشته اشراف ها آن ي خانه به دیگر هاي ساختمان اًحتم که دارند دوست مثال .کنم رعایت را چیزهایی

 سطح شد می باعث این .زیاد خیلی شد می ساخته باید که هایی خانه و بود مربع متر 20000 پروژه براي پیشنهادي
 ي طبقه در زندگی .کنم طراحی طبقه دو را ها خانه گرفتم تصمیم اشغال سطح کردن کم براي .شود زیاد خیلی اشغال

 در حیاطی کردم فکر .نبودند راضی هم آقا حاج طرفی از نبود طالب پسند مورد خیلی محرمیت شدن کم دلیل به دوم
 واحد یک در کنیم احساس شویم می طبقه این وارد وقتی  هم و باشد نداشته اشراف هم که کنم طراحی دوم ي طبقه

 آن ي نقشه من .ام کرده چه من ببینند تا آمدند من دفتر به آقا حاج روز یک .سازي مدل به کردم شروع .هستیم مستقل
 همسایگی واحد چند ماکت .طور همین هم را خودم طرح هاي نقشه ،بودم کشیده بودند داده آقا حاج خود که را طرحی

 خوب خیلی که این :گفتند ایشان اما کنند قبول کردم نمی فکر اصال دادم می توضیح را کار وقتی .بودم ساخته هم را
 شروع را کار باید که گفتند جدي خیلی اما .کنند می شوخی دارند کردم می فکر من !؟بزنیم را  آن کلنگ کی .است
 خوب قدر آن بتواند ندارد جدید هاي فرم و مهندسی به نسبت چندانی بینش شاید که روحانی یک کردم نمی فکر. کنیم

 و دشو می عالقمند کارش به کند حمایت احساس اگر دهد انجام را کاري یک خواهد می وقتی آدم.کند درك را طرح این
 .شود می چه ببینم داشتم دوست خیلی و کردم می کار روز شبانه من. شود می بیشتر خیلی کردن کار براي اش انگیزه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 طراحی از بعد .بود جدیدي ي تجربه برایم، دوم ي طبقه در حیاط مثل بودم رو روبه آن با که مسائلی و کار نوع خاطر به
 و کردیم می شروع را بعدي فاز ما و شد می داده طالب تحویل ها خانه دش می تمام که فاز یک و کردیم ساخت به شروع

 تا .شود ساخته تا کنم طراحی مکان همین در طالب براي هم مدرسه یک شد خواسته من از تا کرد پیدا توسعه کم کم
 بلکه نبودم ساکن قم در زمان آن من ،داشتیم قم در دیگري کارهاي همچنان ما اما شد تعطیل کارگاه و شد انقالب اینکه

 از کدام هیچ اما کرد کار به شروع کارگاه مجددا ماه 3-2 از بعد و زودي به اینکه تا .گشتم برمی و آمدم می روز 2-3
 خودم .بود مشکلی کار خیلی تیم کردن جمع بحرانی شرایط آن در، نبودند کردیم می کار هم با که مهندسی تیم اعضاي

 اجازه و کردیم می اجرا 1/1 را ها نقشه، بود اختیارم در کارگري تیم زمان آن در .کردم روعش و ماندم آنجا رفتم قم به
 ادامه هم اشعري آقاي با را همکاریم چنان هم من و رفت پیش کار منوال همین به سالی دو یکی .شود تعطیل کار ندادیم

 .دادیم انجام فقیهی آقاي پیشنهاد به اصفهان در کار سري یک بعد.ساختیم می بیمارستان و مدرسه و درمانگاه و دادم می
 تعداد گفتند می ایشان .بودند داده دامادشان به را هندوستان بمبئی در مجموعه یک ساخت پشنهاد خویی اهللا آیت بعد

 و مدرسه شامل کامل بسیار اي مجموعه خواستند می و کنند می زندگی آنجا در هستند شیعه که مقلدهایشان از زیادي
 فرار مخفیانه و شبانه ما که کنند دستگیر هم را ما بود نزدیک ،شدند جنگ وارد ها هندي تا .شود ساخته .. و مارستانبی

 تقلید مراجع از ایشان خود البته. است موضوع پیگیري حال در ایران سفارت ناآل و شد رها کاره نیمه کار آن که !کردیم
 به خاصی اعتماد خویی اهللا آیت و بودند خویی آقاي داماد که بودند ایمانی هفقی آقاي، کارفرما ولی بودند نجف در شیعه
 واگذار ایشان به هم را عمرانی کارهاي بودند سپرده ایمانی فقیه آقاي به را حوزوي کارهاي اینکه ضمن ،داشتند ایشان
  .بماند سال چند و چندین که کرد اییزیربن و اساسی کارهاي جامعه براي باید که بودند معتقد خویی اهللا آیت .بودند کرده

  ؟رسیدید آن به چگونه شما و خواستند شما از چیزهایی چه ؟داشتید تفاهم کارفرما با قدر چه
 باید طراح اما .شد می تعریف جدیدي هاي پروژه و کرد می پیشرفت پروژه آمد می وجود به که نیازهایی اساس بر
 او به فقط نباید و اوست منافع حافظ که بفهماند کارفرما به و کند جلب را فرماکار اطمینان و اعتماد که کند رفتار طوري
 و  کنی کار برایش خواهد می دلت و هستی کارت عاشق تو که بفهمانی او به باید .شود ثابت عمل به باید بلکه شود گفته

 نمی خالف که داند می چون گذارد می باز را تو دست و کند می اعتماد کارفرما صورت این در .کنی می فکر منافعش به
 سراغ خواستیم نمی العلم مدینه يمجموعه يمدرسه در ما مثالً .هست جزئی اختالفات همیشه حال هر به اما .کنی

 موافق اصالً من و بودند نشده طراحی گونه این اصالً مسکونی هاي خانه چون برویم گنبد و قوس و  کالسیک معماري
 معماري باید ناآل و است بوده گذشته زمان تکنیک این که کردیم بحث هم خیلی .نبودم مسجد طراحی در منار و گنبد

 ي مجموعه یک مجموعه این گفتند می و داشتند را خودشان نظر هم ایشان حال هر به اما باشد دوران همین به متعلق
 می دیگري فرد به ندهی انجام تو اگر که کشید اینجا به بحث خالصه .تقلید مرجع یک کار از اي نشانه و است اسالمی

 بهتر بسیار دهم انجام خودم اگر که داشتم ایمان اما شود می انجام کار این هرحال به دیدم  من اما .دهد انجام که دهیم
 داشته زیبایی هم زیر از و نباشد دوپوش خواستم می من بودند دوپوش زمان آن در اکثراً گنبدها .دهم انجام توانم می
 همین و است تذهیبی طرح یک گنبد زیر استراکچر که بود اي گونه به هم طراحی و کردیم اجرا بتن با را گنبد .دباش

 است این از بهتر باشد شده اجرا نظراتش از ٪20 فقط حتی اگر طراح معتقدم من .داشت وجود هم گنبد بیرون در طرح
 خیلی کارفرما العلم مدینه ي پروژه در اما کند می دخالت ماکارفر اي پروژه هر در حال هر به. بکشد کنار را خودش که

 همین به دهد می جواب خوب خیلی زمین زیر، کویر ي حاشیه در که دانستیم می ما خوب .داشت اعتماد و بود خوب
 جنگ بحران به که زمانی. کردیم ایجاد هوایی کوران آنجا در و بردیم زمین زیر به را زیادي فضاهاي مدرسه در مثالً دلیل

 آجر بعد و ریختیم می فوم چسب متر سانتی 4 قیرگونی روي کردیم می قیرگونی که را جایی. بود کم خیلی قیر خوردیم
 کردن خنک .است خنک هم ساختمان و ندیده آسیب ها قیرگونی از کدام هیچ سال دو و سی از بعد که کردیم می فرش
  )1388،پدیدارصاحبه، م.(گیرد می صورت آبی کولر با بیشتر هم فضاها

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ) نگارنده:ماخذ(نماي یکی از واحدهاي مجتمع مدینه العلم-)10- 2تصویر( 
  
  

  )نگارنده:ماخذ(نحوه دسترسی وچیدمان بلوك ها- )11- 2تصویر(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  )نگارنده:ماخذ(نحوه طراحی محوطه وفضاي سبز- )12- 2تصویر(
  

   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ر اساس قرآن،حدیث وفقهاصول مسکن اسالمی ب :فصل سوم
 

  مفاهیم سکونت در آیات و روایات اسالمی 3-1
هویت به معناي آنچه موجب شناسایی ابژه شود، داراي کیفیاتی مانند بد و یا خوب می شود که ارزش گذاري هویت 

 ساخته هاي دینی داراي ساحت هاي هویتی هستند و آرایش محیط و. Lewis , 2008, p8را موجب می گردد 
ساختن محیط در طول تاریخ، از اشکال اصلی بیان فرهنگی بوده که . معماري نیز در این دایره معنایی بررسی می شود

همزمان راه حل هاي فنی شکل سرپناه، حساسیت هاي هنري، ارزش هاي زیبا شناختی و باورهاي دینی را نیز منعکس 
تلقی افراد و یا جمعیت هاي انسانی نسبت به مکان دخالت مذاهب می توانند در طرز ). 73،  1376یونسکو  (می کند 

کنند، از این رو می توان با شناسایی عناصر سازنده ایمان در فضا، در حفاظت محیطی و مسئولیت اجتماعی نسبت به 
د در این دیدگاه مکان ها تبدیل به مراکزي سرشار از مفاهیم عمیق از وجو .(Butterfield ,2004: p32مکان کوشید

مکان دینی در این رهگذر نقطه اشتراك مفاهیم قدسی، شاخص هاي کالبدي . Louise ,1966 :p32(بشري می شود 
  .Canter ,1971 :p14(پذیرفته شده اعتقادي و فعالیت حق جویانه و ارزشمند است 

افیاي فرهنگی سکونت گاه هاي مسلمین، از حیث تعداد، فراوان ترین نوع معماري است که در تمامی پهنه جغر
این مساکن بر اساس اقلیم ها و شرایط مختلف به گونه هاي متنوعی، مانند سکونت گاه هاي . جهان اسالم دیده می شود

تقسیم می شوند، اما آنچه در این مقاله اهمیت یافته است، شاخص هاي ... متراکم و یا پراکنده، حیاط دار و یا منطبق و 
  .مبانی اندیشه اسالمی در ساخت این بناهاستبهره گیري معماران مسلمان از 

  
  شهر به مثابه سکونت گاه  3-1-1
 محیط شهري  

اسالم یک دین شهري و  ": بنت می گوید. اسالم از ابتداي آغاز رسالت تا به امروز، دینی مدنی محسوب می شود
ه هایی را که متصرف شد، بازسازي و مدنی به حساب می آید که به علت همین خصیصه خود ساختار شهرها و سکونت گا

اسالم در ابتدا نیز دینی بود که در محیطی حاصل از تقابل زیستی بین صحرا و شهر شکل گرفت و همین . پیرایش کرد
کلیات گونه هاي سکونت گاه . Benet ,1963 :p215-16(امر زایش آن را با تاریخی از شهرنشینی گره زده است 

. دسته بندي شده است )5- 3(اسالمی در جدول شماره


  )نگارنده:ماخذ(کلیات سکونتگاه هاي اسالمی - )5-3جدول(
نمونه             عبارت مربوطه مقیاس سکونتی  نام سکونتگاه  

  مدینه           امت            کالن             شهر       
  محله اوس        صنف           کالن             محله                

  قومیت      

  زبان      

  خانه پیامبر        مسلمان         خرد            خانه               

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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روحیه کتاب آسمانی قرآن نیز حال و هوایی شهري، در مقابل تعداد قبایل صحراگرد زمان بعثت، دارد و بسیاري از 

به زندگی صحرانشینی گونه اي از هم  گسیختگی اتحاد بازگشت . قوانین اسالمی منوط به حضور انسان یکجانشین است
سوره توبه این مطلب را با  97خداوند در آیه . می نامیم، به حساب می آید "امت  "جامعه مسلمین که از این پس آن را 

  .ان می کندبی "اعراب بادیه نشین در کفر و نفاق از دیگران سخت تر و به جهل و نادانی احکام خدا سزاوارترند  ": عبارت
در شریعت اسالمی که جهت . اعمال عبادي عمده اسالمی مانند روزه و نماز نیز در گرو زندگی یکجانشینی است

محیط شهر سنتی . مدیریت جوامع اسالمی تدوین گردیده است می توان به موارد متعددي در زمینه یاد شده دست یافت
ها و ابنیه باشد بیانیه اي از ساختار و قوانین اجتماعی  ی مانند خیاباناسالمی بیشتر از آنکه بروز معمارانه فضاهاي خارج

اختاري مصداق این عبارت را می توان در تشابه و قیاس بسیار زیاد کلیات س. مسلمین و به عبارتی فقه اسالمی است
  .، دیدمابین شهرهاي مختلف اسالم

  
  برنامه ریزي شهري و مقررات  1-2- 3

ره بقره به تلویح، فتنه و فساد را به معناي بی نظمی و اخالل، که در مشیت الهی جایی سو 205خداوند در آیه 
برنامه ریزي و انتظام نیز بدین روال، به مثابه تالش جهت اصالح و تکامل محیط مصنوع، اعم از . ندارد، محکوم می نماید

  . شهرها و سایر سکونت گاه ها، یکی از اصول اجتماعی جامعه اسالمی است
رویکرد اصلی برنامه ریزي . نقشه شهرهاي اسالمی حاکی از تالش جهت ایجاد، رعایت و نگهداشت چنین نظمی است

اسالمی، در جهت ارتقاء کیفیت زندگی است، اما بر خالف الگوهاي غربی، در اسالم نحوه رسیدن به این مقصود نیز مهم 
هدف نهایی یعنی عبادت الهی باشد و اصوالً آفرینش جن و ارتقاء کیفیت زندگی در این رویه میبایست در خدمت . است

مؤلفه عبادت به عنوان هدف غایی حیات، اثر عمیقی بر ).  56ذاریات ،آیه (انس نیز تنها براي یگانه پرستی انجام گرفت 
س شروع به رسول اسالم به محض ورود به شهر مسجدي را در مرکز شهر بنا نهاد و سپ. شهر اولیه اسالمی، مدینه، نهاد

نحوه برنامه ریزي و مکان یابی عناصر اسالمی که . تقسیم کوي و برزن ها، اموال و خانه ها در میان مهاجرین و انصار کرد
).  Coulson : 1964 ,p17(در زمان آن حضرت انجام گرفت بعدها الگویی براي ساخت دو شهر کوفه و فسطاط شد 

 -2 ،افزایش کاربرد شریعت -1: دار بودند که به اختصار ذکر می گردداقدامات حضرت رسول از اصولی مشترك برخور
پیامبر اسالم موظف بود تا در کار دین و . ممانعت از تضییع حقوق اجتماعی -3 ،انعکاس و برجسته کردن مفهوم امت

مسلمین جهت  یکی از ابعاد آن همانا اختصاص دادن محیط). 72انفال ، آیه(ها کمک رساند  پیشرفت اسالم به انسان
به این قرار شهر در وهله اول می بایست قابلیت هایی را دارا باشد تا هر مسلمان . افزایش کیفیت محیط هاي عبادي بود

اینجا شریعت همچون دستورالعمل هایی در باب عمل به نیکی و پرهیز . بتواند در آن به حیات عبادي خود متمرکز گردد
شما  ": سوره آل عمران در این باره می فرماید 110در آیه . ست نقش خود را ایفا نمودو مبارزه با شر و یا اعمال ناشای

نیکو ترین امتی هستید که بر آن قیام کردند تا خلق را سعادت بخشند، جهت اصالح بشر مردم را به نیکوکاري وادار کنند 
 ,Saod(ر دو شهر مدینه و تونس مشاهده نمود حضور قوي قوانین شریعت اسالمی را می توان د "... دو از بدکاري باز دارن

2002, p7.(  
  

  تصویر ابنیه در آیات  1-3- 3
، قصر، )15:  505، 1363طباطبایی ( سکونت گاه در قرآن با عباراتی مانند بیت، دیار، دار، مسکن، بنیان مرصوص 

و قریه ) 132 اعراف، آیه(، مدینه ) 97آیه صافات،  26نحل، آیه( ، عروش، بنا )9آیه  روم،  19توبه، آیه (العماد، عمارت 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در سوره ) . 96و  13االنعام، آیات (در قرآن واژه مسکن به معنی جایی که در آن آرامش باشد، آمده است . یاد می شود
  .نحل از دو نوع سکونت گاه، مسکن ثابت و مسکن سیار، یاد شده که آن ها را نعم الهی می خوانند

طبرسی ( قصر خانه اي است داراي حصار که در آن مقصور و محبوس است . مارت استقصر به معناي خانه و ع
 "صرح  "واژه )  122 ،1303فیروزآبادي ( قصر به معناي منزل و هر اتاقی است که از سنگ بنا شده باشد ) 43، 1386

بار در قرآن  4این واژه . در قصر دارد در قرآن نیز داللت بر قصر و کاخ دارد که این کلمه اشاراتی نیز به مصالح به کار رفته
اشاره به قصري است که فرعون دستور ساخت آن را به وزیر خود ،  36نیز غافر آیه   قصص و 38در آیه . تکرار می شود
این قصر می بایست . فرعون قصري بلند پایه که از خشت پخته ساخته شده باشد را درخواست می نماید. هامان می دهد

همچنین در روایت قصري که سلیمان می سازد، این کلمه آمده ).  16:  54 ،1363طباطبایی ( یده می شد از همه جا د
قصر مذکور بناي بلندي مشرف بر سایه ابنیه دیگر و داراي نما، پوسته و استخوان بندي شفاف ولی ). 44نمل، آیه(است 

رارگیري مساکن با نام خانه هاي موقت و قابل حمل یاد در قرآن از انواع ق. این بنا مسقف نبوده است. محکمی بوده است
  ).80النحل، آیه(شده است 

  
  تصویر ابنیه در روایات  1-4- 3

روایات اسالمی حاوي اشاراتی به سکونت گاه هاي خرد مانند خانه ها است که علی رغم تأکید بر سطوح کالبدي بر 
سه چیز در این جهان مایه سعادت مرد مسلمان  ": فرموده اند) ص(در این باره رسول اسالم . ابعاد معنوي نیز اشاره دارد

و خانه کم وسعت را مذمت می )  260-261 ،1362پاینده ( "همسایه خوب، خانه وسیع و مرکب خوش رفتار : است
رافت براي خانه شرافت و برکتی است، ش ": نیز بشارت داده است) ع(امام علی). 1254، حدیث254، 1362پاینده (نمایند 

آن در وسیع بودن جلو حیات و منزل و صالح بودن خانواده است اما برکت آن در برتري نشیمن گاه، وسعت صحن و 
وسیع  ": می فرماید) ع(امام صادق ) . 76: 148، 1360عالمه مجلسی (حیاط و نیکو بودن همسایه هایش نهفته است 

در ). 24 ،1352معلم حبیب آبادي (  "نه اش می باشد بودن منزل از سعادت مرد است و راحتی مؤمن در فراخی خا
. برخی احادیث تصریح گردیده است هر گاه ارتفاع ساختمان از هشت ذراع فراتر رفت باید بر فراز آن آیه الکرسی نوشت

 ": اندرسول اسالم فرموده نوشته شده بود) ع(انه امام صادق من مشاهده کردم آیه الکرسی بر اطراف خ: خدیجه گفتابو
) 291، 1362پاینده ( "حق همسایه آن است که بناي خود را از بناي او باالتر نبرند و جریان هوا را بر وي مسدود نکنند 

عالمه مجلسی (در منابع روایی تصریح گردیده است خانه هاي با ارتفاع زیاد محل سکونت جن و شیاطین خواهند بود 
1384 ،447-446 .(  

  
  کان در اسالم م - مفهوم فضا  1-5- 3

بر این اساس، مکان در . ذوات الهی در عوالم دنیوي انعکاس یافته و مفاهیم را با این اقانیم می توان باز شناخت
اسالم بر اصول خیریت و کمال، مطلقیت و عدم تنهاي استوار است که باعث شده تا مکان داراي خصوصیاتی چون 

  ).  279-280 ،1380نصر ( مرکزیت، امتداد و تجلی الهی باشد
به عنوان ).  Hasic ،1997  ،p35(در اسالم، دو مفهوم لوگوسآمینوس و لوگوسفراکس در کنار هم دیده می شود 

مثال اگر سخن از بهشت که تعبیري از سبزي واحه و یا شهر است، جهنم هم با رنگ مخالف آن که زردي شن هاي تفیده 
لذا مکان اسالمی، فضایی دو وجهی است که یک وجه آن دنیاي ). Petruccioli  ،2002 ، p12(است، تداعی شده است 

  .فروتر مادي و وجه دیگر آن دنیاي فراتر معنوي و ماوراءالطبیعه است و در آن اوصاف الهی متجلی می شود
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٢٥ 
 

ا تجلی خود می تواند در یک مفهوم خاص نیز متکثر بوده و از این رو مکان داراي کیفیات متفاوت شده و انسان ر
با این . قادر می سازد تا هویت هاي مکانی را با حفظ ذات قدسی مکان، بر حسب شرایط انسانی درك کرده و بسازد
  .تعریف، مکان محل تجلی الهی بوده و عالم صغیره اي است که با عالم کبیره و ماوراءالطبیعه در پیوند قرار می گیرد

ان، با توجه به اطالق این کلمات به دو دنیاي مادي و غیر تفاوت میان مفاهیم ملک و ملکوت و ریشه زبانی یکس
ملک به عالم طبیعت و ملکوت به عالم . مادي، ابعاد دیگري در جهت گیري اسالمی را درباره مفهوم مکان روشن می سازد

انعکاس خدا لطیف و نفسی داللت داشته که هر دو از مراتب حضور بوده و مکان را در ساحت الهی و به مثابه محلی براي 
والیمکنالفرار من حکومتک  "در ادعیه شیعه، مانند دعاي کمیل، این گفته؛ در عباراتی چون . در عالم هستی، می سنجد

  .تصدیق می گردد "
در اثر حضور ذات قدسی محدود و مقید شده، اما جهات و خصوصیات آن یکسان ) بعد معنوي مکان ( مکان کیفی 

یژه از زمین قابلیت بروز می یابد که این نقاط مرتبط با وظایف دینی بوده و پهنه وسیعی از این امکان در نقاطی و. نیست
خانه خدا تا محراب و باغ را شامل و به طور کلی اماکن به عنوان ساحت هاي مادي مادام که حرمت آن نگاه داشته شود، 

  ).  398-400، 1380نصر (چه طبیعی و چه مصنوع، را دربرمی گیرد 
هستند و جایی که  "بودن  "ین رویکرد؛ آسمان، زمین و انسان، سه تجلی الهی، داراي ظرفیت هاي متمایز با هم

مکان ایده آل نیز آنجاست که وحدت بخش عناصر سازنده . این پرتوهاي بودن به هستن منجر شود، مکان پدید می آید
  .باشد "حق  "خود بوده و جلوه گاه معانی ژرف 

ت طبیعی ظهور اسالم ناشی از تفکر اضطرار برخاسته از خشونت و دگرگونی مداوم صحراي به دلیل آنکه وضعی
این ادراك مکانی . سوزان عربستان بوده است، لذا تداوم زیستی اصل اولیه حیاتی مکان مطلوب در اسالم به شمار می آید

صوریت یاد شده نه تنها مفهوم مح. باعث شد تا محصوریت به الگویی کلی براي مکان در جهان اسالم تبدیل شود
. جداسازي و تفکیک را نشان می دهد، بلکه سعی دارد تا مفهوم امتیاز و برتري مکانی را به مکان دیگر نیز نشان دهد

لذا مکان با انسان . زمین هاي مشروب بر زمین هاي بیابانی ترجیح داده می شود، که با زندگی یکجا نشینی مرتبط هستند
  ).  Petruccioli  ،2002 ، p36 (ین در پیوند بیشتري است تا چادرنشینان صدر اسالم مسلمان یکجا نش

این دیوارهاي بلند اطمینان خاطري بود در مقابل دشمنانی مانند تشنگی، مرگ و ارواح خبیثه که در صحرا می 
قرار داده و خود را در  دمؤلفه هاي یاد شده ذهنیت عمده مسلمانان را در طی قرون متمادي تحت تأثیر خو. زیستند

  .، مکان یابی شهري و طرح شهر جلوه گر ساختتزیینات، معماري
  

  معیارها  - خردشاخص هاي قدسی مسکن؛  1- 2- 3
صفات الهی نیز با نزول . گونه که گفته شد، جهان تجلی الهی است لذا همه پهنه خاك قلمرویی قدسی است همان

می کند و مواد صرفنظر از حرام و یا حالل بودن داراي شأنیت و قابلیت این نزول  در ابعاد مادي آن را داراي کیفیتی برتر
الزمه هویت قدسی مسکن ساختار فیزیکی آن نیست، بلکه فضاي روحانی آن، بنا را آماده پذیرش این . روحانی می باشند
  ). 178- 175، 1380توکلی (مفهوم می سازد 

سوب می شود، نمی تواند محل سجده و در دایره زمینه قدسی قرار در سنت اسالمی تنها مکان هایی که نجس مح
هویت پهنه مکانی به میزان ارتباط عملکردي آن با نحوه . گیرد، اما در دیدي فراتر همین اماکن نیز در قلمرو الهی هستند

ن و در نتیجه جاري شدن دستورات سعادت محور الهی و یا به تعبیري شریعت اسالم مربوط بوده و امکان وجود مکا
شر بودن مکان نیز به این ترتیب تعریف گردیده و مکان بسته به این . هویت آن به ذات الهی و دین حقه بستگی می یابد

  ). مقایسه کنید مسجد قبا و مسجد ضرار) ( 41 و 36 ،1380نصر  (تعریف داراي مراتبی از واقعیت و هویت می شود 
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  معیارها  -  کالنشاخص هاي قدسی مسکن ؛  2- 2- 3
 

  وحدت و مرکزیت 1- 2- 2- 3
قبله مسلمین خود معیاري براي این عبارت است . مرکزیت و وحدت از شاخص هاي برگزیده شدن مکان برتر است

این . که هم داراي مرکزیتی معنوي و هویتی نسبت به عالم اسالمی است و هم وحدت بخش هویت هاي مکانی دیگر است
هویت مکانی مسجد و کلیه اماکن نیز نه به . و در ملک اسالمی دارالقرا بر عهده داردنقش را در شهر اسالمی مساجد 

این جهت گیري مکانی نشان از این تعبیر دارد که خدا در . مسجد بلکه به محور قبله یعنی هویت کامل کعبه تعلق دارد
  .مکان با شماست -هر زمان 

  
  عدالت و مساوات 2- 2- 2- 3

هاي هویت دهنده به مسکن است که خود را در قالب نقش مکان نسبت به پیرامون عدالت و مساوات از شاخص 
، 1380ارجح (بازیافته و به نقش مسکن در کنار انسان و موضع گیري مکان در روابط اجتماعی انسان تمرکز یافته است 

  .نمونه این مطلب را می توان در تناسب کالبدي روستاهاي ایران مشاهده نمود). 17-25
  

  سلسله مراتب 3- 2- 2- 3
مکان داراي . سلسله مراتب ورود در مسکن اسالمی با تعبیر سلسله مراتب حضور و محرمیت شناخته می شود

از این رو هویت مسکن با . معنایی است که رسیدن به کلیت آن تنها با دیدن مرحله وار و تفکر در آن بدست می آید
در . اك آن تنها در سایه درك بینابینی جزئیات و کلیات بنا میسر استکلیت و نه جزییات منفرد بنا بدست آمده و ادر

، هویت اصلی خود را از درجه اي باالتر است که با داشتن شخصیت هاي فردي حقیقت ، ادراك مسکن داراي مدارج فهمی
المی و در نهایت عوالم یعنی کل بنا به دست آورده و ریز فضاها تنها در سنجش با مجموعه هاي باالتر مانند شهر، عالم اس

  ). 29،  1386محمدیان منصور (الهی معنا می یابد 
. آداب خاصی براي ورود به مکان، که در این آیه بیت المقدس است، قرار داده شده است 161در سوره االعراف، آیه 

جموعه هاي شهري نیز این سلسله مراتب نه تنها در سرزمین به معناي جغرافیاي وسیع رعایت می شود که در بناها و م
  ).53احزاب، آیه(دیده می شود 

  
  ابعاد هندسی و جهت گرایی - درونگرا 4- 2- 2- 3

معماري و ساخت ابنیه نیز با این هدف ).  Dickie ،1985 ، p134(جهت یابی در اسالم بر اساس جهت قبله است 
خالت کرده و با هندسه، تزیینات، استعاره که مکان خاکی را به مکانی فرازمینی ارتقاء دهد در تمامی ساحت هاي مسکن د

و نماد پردازي در نور، سایه، آب و خشت با اشاره به پرتوهاي الهی و تجلی هاي قدسی، سعی دارد تا جلوه گاه علمی 
لذا مسکن با این قبیل خصوصیات ). 117-107 ،1380پاشایی کمالی  (قدسی را در پیش چشم ناظرین به نمایش گذارد 

  ). 20- 19 ،1378نوایی (الم صغیره به عالم کبیره و ماوراءالطبیعه پیوند می دهد خود را از ع
هندسه مسکن جزیی از تمایزات مکانی است که باعث می شود تا تلقی مادي از مسکن و بالطبع هویت مکانی آن 

  . متعدد شود
  

  کلیات سکونتی و کلیات شهري 3- 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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٢٧ 
 

بزرگ تر و حجیم تر، که با گرماي مهربان آفتاب رشد کند و در  خانه به ماهیت خدایی، خود جسم دیگر شماست، "
سرپناهی از رویاهاي خویش بنا کنید از آن بیشتر که بنیاد خانه اي در حصار دیوارهاي این شهر . سکوت شب آرام بخسبد

به جستجوي ماوایی استوار سازید، که شبانگاهان چون به منزل باز گردید غریبی تنها و سرگردان در اندرون شما، نومید 
خانه درونگرا چون حصار و ظرفی جوهر زندگی را محافظت می کند و در درون این ). 28، 1371خلیل جبران (  "است 

هر خانه جهانی . حصار آب و درخت و انسان فضا را غنا می دهند در حالی که بدنه بیرونی همین حصار به شهر تعلق دارد
  . برمی گیردکوچک است که پوسته خانواده را در

حیاط کثرت ها را وحدت می بخشد و آب چونان آیینه آسمان در مرکز خانه، زندگی را تطهیر می کند فضاي باز، 
نیمه باز و بسته در خانه نماد تسلسلی است براي ایجاد سکونت، مکث، عبادت، تخیل و اندیشه که انسان ایرانی را از این 

هشتی، فضاي تنگ و نیمه تاریکی است که پس از کوچه واقع می شود و . اند نقطه به زیارت درون و عالم باال می کش
  ). 7-6ص، 1377دیبا (رابطه بین بیرون و اندرون و حریم زندگی است 

  
  نقش سکونتی انسان 3-1- 3

مکان می پردازد -مسکن اسالمی داراي جنبه هاي روانی و تعاملی است که در آن فرد ناخودآگاه به ترکیب رفتار
لذا فرد نقش مشارکتی را در معناي مسکن دارد و با قرارگیري در مکان، تجربه اي معنوي را پدید می ). 25ه، آیهبقر(

  .به عبارتی انسان بازیگر اصلی سنجش مکانی سکونتگاه است. آورد
  

  ابعاد روانی سکونت  3-2- 3
ع معرفی می شود؛ ولی شرط فراهم سکونتگاه اولیه بشر باغی است که با ویژگی هایی مانند آرامش و زندگی مطبو

این آرامش در بهشت اخروي یعنی مسکن نهایی ). 35بقره، آیه(آمدن این آرامش قرار گرفتن در مسیر فیض الهی است 
و نیز در زندگی دنیوي شرط اساسی دارا بودن ) 43آیه اعراف،( انسان کامل داراي دو بعد همزمان ظاهري و باطنی است 

  ).6آیه طالق،(آرامش است 
   

  روند ساخت سکونتگاه 3-3- 3
، انتخاب زمین براي بنا کردن ساختمان و شهر و نیز چگونگی خداوند تمامی مراحل سکنی گزیدن، از ساخت مسکن

دست یابی بشر به قوانین ساختمان سازي را هدیه الهی می نامد و خاطر نشان می شود این آموزه ها مادامی که در مسیر 
در این آیه کلمه ). 74االعراف، آیه(اعث رشد و سعادت انسانی و در پی آن رشد اجتماعی می گردد حق و حقیقت باشد ب

این . یعنی خروج از حد اعتدال و منظور خارج شدن انسان از قوانین و سنن الهی است که باعث فساد خواهد شد "عثو  "
و می بایست در مسئله سکونت چه در برنامه  قوانین در طبیعت و نهاد بشري تحت عنوان نعمات الهی قرار داده شده

این دستورات در صورت اعمال موجب . ریزي کلی شهري و چه در قرارگیري بنا و نقشه آن مورد استفاده قرار گیرد
سوره ابراهیم اشاره می شود که انتخاب مسکن توسط انبیاء بر  37در آیه ) 161االعراف، آیه(مغفرت اجتماع می گردد 

  . عبادت بود اساس نماز و
  

  شرافت جغرافیایی  3-4- 3
در بهشت برخی نقاط بر نقاط دیگر شرافت بیشتر داشته و از آن ها با نام خاص یاد می شود که محل سکناي 

لذا شرط . کلماتی مانند جنات عدن و جنات رضوان اشاره اي به این موضوع می باشد. مردمانی شریف تر از دیگران است
  ).72آیه توبه،(نی خوب داشته باشد قرارگیري آن در نقطه اي با پیرامونی مناسب است آنکه ارزش گذاري مسک

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ابعاد کارکردي سکونتگاه مسلمین 3-5- 3

منتقل می کند  "وحی  "خداوند خانه سازي و آرایش فضایی آن و نیز جهت گیري شهري آن را به موسی در قالب 
آنچه از این آیه دریافت می شود آنست که . لمی الهی محسوب می شودبه این معنا علم شهرسازي نیز ع) 87یونس، آیه (

عالوه بر آن . منطقه مسکونی افراد مؤمن باید از کافر جدا باشد، تا زمینه ساز عزت، قدرت و استقالل گروه با ایمان گردد
این رو سکونتگاه به گونه از . معماري و شهرسازي اسالمی باید با اهداف مکتبی سازگار باشد و جهت قبله فراموش نشود

همچنین از این آیه چنین برمی آید که خانه . اي طراحی می شود که انجام مراسم مذهبی و اقامه نماز در آن عملی باشد
این آیه سکونتگاه را نه تنها جایی براي . هاي مقابل یکدیگر، از نظر تمرکز، حفاظت، نظارت و انس با هم مناسب تر است

حضور انسان می داند، بلکه مجموعه سکونتگاهی را مانند مانعی در مقابل اندیشه هاي غیر قدسی می ایجاد محیطی جهت 
خداوند سکنی گزیدن با سختی را در فضاي قدسی بر سکونت در فضاي غیر قدسی ولی رفاه محور ترجیح می دهد . داند

 االتجوع،(ت اصلی انسان معرفی می شود سوره طه، مسکن یکی از چهار خواسته و ضروریا 119در آیه ). 16کهف، آیه(
).، ال تضحیال تظموا التعري،
  

  ارگانیسم سکونتگاه 3-6- 3
این مکان می بایست از واقعیت پیروي کرده . سوره یونس اشاره به مکانی شایسته دارد 93معناي کلمه صدق در آیه 

براي مثال طراحی . تأثیر مهمی خواهد داشتکه بر طراحی ارگونومیک و نیز نقشه و مکان یابی هاي شهرهاي و مسکونی 
مشابه . مطابق با طبیعت و شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي از نمونه هاي طراحی هاي منطبق بر صدق است

  .می بینیم» طیب « این کلمه را براي معناي عبارت 
رامش و امنیت و آب گوارا بود قرار خداوند حضرت مریم و فرزندش عیسی مسیح را در سرزمینی مرتفع که داراي آ

، امنیت و سکونت را نشان می دهد )طبیعت ( این تصویر بهینه از مکان مناسب است که پیوند میان آب . می دهد
خداوند، شهرهاي را که در ).  26نور، آیه ( خداوند سکونتگاه مناسب را یکی از حقوق پاکان می داند ). 50المومنون، آیه(

و بوستان و به طور کلی طبیعت دیده شده باشد را شهرهاي طیب نامیده و باغی را که در ارتباط با طراحی آن باغ 
 35البقره، آیه . ( سکونتگاه نخستین بشر، باغی بهشتی بود).  15سبا، آیه .  ( سکونتگاهی باشد، نعمتی الهی برمی شمرد

مقدسی (هر چند محقر، آب روان و باغی و بوستانی داشته مسلمانان خانه را چون مأمن اول می دانستند و هر خانه اي ). 
1363 ،21 .(  

  
  کالبد سکونتگاه 3-7- 3

در ساخت خانه نیز . ) 56، آیه عنکبوت. ( محور انتخاب مسکن، جاي آن و هدف از ساخت آن، توفیق عبادت است
لبی، آرایش نما، ارتفاع و ترکیب، ، برتري ط) 83قصص، آیه ( نباید نماید از گردنکشی یا سعی بر علو در زمین باشد 

تزیینات و فضا سازي بنا به صورتی که نمودي طاغوتی داشته باشد و بناهاي بلند مرتبه اي که سود عمده اي براي جامعه 
 "غرفه  "به معنی دادن مسکن دائمی است و  "تبوء  "سوره عنکبوت، کلمه  58در آیه . نداشته باشد از این نمونه هستند

در انتخاب مسکن عالوه بر امنیت، می باید ویژگی هاي دیگر مانند . ي است که بر اطراف، اشراف داشته باشدمحل بلند
  ).13سبا، آیه(داشتن غرفه و طبقه باال، چشم انداز بهتر، نور بیشتر، هواي لطیف تر نیز در نظر گرفته شود 

جلوه تکاثر در مسکن به معناي ساختن . ان استبه معناي فزون طلبی و فخر فروشی به دیگر "کثرت  "از  "تکاثر  "
این تفاوت . بنایی با معماري متفاوت است که هدف آن متمایز کردن خود از دیگر بناها و مجموعه هاي اطراف خود باشد

در مقام خطوط شکل دهنده، رنگ، ارتفاع و هر آنچه بنا را به گونه اي نا متجانس و بی تناسب نسبت به پیرامون، طبیعت 
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در دامنه هر کوهی ساختمان هاي بلند بنا می  ": قرآن در مقام سرزنش می فرماید . و شهر، متفاوت کند بروز می یابد
  ).128شعراء، آیه ( "کنید 

زینت در خانه امري مذموم نیست به شرطی که فضاي قدسی را خدشه دار نکرده و رشددهنده استعداد هاي بشري 
هتره گیري در تمامی ابعاد مانند جنس مصالح، گونه هاي سکونتگاهی و کاربردهاي آن این ب)  35الزخرف، آیه ( باشد 

  . ظاهر می شود
  

  ابعاد مفهومی سکونتگاه در اسالم 3-4
 

  ابعاد شناختی سکونتگاه 1- 4- 3
در حدیثی ). 119، 45خطبه نهج البالغه،( در جایی، سراسر پهنه زمین به عنوان خانه نوع بشر معرفی می شود 

( ن مقدس بویژه قرآن، خانه محسوب می شود که اشاره به تجمیع معرفت الهی در دو صورت معنوي و مادي است متو
. به این مفهوم که ماده می تواند ظرف معنایی وحی خدا نیز باشد).  338، 153؛ خطبه 298، 133نهج البالغه، خطبه

 96آل عمران، آیه . (  ا از هر فرهنگ و نژاد قرار داده استخداوند در همین بینش، خانه کعبه را اولین خانه براي انسان ه
  ).96الحج، آیه(این خانه نمادي از مسکنی ازلی است که فارغ از زمان و مکان وجود دارد ). 

از . لذا مسکن آرمانی، جایی است که در لواي حضور فیزیکی و معنوي آن، بشریت را به سعادت رهنمون خواهد شد
  . ت دارا بودن حضوري مستقل را داشته که به آن صرفاً از منظر مادي نگریسته نشوداین رو خانه قابلی

  
  رویکرد سلسله مراتب و درجات ارزشی  2- 4- 3

. ( خداوند، خانه خود را جایی براي آرامش، امنیت، محل گرد هم آیی، جایگاه عبادت و محلی پاکیزه معرفی می کند
مسکن اسالمی فضایی قدسی است و جایی است . ر طهارت ظاهري و باطنی دارداین پاکیزگی داللت ب).  125بقره، آیه 

بقره، آیه . ( که در آن جلوه هاي الهی به منصه ظهور می رسد، از این رو ورود به خانه تکالیفی را بر انسان وارد می کند
ب، تذکري ست براي انسان که هم نشانه شان مکان است و هم اشاره اي ست به سازنده اصلی بنا، سلسله مرات)  137

  .جهت یادآوري جایگاه او در نظام خلقت عالم و آفرینش هنري
با این توصیف، . لذا مسکن آرمانی قرآن و به عبارتی خانه خدا، بر دو حوزه حضور انسان و بروز معنوي استقرار دارد

ایی است سرشار از مفاهیم و معیارهایی زیرا بن)   97آل عمران، آیه ( خانه خدا حجت سعادت و یا ضاللت انسان می شود 
  .براي رسیدن به انسان کامل

  
 رویکرد ساخت سکونتگاه 3- 4- 3

معمار و سازنده بنا در ساخت خانه هدفی جز پرستش نداشته و این اشاره اي ست به آنکه معمار مسلمان ساخت را 
ه ارتقاء و کمال انسانی به سمت خانه باشد در حقیقت اگر هدف از ساخت خان).  127بقره، آیه ( امري آیینی می داند 

  ). 26الحج، آیه ( خانه نیز در این امر او را رهبري می کند 
خانه فارغ از ظواهر و پیرایه هاي آن، خواه کاخ باشد خواه کوخ، نعمتی الهی است که انسان را می بایست به ذکر 

اگر مسکن باعث دوري از یاد خانه . هدف محسوب نمی شودخانه خود وسیله بوده و ).  74االعراف، آیه ( الهی سوق دهد 
  ). 58و نیز قصص، آیه  24توبه، آیه ( و جایگاه انسانی باشد از ارزشی برخوردار نیست 
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  اخالق سکونت 4- 4- 3
مسکن واال در همسایگی هاي خود نیز همان تواضع را رعایت می کند و در هماهنگی با نظم شهر اسالمی چه از 

  .گیري، مکان یابی و پیش آمدگی ها و چه از لحاظ رنگ، آمودها و مانند آن در توازن قرار داردلحاظ قرار
لذا از منظر قرآنی سکونت اسالمی در ).  87یونس، آیه ( این موضوع با اصل برابري و برادري اسالمی همساز است 

  ). 85و  29و  27النور، آیه ( گروه رعایت آداب و اخالق سکونتی است 
  

  تلفیق طبیعی  5- 4- 3
خداوند انسان را براي طراحی خانه اش به طبیعت ارجاع می دهد و این راهکار را براي سایر موجودات عالم ساري و 

   .) 68النحل، آیه ( جاري می داند 
  

 نتیجه گیري  
نتگاه حاوي مفهوم سکونت در دیدگاه اسالمی ناظر بر دو حوزه مادي و معنوي آن است و الجرم ظرف مادي سکو
سکونتگاه . مفهوم معنوي آن نیز خواهد بود و ساخت سکونتگاه مسلمین، در دید کالن امري آیینی محسوب می شود

آرمانی اسالم در حوزه هاي مختلف تشریح شده و براي هر حوزه معیارهایی آورده شده است می توان این ابعاد را در 
  . مشاهده نمود) 6- 3(جدول شماره

  
  )نگارنده:ماخذ(کارکرد هاي کالن سکونتگاه اسالمی  - )6-3جدول( 

  شهري      آیینی       اجتماعی  روانی      کارکردها 

  طهارت      عبادتگاه      مجمع مسلمین  آرامش و امنیت

  
منابع اسالمی درباره سکونتگاه هاي خرد مانند خانه هاي مسکونی و نیز سکونتگاه هاي کالن تري چون توده هاي 

  . یا اماکن اجتماع مسلمین، معیارها و توصیه هاي را ارائه و پیشنهاد می نمایدشهري و 
  

  )نگارنده:ماخذ(معیارهاي سکونتگاه اسالمی بر اساس روایات -)7-3جدول(
  کالن      خرد     معیارها 
  همساز با اکوسیستم شهر                 کوتاه     ارتفاع  
  گسترش افقی شهر             حیاط و خانه وسیع          وسعت 
  ایجاد نشانه شهرهاي                   وجود شاخص             ترازها 

  
این معیارها نمونه هاي ناظر بر کلیات و جزییات شهرهاي است و می توان شاخصه هایی چون ارتفاع متناسب خانه 

قرارگیري هم ارز با . عه افقی مشاهده نمودها و همجواري هاي عادالنه را در کلیات در قالب شهرهاي با محوریت توس
جایگاه هر کاربري در شهر خود یک شاخصه طراحی و برنامه ریزي شهرهاي است که باعث می شود تا در مکان یابی 

  .کاربري ها دقت الزم صورت گیرد
زیگر اصلی مفاهیم انسان به عنوان عامل و باشنده در فضاي معماري و شهر در دو نقش معمار و سازنده بنا و نیز با

شهري تلقی می شود و از این رو شهر به مجموعه اي از رفتارهاي مکانی تبدیل می شود که محوریت آن را تجربیات 
در همین بینش، شهر و سکونتگاه هاي خرد به عوالم معرفتی تلقی می شوند که توده ها و ریز . معنوي تشکیل می دهد
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ا ها در این تناسب به شهر به عنوان مجموعه توده ها و خانه ها به عنوان ریز فضتوجه م. فضاها را به هم پیوند می دهد
این اعتدال در . ، متوجه استانا اعتدال است، زیرا برنامه ریز را به روح تنظیم شهر اسالمی که همراستا توجیه می گردد

ینات و میزان سهم هر خانه از کل ، تزی، مصالحنماهاي شهرهاي و منظر کلی شهر با عباراتی چون اعتدال در ارتفاع
از این رو معماري و شهرسازي اسالمی نظمی . مساحت شهري و حسن همجواري کاربري و همسایگی ها تعریف می شود

  .را به تصویر می کشد که انعکاسی است از نظم برتر الهی که داراي ابعاد و شاخصه هایی قابل تبیین است
  

  )نگارنده:ماخذ(اه اسالمی بر اساس روایاتخرد معیارهاي سکونتگ -)8-3جدول( 
  کاربرد  مفهوم همجوار    معیارها    
  کالبدي –هویتی   مرکزیت       وحدت    
  همجواري مکان ها  مساوات        عدالت    

  سلسله مراتب شهري و اندام هاي خانه           حضور محرمیت  سلسله مراتب
  ظم مادي در آیینه نظم الهین                 جهت         هندسه    
  هم بافتی سکونتگاه هاي خرد و توده شهري  عوالم معرفتی     کلیات   
  رفتارهاي مکانی  تجربه معنوي     انسان    
  امنیت روانی شهري  آرامش         روانشناسی  

  برنامه ریزي شهري با توجه به سکونتگاه هاي خرد  حق جویی و اعتدال  برنامه ریزي ساخت
  اختصاص کاربري ها در سکونتگاه ها       ارزش گذاري فضایی  رافت جغرافیاییش

  خانه و شهر اسالمی  فضاي قدسی       کارکرد    
  شهر طیب                               هم سازي با طبیعت  ارگانیسم سکونت

  سودمندي      کالبد     
انداز و مالحظات   ه ، توسعه افقی شهر ؛ چشم قانونمندي و نظم آرایش شهر و بنا ؛ تزیینات عادالن

  اقلیمی

  


  در مسکن سنتی » سکونت « بازشناسی مفاهیم معنوي  3-5
یوسف القرادایی یکی از پژوهشگران اسالمی، مسکن را این گونه تعریف . معادل عربی کلمه خانه است» سکنه « 

. مل آزار دهنده محیطی و اقلیمی محافظت می کندمسکن ، جایی است که در آن هر کس خودش را از عوا« : می کند
این مکان آدمی را از فشارهاي روانی و عصبی دور کرده و به عنوان مکانی براي استراحت بدنی و آرامش روحی مطرح می 

  .Al-Hathloul, 2003 : p80 (» گردد 
ونت دائم شما منزل هایتان را از و خدا براي سک« : این تعریف براي مسکن، یادآور بسیاري از آیه هاي قرآن است

پوست چهارپایان خیمه ها را براي شما قرارداد تا وقت سکون و حرکت سبک وزن و قابل انتقال باشد و از پشم و کرك و 
  )  80سوره نحل، آیه ( » . مو، اثاثیه منزل و متاع براي شما خلق نمود تا در حیات دنیا از آن استفاده کنید

. به عنوان مکانی براي ارتباط با اعضاي خانواده و تقویت روابط خانوادگی معرفی شده است در دین اسالم، مسکن
« : نیز داشتن خانه را به عنوان سهم یا نشانه اي از شادي و خوشبختی مرد می داند و می فرمایند) ص(پیامبر اکرم

و داشتن خانه ) حمل و نقل  وسیله( داشتن هسمري خوب، داشتن مرکب خوب : خوشبختی مرد داشتن سه چیز است
  ). 23: 51، 1360مجلسی (» خوب و فراخ 

براي خانه، شرفی است و شرف خانه در وسیع بودن آن است « نقل است که ) ع(در حدیث دیگري از امام صادق 
و وسیع و مهمانی دادن به افراد صالح در آن، و براي خانه برکت است و برکت خانه در آن است که در محل مناسب باشد 

  ).154،73- 153، 1360مجلسی (» باشد و همسایه هاي خوب داشته باشد 
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  نگرش معنا گرایانه به مفاهیم سکونت 5-1- 3
در نگاه معنایی، پژوهشگر به . پرداختن به ریشه ها در نگاه معناگرایان یا نگاه کالبدي و شکل گرا تفاوت دارد

یکی . ریشه شکل گیري پیوند کالبد و معنا و کیفیت این ارتباط استدنبال تکامل کالبدي نیست، بلکه به دنبال شناخت 
. از دالیل پرداختن به ریشه ها نقش اساسی و مهم آن در هویت بخشی به پیروان کنونی هر دین و یا مسلک خاص است

واي دین از هنگام شکل گیري ادیان الهی، پیروان آن خود را با هویت و شخصیتی جدید می بینند که به وسیله محت
  . جدید به وجود می آید

محیط تنها در صورتی به محیط اجتماعی با معنایی « : شولتز در کتاب معماري معنا و مکان چنین می گوید
این وظیفه معمار است که « : سپس ادامه می دهد» . مبدل می شود که امکاناتی غنی در تعیین هویت به ما ارزانی دارد

، این معمار است که خانه را به گونه اي که امنیت و براي نمونه. ي الزم را دارا شوندا محتوبه فضاها فرمی بدهد که آن ه
  ).53، 1382شولتز (» آرامش را فراهم آورد، طراحی می کند 

در جوامع دینی این اعتقاد وجود دارد که انسان داراي یک صورت زمینی آشکار و یک سیرت الهی پنهان است که 
به همین ترتیب، محیط هم که رابطه اي مستقیم با انسان دارد، . نطبق و غیر قابل تفکیک هستنداین دو بر یکدیگر م

مسکن یکی از مهم ترین فضاهاي محیط است که رابطه مستقیم . داراي صورت زمینی آشکار و سیرت معنوي پنهان است
ز انسان و ابعاد انسانی پاسخ گو است و لذا صورت زمینی مسکن به عملکرد هاي مورد نیا. با خود انسان برقرار می کند

 Jean-Louis Michon ,1980 :p32(سیرت معنوي آن در صدد جواب گویی به اعتقادات و باورهاي ساکنان آن است 
 . در مسکن سنتی اقلیم گرم و خشک ایران، با توجه به اقلیم سخت و طاقت فرساي کویري، همواره سعی بر این است تا

از . ی در داخل خانه فراهم شود و از نفوذ هواي نامناسب کویري به داخل جلوگیري به عمل آیدشرایط مناسب زیست
طرفی دیگر جریان داشتن روح دینی در مسکن سنتی منجر به افزایش و رعایت برخی اصول مانند محرمیت، درون 

ت الهی در مسکن سنتی اقلیم کویري از این رو هر دو جنبه صورت زمینی و سیر. می گردد... گرایی، رعایت رون راسته و 
  .ایران مشهود است

 
  اصول سکونت گاه :بخش دوم

 
  اصل ضرورت و تقویت روابط همسایگی 6-1- 3

ساختن منازل به طوري که به حریم حقوقی «بر طبق روایت نبوي درباره حقوق همسایگی که در شاخصِ 
 حولَ أَصحابِه منَازِلَ و منَازِلَه سلم و آله و یهعل اهللا صل اهللا رسول ابتَنَى ومورد استناد قرار گرفت، »همسایگان صدمه نزند 

جِدسالْم أ خَطَّ و ابِهحطَطاً لَصا خنَوفَب یهف منَازِلَهم کُلٌّ و شَرَع نْهاباً مإِلَى ب جِدساصل مهندسیِ  ) 1389 مجلسی،( الْم
الت و برابري اهالی شهر در برخورداري از امکانات طبیعی مطابق با اصول آمایش ، اصل عد»مدیریت منابع طبیعی «

، و توجه به مسائل اقلیمی در طراحی شهري، براي اینکه همه اهالی محله به طور )براي توزیع عادالنه سرزمین(سرزمین 
الي خانه ها نشود و ه ز جریان باد در البیکسان از باد منطقه بهره مند شوند، باید منازل به گونه اي تعریف شوند که مانع ا

بنابراین، بلند نساختن خانه ها نسبت به یکدیگر در طراحی محالت دخیل است و باید به . باد در همه منازل جریان یابد
  .گونه اي تنظیم شود که جریان باد به خوبی مدیریت شود

  
  اصل نهی اشراف 6-2- 3

 يفضاها نبودن دید درمعرض ،يگر پوشش حداکثر با خانه حداثا اصل سه در شده مطرح یاتیعمل اصول طبق
 گرانید یِخصوص میحر به یسرکش تیمطلوب عدم و آشپزخانه، نبودن دید درمعرض و مجزابودن« و هم نسبت به یداخل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 الصیامِ فی الرَّفَثَ و الصدقَه فی الْمنَّ و الصاله فی الْعبثَ ستّاً لَکُم کَرِه اهللاَ إِنَّ: آله و هیعل و اهللا صل یالنب اسالم، عتیشر در
ک والضِّح نْدورِ عالْقُب خَالَ ونِ إِدیی الْأَعورِ فرِ الدإِذْنٍ بِغَی و لُوسی الْجف اجِدسالْم و أَنْتُم نُب266 ص ، 81 ج ،مجلسی( ج 

 الصادق است شده وارد اشراف مذمت در یفراوان اتیروا. است گشته عممنو گرانید میحر درون به کردن نگاه و إشراف ). 
 ال موضعٍ فی للضِّیاء فَتَح فَإِنْ جارِه دارِ داخلِ منْ شَیء إِلَى منْها ینْظُرُ جِدارِه فی کُوه یفْتَح أَنْ لَحد ال لَیس: السالم هیعل

 در دیبا و هستند یحقوق و یاجتماع ،یاخالق جهات يدارا که). 505 ص ،2 ج اإلسالم، دعائم(َ ذَلک منْ یمنَع ال منْه یرَى
 پوشش یِشاخص ابعاد از یکی هر حال به. رندیبگ قرار یبررس مورد مجزا طور به یاسالم يمعمار یحقوق يها شاخص

 به دیبا خانه يبازشوها یعنی. است خانه روند از گرید منازل ماندن دهیپوش ضرورت ناظران، دید از مسلمان خانه درون
 یمناسب يعملکردها و راهکارها. نگردد فراهم گانیهمسا منازل تیرؤ و اشراف امکان که شود هیتعب و یطراح يا گونه

 و اشراف یرامونیپ يبنا چیه به خانه درون از که يمرکز اطیح مانند دارد؛ وجود یاسالم يمعمار در شاخص نیا يبرا
 نیا معمارانه يعملکردها از کیهر نیبنابرا. است پنجره يجلو مناسب حفاظ عملکردها نیا از گرید یکی. ندارد دد وجوید

 جادیا با رونیب به پنجره از إشراف عدم« مانند رود یم شمار به یمستقل شاخص ،یشاخص ابعاد از یکی عنوان به شاخص
  .آن يجلو در حفاظ

  
  اصل مطلوبیت وسعت خانه 6-3- 3

 انسان یزندگ به مربوط يبناها و شهر ساز و ساخت در دیبا و است مهم اصل کی اسالم نظر از سعادت به ندیرس
صل اهللا  یالنب. است واسع و بزرگ مسکن یاسالم مطلوب سعادت تحقق يبسترها و ابعاد از یکی. ردیتوجه قرارگ مورد

عنوان  به فراخ منزلِ که نیا البته  ). 611، ص 2المحاسن، ج (سکَنُ الْواسع منْ سعاده الْمرْء الْمسلمِ الْم: علیه و آله و سلم
 سعادت نیع ای آن، عوامل شیدایپ نهیزم شدن فراهم يبرا يبستر عنوان به فقط ای رود، یم شمار به سعادت يبرا یعامل

 سخن آن درباره توان ینم یراحت به که است يا مسئله است، ایدن نیا در مسلمانان سعادت یتجل بعد نیتر و مهم يویدن
 فراخ که است آمده السالم هیعل صادق امام از یتیروا در .ردیبگ قرار یبررس مورد یمختلف جهات د ازیبا و گفت یقطع

 ص ، 73 ج ،مجلسی( الْمنْزِلِ سعه فی راحه للْمؤْمنِ: السالم علیه الصادق. دارد دنبال به مؤمن يبرا را یراحت منزل بودن
 شیآسا و یراحت ینوع دنبال به ایدن نیا در مؤمن. هست مؤمن يبرا یراحت از ینوع خانه بودن عیوس در یعنی).  153
 حالت نیبهتر در گانشیهمسا و انیآشنا ال،یع و اهل به نسبت خود یشرع فیوظا به آن امکانات هیسا در بتواند تا است
 و لوازم همه آن در که بسازد را يا خانه بتواند یطرف از .دینما ادا اکمل و احسن نحو به را ها آن حقوق و نموده عمل

 اتیروا حیتصر به بنا. دیآ وارد رامونشیپ طیمح و عتیطب به بیآس نیکمتر که گردد فراهم يا گونه به یزندگ اقتضائات
 شاخص نیا یِخیتار دییتا يابر .باشد عیوس یکاف حد به مؤمن يهخان که پوشد یم عمل يهجام یصورت در يامر نیچن

 که اسالم امبریپ خانه خود مثل. کرد ذکر توان یم یرانیا و یاسالم يشهرها يها خانه يها نمونه از ياریبس قیمصاد
 و کاشان در انیعباس خانه رینظ و. ) 37 ص االمصار، عجائب فى االستبصار( .داشت مساحت مربع متر پانصد و هزار حدود
 نیا. شد یم گرفته نظر در همانیم و خانه اهل يبرا ییفضاها یاسالم يها خانه يدر معمار. زیبرت یِمیقد يها خانه
 موجود شیپ دهه چند تا که داشت وجود تجار و همانانیم حضور يبرا زیها نیعل اهللا سالم جهیخد حضرت خانه در روش

 و بوده اسالم در مطلوب امور از ياریبس شاخص عیوس خانه ن، ساختنیبنابرا. شد رانیو سعود آل توسط متأسفانه یول بود
  .است جامعه در اسالم یمتعال يها برنامه از یبرخ تحقق نهیزم

  
  طراحی فضاهاي داخلی خانه ولاص 6-4- 3

، اجزاي داخلی خانه نباید نسبت به یکدیگر »احداث خانه با حداکثر پوشش گري«بر طبق اصل حیا، عفت و شاخصِ 
این مسئله در آیات و روایات، تعابیر متفاوتی دارد که به عنوان مثال پوشیده بودن اتاق هاي . ددید و اشراف داشته باشن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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خانه پیامبر و ضرورت اجازه گرفتن از خدمت ایشان براي ورود به محضرشان یکی از موارد آن است؛ در روایتی از پیامبر 
دیدگان را از بین می برد که یکی از آنها نظر کردن به داخل اتاق اکرم صلَّی اهللاُ علَیه و آله نقل شده است که سه چیز نور 

 فی بصرَه رفَع و: ... الْعبد نُور یطْفینَ الثٌ ال ثَ: سلم و آله و علیه اهللا صل النبی. دیگران بدون اذن صاحب آن است
رَاتجنْ الْحرِ مؤْذَنَ أَنْ غَیی در حدیث دیگري فرموده اند که هر کسی قبل از این که  یا ) 104 ص،  73 ج، مجلسی( لَه

: سلم و آله و علیه اهللا صل النبیوارد خانه دیگري شود، به درون آن خانه نگاه کند، خداوند معصیت اورا نخواهد بخشید 
و در روایتی هم  ). 165 ص، الجعفریات( آثم هو و آثم هو و لَه اهللاُ أَتَم ال ال ف رِجلَیه قَبلَ قَومٍ حرِیمِ فی بصرَه أَدخَلَ منْ

روایات دیگري نیز در مذمت  .آمده است که اگر چشم او را از داخلِ همان سوراخ کور کنند دیه اي بر او تعلق نمی گیرد
 و 299 ص، 140 ص، 93 ج؛ 238 ص، 81 ج؛ 277 ص، 76 ج؛ 351 ص، 73 ج، مجلسی(. این امر ناپسند وارد شده است

به هرحال نگاه کردن به حریم خصوصی افراد، امري نامطلوب بوده و از لحاظ تحلیلی معلول این امر است که از  .)289 ص
نقطه نظر بنایی امکان چنین کاري ممکن است و اقتضاي نگرش تمدنی این است که براي فراهم نمودن بستر مناسب 

منازل به طور حداکثر انجام گیرد تا امکان نظرکردن به حریم جهت دوري از این کارِ ناشایست باید پوشش بنایی 
 لیستَأْذنْکُم آمنُوا الَّذینَ أَیها یاَمثالً اتاق هاي خواب و خصوصیِ هر یک از اعضاي خانواده، . خصوصی افراد به حداقل برسد

 و الظَّهیرَهِ منَ ثیابکُم تَضَعونَ حینَ و الْفَجرِ صالهِ قَبلِ منْ مرَّات ثَالثَ نْکُمم الْحلُم یبلُغُوا لَم الَّذینَ و أَیمانُکُم ملَکَت الَّذینَ
 اهللاُ یبینُ کَذلِ بعضٍ على بعضُکُم علَیکُم طَوافُونَ بعدهنَّ جناح علَیهِم ا و علَیکُم لَیس لَکُم عورات ثَالثُ الْعشاء صالهِ بعد منْ
آ ا لَکُم لیات اهللاُ و لیمع کیماي طراحی و ساخته شوند که در  پذیرایی و آشپزخانه نباید به گونه نشیمن، ). 58 نور،( ح

براي پیشگیري این امر، راه هاي متفاوتی وجود دارد که با رعایت . معرض دید بوده و به یکدیگر اشراف و دید داشته باشند
در این زمینه باید به نوع . ایجاد پیمون استفاده کرد صول معماري می توان از نمونه هاي کارکردي مانند فیلتر، خمش، وا

زیرا پوشیدگی همه محیط ها یکسان نیست و هر یک . ها توجه کرد کاربري فضاهاي عملکردي و محیط هاي مختلف آن
یکی از . می محدودیت و شرایط ویژه خود را دارنداز محیط هاي خصوصی، نیمه خصوصی، نیمه عمومی و عمو
هاي داخل منزل و ایجاد  نکردن درهاي روبرو در اتاق عملکردهاي مناسب براي تحقق بخشیدن به این شاخص ایجاد

  .داالن، دهلیز، و درون و اندرون است
 
  اصل بهره مندي از حداکثر نور طبیعی در طراحی 1- 6-4- 3

 سلَیمانَ أَنَّ: السالم هیعل الباقر. است شده واقع ینه مورد کیتار خانه در نشستن و شدنوارد یاسالم اتیروا طبق بر
 کَانَ...  السالم هیعل داود بنَ سلَیمانَ أَنَّ روِي ؛) 284 ص ،3 ج البحرین، مجمع(قَوارِیرَ منْ بیتاً لَه فَبنَوا الْجِنِّ أَمرَ داود بنِ
لَه أَلْف بتنْ یارِیرَ ملَى قَواث الْخُشُبِ عیهف ئهالَالثم هنْکُوحم و ائَهمعبس هرِّیس و قَد تجالْجِنُّ نَس اطاً لَهنْ بِسبٍ مذَه و 

 ذَهبٍ منْ کُرْسی ألَف ستُّمائَه حولَه و علَیه قْعدفَی ذَهبٍ منْ هو و وسطه فی منْبرُه یوضَع کَانَ و فَرْسخٍ فی فَرْسخَانِ إِبرِیسمٍ
و ضَّهف دقْعفَی اءلَى الْأَنْبِیع یبِ کَرَاسالذَّه و اءلَملَى الْعع یکَرَاس ضَّهالْف )...؛) 261 ص الداعی، عده یلنُ عب یمرَاهی إِبف 

،یرِهی تَفْساقِ فیس هصق یسبِلْق انُ کَانَ وملَیالسالم هیعل س رَ قَدتَّخَذَ أَنْ أَما یلَه تینْ بارِیرَ مقَو و هضَعلَى وع اءالْم یلَ ثُمق 
 قَوارِیرَ منْ ممرَّد صرْح إِنَّه لَها فَقیلَ کَثیرٌ شَعرٌ اعلَیه فَإِذَا ساقَیها أَبدت و ثَوبها فَرَفَعت ماء أَنَّه فَظَنَّت الصرْح ادخُلی لَها

 ریتعب با سلم و آله ه ویعل اهللا یصل امبریپ از یتیروا در که چنان).   437 ص ،1 ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرك(
 اهللا صل یالنب نهى: السالم علیه علی. است شده انیب خداوند يبرا آن ندنبودنیخوشا یعنی آن، از خدا داشتنِ کراهت

 از اعم شهر بودن اماکن روشن ،یکیتار برخالف)  168 ص الجعفریات،( بمصباح ا إ مظلما بیتا یدخل أن سلم و آله و هیعل
 روشن نسبت به کهیطور به. است تیمطلوب يدارا( آمد خواهد ییروشنا ضرورت مسجد يشاخصها در) مسجد و خانه

 أَیتُها لَکُم کَرِه تَعالَى و تَبار اهللاَ إِنَّ: سلم و آله و هیعل اهللا صل یالنب شده امر آفتاب غروب از شیپ نازل،م در چراغ نمودن
 ج ،مجلسی( نَار أَو سرَاج یدیه ینَب یکُونَ أَنْ إِلَا الْمظْلم الْبیت یدخُلَ أَنْ کَرِه و...  عنْها نَهاکُم و خَصلَه عشْرِینَ و أَربعاً لُمه اال

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فراخور به ییها رها و پنجرهینورگ ،یکیتار از يدور يبرا زین السالم همیعل ائمه منازل در و)  50ص ،74 ج ؛338 ص ،73
 ینْفی ذَلِ کُلُّ الشَّمسِ مغیبِ قَبلَ السرَاج أَسرِجِ و نَظِّفْها و الْأَفْنیه اکْسحِ و الدار جصصِ: السالم علیه الرِّضَا. بود شده جادیا

 جادیا معصوم، امام فرموده به بنا البته)  456 ص ،3 ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرك( الرِّزقِ فی یزِید و الْفَقْرَ
 علیه عبداهللا أَبِی عنْد کُنْت: عمرَ بن مفَضَّل. است اجرا قابل گرانید یحقوق میحر به نزدن لطمه شرط به منازل، در رینورگ

 هذه منْ أَبینُ أَمرُنَا قَالَ نَعم فَقُلْت هذه بینَه أَ فَقَالَ الشَّمس فیها تَدخُلُ کَوه مجلسه فی و...  أُنَاس الْبیت فی عنْده و السالم
 يفضاها ابعاد يبرا که یعیطب نور از يمند بهره يبرا رینورگ و پنجره جادیا ن،ینابراب)   339 ص ،1 ج الکافی،( الشَّمسِ

 نیا. است يضرور ها ساختمان در یعیطب نور به کینزد نور با ییها چراغ هیتعب نیهمچن و است، محاسبه قابل یدرون
  یاسالم خانه با متناسب و متنوع ياه روش و راهکارها يدارا و است مطرح انداز چشم عنوان منظر به يمعمار در عملکرد

  .باشد یم یرانیا
  

  اصل آرامش صوتی درفضاهاي خانه 2- 6-4- 3
 اتاق ساختن در. است توجه مورد یمهم شاخص عنوان به که یصوت آرامش از است عبارت آرامش ییبنا ابعاد از یکی

. اوردین بار به يرفتار و یاخالق مفاسد تا کندن نفوذ گرید يها اتاق و رونیب به داخل يکارها يصدا که دقت نمود دیبا ها
 تبعات امر نیا رایز. برسد گرانید و فرزندان گوش به نیوالد ییزناشو امور به مربوط يد صداهاینبا ث،یحد طبق بر

 شده حیتصر گونه نیا تیروا در کار نیا يهجینت به که آورد یم فراهم را در خانه یشهوتران نهیزم جادیا چون يفاسد
 خواهد فراهم او يبرا یجنس مشکالت و زنا مثل یعیاعمال شن يهنیزم بشنود را صداها نیا خانواده کودك اگر که تاس

 و یراهما مستیقظ صبی البیت فی و امرأته غشی رجال أن لو بیده نفسی الذي و: سلم و آله و علیه اهللا صلى یالنب. شد
 آرامش البته ).500،ص5جکافی،ال( زانیه کانت جاریه أو زانیا کان ماغال کان إذا أبدا أفلح ما نفسهما و کالمهما یسمع

در  یکس هر رایز. شود یم شامل را يکار هرگونه و ستین منحصر یزناشوئ مسئله به فقط تیروا نیا از شده استنباط
 از برادرش و هرخوا و ال،یع و اهل یحت گرانید ندارد دوست که دارد يسرّ و یخصوص اعمال خود يواریچارد چارچوب

 دهیپوش گرانید از خانه اهل سرّ تا شود ساخته يا گونه به دیبا ها اتاق ن،یبنابرا. ابندی یآگاه يو اعمال و ن حاالتیا
  .بماند

  
  دختر از هم اق خواب فرزندان پسر واصل تفکیک ات 3- 6-4- 3

 ما أمارخی از روایات، هفت سالگی در ب. در احادیث اسالمی بر تفکیک بستر خواب فرزندان از هم تاکید شده است
 بل، امتناعه یثبت لم فیما أدله ا بعموم عمال، فیه احتالم ا تحقق مع بالبلوغ فیحکم، اإلمکان فیه فالظاهر العشر تجاوز

 خبر نحو بعشر المضاجع فی بینهم التفریق على دل ما کذا و، علیه تنبیه سنین بعشر الذکور فی السن تحدید عل فیمادل
» سنین عشر بلغوا إذا المضاجع فی النساء و الغلمان بین یفرق«: السالم علیه اهللا عبد أبی عن داحالق
با توجه به این دست روایات . و در برخی دیگر، ده سالگی  براي تحقق این امر تعیین شده است )13ص26جواهرالکالم،ج(

رود، تفکیک اتاق خواب آنان بهترین زمینه و  شمار میو با تکیه بر اصل عفت و حیا که اصل مهمی در تربیت فرزندان به 
از این رو تفکیک اتاق فرزندان، الزمه اخالقی و عقالییِ تفکیک بستر خواب . عامل براي تحقق این مطلوبیت خواهد بود

ازل بنابراین، تعریف اتاق هاي خواب متعدد و متفاوت براي فرزندان دختر و پسر در معماري و طراحی من. آنان است
. 2تفکیک اتاق پسران از هم؛ . 1: بر این اساس، دو نوع تفکیک در اینجا مطرح است. اسالمی امري ضروري خواهد بود

تفکیک اتاق پسران از دختران، که در بعد شاخصی مستقل به شمار می آیند و البته اگر اختصاص اتاق براي هر یک از 
صورت شاخص تفکیک اتاق  قل اتاق دختران از پسران تفکیک شود و در اینفرزندان امري ناممکن یا دشوار باشد، باید الا

  .پسران از هم به شرط وسعت کافی در منزل وابسته خواهد بود

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ر آشپزخانهاصل رعایت حریم د 4- 6-4- 3

، بهتر است تمامی »نبودن فضاهاي داخلی نسبت به هم  دید معرض در«با توجه به اصل عفت و مستندات شاخصِ 
چشم پوشی و (خانه از جمله آشپزخانه در پالن خانه طوري طراحی شود که انسان به راحتی بتواند غض بصر  اجزاي

. آشپزخانه را مجزا و دور از معرض دید قرار دهد تا زمینه و بستر حیا و عفت در قالب سازه تحقق یابد کند مثالً )روگردانی
اسالمی معموال در گوشه ها و دور دست ترین نقاط آورده می شد مکانِ جانمایی هاي مطبخ و محل پخت وپز در معماري 

  .جایگزین آن شده است )اُپِن(ولی متأسفانه امروزه آشپزخانه اي که درمعرض دید است 
  

  اصل طراحی محل عبادت ونیایش درخانه 5- 6-4- 3
 علیه الصادقاختیار کنید،  امام صادق علیه السالم فرموده است در قسمتی از خانه خود مکانی را براي نمازگزاردن

 فیها الشَّامِ منَ طنْفسهٌ إِلَی أُهدیت قَد قَالَ و ثَوباً علَیه فَجعلْت طَائرٍ تَماثیلُ فیها وِسادهٌ یدي بینَ و أُصلِّی قُمت ربما: السالم
، مجلسی ( وحده کَانَ إِذَا لإنْسانِ إل بِا یهم ما أَشَد الشَّیطَانَ إِنَّ قَالَ الشَّجرِ و کَهیئَهِ فَجعلَ أْسهر فَغُیرَ بِه فَأَمرْت طَائرٍ تَماثیلُ

 علَیه الصادق. و در روایتی از ایشان، اختصاص اتاقی براي این منظور، مورد تصریح قرار گرفته است ). 289 ص،  80 ج
 ) 48 ص، 3 ج، الکافی( فیهِما فَصلِّ ثیابِ أَغْلَظ منْ غَلیظَینِ ثَوبینِ فَالْبس شَیئاً خفْت فَإِذَا بیت فی مسجِداً تَّخذْا: السالم

 یتالب سجِدعبنابراین، ایجاد محل مخصوصی براي نماز در خانه به عنوان ممسم :کَتَب أَنِّی مالسال علیه الصادق إِلَی بأُح 
مصالي خانه   یا ). 176 ص،  80 ج، مجلسی؛  618 ص، 2 ج، المحاسن( ك بیوت بعضِ فی مسجِداً دارِ فی تَتَّخذَ أَنْ لَ

اجراي عملکردي این امر در سیره عملی اهل بیت علیهم السالم نیز نمود بارز داشته است به طوریکه . باشد مطلوب می
اجراي این عملکرد در . انه خود محلی ویژه نماز داشته اند و اعمال عبادي خود رادر آن انجام می دادندحضرت علی، در خ

بناي منازل داراي کاربري ها، آثار تکوینی، و اهداف ویژه در اسالم است مانند راحتیِ جان دادن به هنگام احتضار،  بهره 
 تَطْلُع حتَّى تَمکَّثَ و الْفَجرَ صلَّى منْ: السالم علیه الصادقلحرام، مندي از برکت در روزي  و ثوابی مانند حج بیت اهللا ا

سکَانَ الشَّم حی أَنْجقِ طَلَبِ فنَ الرِّزی الضَّرْبِ مضِ فراً الْأَرشَه و تَهِدل ا أَنْ اج لَ تَتَکَلَّمسِ طُلُوعِ قَبالشَّم شْتَغِ تَکُونَ أَنْ وم 
 الْفَجرِ الهِ ال ص منْ لَاهُ ال مص فی جلَس منْ قَالَ أَنَّه آله و ه عل اهللا صل النَّبِی عنِ روِي فَقَد الْقُرْآنِ وًََبِقرَاءهِ عاءبِالد ال ال

وکالت فرشته اي براي حل و فصل دوري از عذاب الهی،   .) 12 ص،  83 ج، مجلسی( النَّارِ منَ اهللاُ ستَرَه الشَّمسِ طُلُوعِ إِلَى
مکان ویژه اي براي نماز  این آثار وضعی از نظر بنایی بهتر و راحت تر قابل تحقق است، یعنی اگر مؤمن،. اعمال نیک و بد

نداشته باشد و در هر محلی به صورت اتفاقی نماز بخواند و مکان مشخصی براي عمل به این آداب ندشته باشد، آثار و 
به ویژه این که خلوت گزیدن به هنگام برخی عبادات، مورد تأکید قرار گرفته است؛ . را درك نخواهد کرد برکات مزبور

  .تبه هر حال، ایجاد مصال و مسجدي در خانه مسلمان یکی از مطلوبیت هاي اسالم اس. مثل اعمال عباديِ روز عاشورا
  

   اصل طراحی سرویس هاي بهداشتی 6- 6-4- 3
و این . ایات اسالمی، مستراح در طراحی مطلوب اسالمی باید در مخفی ترین جاي بنا قرار بگیردبا توجه به تصریح رو

رفع حاجت در سیره عملی پیامبر عظیم الشأن اسالم صلی اهللا علیه و آله . امر به عنوان یک طراحی برتر معرفی شده است
این منظور، خود را به مخفی ترین نقطه می یعنی ایشان براي . گرفت این شاخص صورت می و سلم به نحوي مطابق با

رساندند تا از لحاظ صوتی، بصري، بویایی و سایر ابعاد اخالقی، اجتماعی و بهداشتی موجبات سلب آسایش و آرامش 
حتی در روایات اسالمی، از مخفی سازي این عملکرد، تحسین شده و به عنوان فقه الرجل از آن . اطرافیان را فراهم نسازند

ا ي که در آن ادرار صورت می گیرد خودداري می کنند؛  خانه بر طبق احادیث اسالمی، مالئکه از تردد در. ده استیاد ش
 مکان ارتیاد الرجل فقه من قالوا و؛ ) 15 ص، 3 ج، الکافی( لبولِ موضعاً یرْتَاد أَنْ الرَّجلِ فقْه منْ: آله و علیه اهللا صل النب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 أمر أنه السالم هم عل بعضهم عن روینا و. الناس یراه بحیث ذل یکون ا أن السالم هم عل یعنون لنخامها و البول و الغائط
 مخرجه خلق اإلنسان خلق لما جل و عز اهللا إن اء هؤ یا فقال الدار من مستتر غیر موضع إلى فأشاروا الدار فی مخرج بابتناء

 بها اهللا فضل التی الحکمه کالم من هذا و الدار من موضع أستر فی المخرج یکون أن ینبغی کذل و منه موضع ل أستر فی
و از آنجا که تردد مالئکه در خانه مسلمانان  ) 104 ص، 1 ج، اإلسالم دعائم( عنهم بها أبانهم و الخلق جمیع على أولیاءه

و احسن تحقق یابد، باید اینکه این مطلوبیت به نح یکی از مطلوبیت هاي برتر اسالم براي تعالی و کمال است، براي
البته دلیل دیگر براي این . یعنی در فضاي درونی منزل قرار نگیرد. مستراح در بیرون از فضاي داخلیِ خانه ایجاد شود

با این توضیح که الزمه بنایی و . شاخص، مسئله حجب و حیاي مسلمان و میل به مخفی نمودن امر رفع حاجت است
این است که جاي آن را در بیرون از فضاي داخلی منزل » ستراح در مخفی ترین نقطه بنا قرارگرفتن م« عملیاتیِ شاخص

با توجه به اینکه رفع حاجت رو به قبله و پشت به قبله در روایات اسالمی مورد نهی واقع شده و از نظر . انتخاب کنیم
و کاسه آن رو به قبله یا پشت به قبله  فقهی نیز حرام است بنابراین، مستراح باید طوري طراحی و ساخته شود که سنگ

 یحرم وچون در روایات اسالمی از رو به ماه و پشت به ماه بودن به هنگام نشستن در مستراح نهی شده است، . نباشد
 صل النبیو از نظر فقهی این کارمکروه است،  ). 336 ص، الحلی محقق التسع الرسائل( اختیارا استدبارها و القبله استقبال

لذا در  ). 191 ص،  77 ج، مجلسی( مستَدبِرَه ال و الهالل مستَقْبِلَ ال...  الْغَائط و للْبولِ یجلس أَنْ یجوز ال و: آله و علیه هللا
که سنگ و  بنابراین، مستراح باید طوري طراحی و ساخته شود. موقع تخلی نباید رو به ماه یا پشت به ماه قرار گرفت

  .ه آن رو به ماه یا پشت به ماه نباشدکاس
  

  تذکر آفرینی با تزئینات در خانه اصل 7- 6-4- 3
 ارتفاع که یصورت در آن، مستندات و "ذراع هشت از شیب منازل داخلی وارهايید نبودن بلند" شاخصِ به توجه با

 دیبا عملکرد، نیا نامطلوب آثار رفع يبرا باشد، ذراع هشت از شیب یخاص اقتضائات و یفن لیدال به بنا، یداخل يوارهاید
 اکرم امبریپ تیب اهل رهیس در عملکرد نیا. شود نوشته بهیکت صورت به مرتفع قسمت در یات قرآنیآ ریسا و یالکرس هیآ

 فقال شکا إلیه رجل عبث أهل ا أرض بأهل بیته و بعیاله: الصادق علیه السالم آمده است در اجرا به زین آله و هیعل اهللا یصل
فإن کان بیت  کم سم بیت فقال عشره أذرع فقال أذرع ثمانیه ثم اکتب آیه الکرسی فیما بین الثمانیه إلى العشره کما یدور

 بودن خالی طرفی، از و ).  612، ص 2المحاسن، ج (سمکه أکثر من ثمانیه أذرع فهو محتضر و الجن تکون فیه تسکنه 
 الکرسی آیۀ کتابۀ یستحب. است شده واقع مذمت مورد) بهیکت صورت به چه و تالوت صورت به چه(قرآنی تیاآ از خانه
 عبداهللا أبی بیت فی مکتوبا رأیت: الرّواه بعض قال و. مرّ لما أذرع ثمانیه على ارتفاعه زاد إن خصوصا قبلته، فی حتّى فیه

 ،2 ج أئمه، ا أحکام إلى أمه ا هدایه( الکرسی آیه امکتوب مسجده قبله فی رأیت بالبیت،و أدیرت قد الکرسی آیه السالم علیه
  .شود استفاده قرآن اتیآ از خانه تزیناتی عملکردهاي در است بهتر رو، نیا از ).  214 ص

  
  ها اتاق در یانسان ینقاش و مجسمه جادیا عدماصل  8- 6-4- 3

 یم يخوددار باشد آن در گرید زنده تموجودا ای یانسان مجسمه که يا خانه در تردد از مالئکه ينبو ثیحد طبق
 ورود يبرا الزم نهیزم دیبا است، برخوردار یاله تیمطلوب از مسلمان خانه در مالئکه شد و آمد که از آنجا و. کنند

 از مطلوب يمعمار و یطراح در است شده ذکر اتیروا در که آن موانع و بوده فراهم خانه مسلمان به رحمت فرشتگانِ
 ریتصاو که ییها ینقاش تابلو نصب ای و مسلمانان منازل وارید يرو بر ریتصاو یِنقاش جاد ویا ،یطراح ،یطرف از. برود انیم

 ال ا الْمالئکَه معشَرَ إِنَّا فَقَالَ أَتَانی جبرَئیلَ إِنَّ: سلم و آله و هیعل اهللا صل یالنب نامطلوب بوده دارد، بر در را زنده موجودات
. است شده واقع ینه مورد و).   159 ص ، 73 ج ،مجلسی( فیه یبالُ إِنَاء ال ا و جسد تمثَالُ ال ا و کَلْب فیه یتاًب نَدخُلُ

 و منْها یبسطُ بِما بأْس ل ا قَالَ نَفْرُشُها و التَّماثیلُ فیها الْوسائد عنْدنَا نَبسطُ إِنَّما السالم علیه عبداهللا لَبِی أ قُلْت: أَبوبصیر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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فْرَشی وطَأُ وی ا وإِنَّم کْرَها ینْها مم بلَى نُصع طائالْح لَى أَورِیرِ عن ؛) 381 ص ،6 ج همان،( السدبمحم ملسم :أَلْتا سأَب 
 ص ، 76 ج همان،( الْحیوانِ منَ شَیء فیه یکُنْ لَم ما بأْس ل ا قَالَ مرِالْقَ و الشَّمسِ و الشَّجرِ تَماثیلِ عنْ السالم علیه عبداهللا

 منْ یشاء ما لَه یعملُونَ جلَّ و عزَّ اهللاِ قَولِ عنْ سأَلْتُه: السالم علیه عبداهللا أَبِی عن جعفر بن یعل ؛) 289 ص ، 80 ج ؛ 323
حارِیبم یلَ وا تَماثیلُالتَّ ماثی ملُونَ کَانُوا الَّتمعا قَالَ یأَم ا اهللاِ وم ییلَ هاثی التَّمالَّت تُشْبِه النَّاس نْ ویلُ لَکاثرِ تَمالشَّج و 

و  یآدم نقش و تمثال است، بوده دیتأک مورد گرید زیچ هر از شیب اتیروا در که آنچه و).   323 ص ، 76 ج همان،( نَحوِه
 فَإِنَّ الْبیوت سقُوف تُصوروا ال و الْقُبورِ علَى تَبنُوا ال:  السالم علیه الصادق. است ها آن یملکوت و ینیتکو آثار و وانات،یح

  ). 461 ص ،1 ج ألحکام، ا تهذیب( ذَلک کَرِه آله و هیعل اهللا صل یالنب
  

  ه از رنگهاي مطلوب درفضاهاي خانهاصل استفاد 8-4- 3
کاربردن نوع و جنس رنگ ها  جه و تأکید اسالم به رنگ و تأثیر آن در روح و روان آدمی، موجب گشته است که بهتو

 الصادقبه طوري که رنگ کبود آسمانی، . هاي مختلف نیز در بیان بزرگان دین با صراحت ذکر شود در مصالح و مکان
 علَیه الْمنْقَلبهً الْأَبصار لیمسِ السواد إِلَى الْأَخْضَرِ اللَّونِ بِهذَا السماء أَدیم عالَىتَ و جلَّ اهللاُ جعلَ کَیف فَانْظُرْ: السالم علیه

 أَشَد نَاللَّو هذَا فَإِنَّ التَّدبِیرِ صوابِ منْ فیه ما و السماء لَونِ فی فَکِّرْ: السالم علیه الصادقسبز،  ). 111 ص، 3 ج، همان(
 ج، مجلسی( النَّظَرِ إِلَىالْخُضْرَهًِ إِدمانَ بِبصرِه أَضَرَّ شَیء أَصابه لمنْ الْأَطباء صفَات منْ إِنَّ حتَّى تَقْوِیهً و للْبصرِ موافقَهً الْأَلْوانِ

 عرْقٍ منْ لُؤْلُؤٍ منْ أَصفَرُ قَصرٌ و أَبیض قَصرٌ قَصرَانِ الْعرْشِ انِبطْنَ فی و: السالم علیه الکاظمزرد، و سفید،  ). 111 ص، 3
داحو ی إِنَّ ورِ فضِ الْقَصیینَ الْأَبعبس ارٍ أَلْفنَ داکسم دمحم آلِ و دمحم ی إِنَّ ورِ ففَرِ الْقَصینَ الْأَصعبس ارٍ أَلْفنَ داکسم 

یمرَاهإِب یم آلِ ورَاهحتی مصالحی که برخی از این رنگ  ). 274 ص،  24 ج، مجلسی؛  345 ص، جعفر بن علی مسائل( إِب
ها را به طور طبیعی دارند براي استفاده در بناها و ساخت و ساز مورد تأکید قرار گرفته است مثل مرمر سفید و سنگ 

بیرونی منازل  ها در جان و تن آدمی، مناسب است که در تزئینات درونی و این رنگبا توجه به آثار تکوینی و روانیِ . سرخ
  .مورد استفاده قرار گیرند

  
  درسمت قبله درطراحی ابنیه معمارياصل نهی بازشو 10- 6-4- 3

 پنجره، در، شامل و شود یم اطالق دهد یم ارتباط هم به را فضا دو که يعملکرد گونه هر به يمعمار در بازشو
 بِه یؤْتَى ما أَفْضَلُ: السالم هیعل الصادق است، مکروه باز درِ سمت به خواندن نماز که آنجا از. شود یها م نیا امثال و ریگنور
 تَکْشف و أَزرارك تُحلِّلُ قَالَ لُّبالتَّس ما و قُلْت تَتَسلَّب و فَتَلْبسها طَاهرَه ثیابٍ إِلَى تَعمد أَنْ عاشُوراء یوم یعنی الْیومِ هذَا فی
 فی أَو خَالٍ یال منْزِلٍ إِلَى تَعمد أَو أَحد بِه لیرَاك ا مکَانٍ أَو مقْفرَه أَرضٍ إِلَى تَخْرُج ثُم الْمصائبِ أَصحابِ کَهیئَه ذراعیک عنْ

هنْذُ خَلْوینَ مح عرْتَفالنَّ یارلِّی هفَتُص عبات أَرکَعنُ رسا تُحهکُوعر ا وهودجس ا وهخُشُوع و لِّمنَ تُسینِ کُلِّ بتَیکْعوسائل... ( ر 
،سمت در دینبا شود نمازگزار یپرت حواس موجب که يزیچ هر زین یاسالم مطلوب يمعمار در).   91 ص ،8 ج الشیعه 

 ، الوثق العروه مدار ؛ 348 ص ،1 ج أحکام، ا معرفه اإلحکام هایهن( مفتوح باب مقابله کان إذا الصاله تکره شود، هیتعب قبله
 قیحقا و نماز در توجه و تمرکز از را نمازگزار که ریتصاو و ناتیتزئ مثل ییزهایچ و پنجره، در، از اعم  .) 33 ص ،14 ج

 در دینبا و نامطلوب بوده منازل مسجد قبله سمت در بازشو گونه هر نمودن هیتعب و ساختن ن،یبنابرا. کند یم منصرف آن
  .شود فیتعر خانه مسجد عملکرد
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  خارجیاصول طراحی فضاهاي  3-7

 
 

  اصل درونگرایی درمعماري اسالمی 1- 7- 3
 داخل به ،معماري به آشنایان کار از بعضی طرفی از، درونی حاالت و درون روي بر کار عوض در و ظاهر به نپرداختن

 و پیچ پر گذرهاي در و آن بیرون نماي در که نظر این از را ایرانی معماري که جایی تا است شده کشیده نیز عرصه این
  .اند نامیده درونگرا، دارد زیبایی کاري پر از دنیایی داخل در ولی شود نمی دیده گل و خشت جز چیزي خم

   : درونگرا هاي خانه هاي ویژگی
 مانند عنصري را آن مختلف فضاهاي . خود بیرون شهري فضاهاي یا داخل فضاهاي مستقیم بصري ارتباط نداشتن

 باز عنصر این طرف به بازشوها و ها روزن که نحوي به است کرده سازماندهی پوشیده سر هاي صفه یا و مرکزي حیاط
 بررسی مورد فرهنگی و اقلیمی اهدیدگ دو از توان می را شهري فضاهاي با مستقیم بصري ارتباط نداشتن بحث .شوند

  ).1387، معماریان( قرارداد
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نگارنده:ماخذ(تجلی درونگرایی در خانه هاي سنتی یزد- )1-3(تصویر
  

  خانه ناتییتز در )يکار نقره و يطالکار( عدم فاخریتاصل  3-7-2
 رفته کار به برق و زرق پر نِییتز گونه هر دمور در بعدها که ندیگو را جواهرات و طال با نییتز لغت، اصلِ در تزخرف

 و الشَّیطَانِ زِینَه منْ الْحمرَه إِنَّ: سلم و آله و هیعل اهللا صل یالنب. ندیگو یم القَولِ زخرُف زین بندهیفر گفتار به یحت است؛
).   75 ص ،1 ج العزیزیه، اللئالی غوالی(للرِّجالِ الْمعصفَرَ لمس و آله و هیعل اهللا صل یالنب کَرِه لهذَا و الْحمرَه یحب الشَّیطَانُ

 دور خدا ادی از را انسان که نباشد یناتییتز منازل در رفته کار به ناتییتز دیبا است، آرامش محل خانه نکهیا به توجه با
: الزخرف. است شده یکار نه نیا از عام صورت به ینید متون در و دارد تیعموم يشهر يبناها همه يبرا اصل نیا. کند

 الْقَولِ زخْرُف قوله و. ذهب من أي)  93/  17(  زخْرُف منْ بیت لَک یکُونَ أَو تعالى قال. زخرفا مزَین کل جعلوا ثم الذهب،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 به است، تیاهم حائز اریبس مسجد مورد در ژهیو به).   66 ص ،5 ج البحرین، مجمع. (المزین الباطل یعنی)  112/ 6(
 ا تغرس ا مسعود ابن یا: سلم و آله و علیه اهللا صلى النبی. است گرفته قرار مذمت مورد قرآن اتیآ با يطالکار کهیطور

  ). 213 ص ،26 ج الوافی،( البنیان تزخرف ال و أنهار ال تجري ال و ألشجار
  

  اصل قرار ندادن محل زباله در پشت خانه ها 3- 7- 3
 و يزییتم هم کار نیا علت که منازل درب پشت در خاکروبه دادن قرار از السالم هیعل ریام حضرت ینه به توجه با
 مستنبط و الوسائل مستدرك( نَظِّفْها و الْأَفْنیه اکْسحِ و الدار جصصِ: السالم علیه الرِّضَا. است او و خانه مسلمان نظافت

 آشغال محل دینبا)   317 ص ،5 ج الشیعه، وسائل( الفقر ینفی وتیالب کنس :السالم علیه الباقر ؛) 456 ص ،3 ج المسائل،
  .شود هیتعب منازل درب پشت در

  
  منازل يورود در کفش دنیپوش جهت نشستن يبرا )سکو( یمحل هیتعباصل  4- 7- 3

 هیعل یعل ستین تیمطلوب يدارا اسالم در و بوده مکروه یشرع نظر از ییسرِپا و ستادهیا حالت در کفش دنِیپوش
 خورده کراهت حکم زین یاسالم فقه در جهت، نیا از و)   18 ص غررالحکم،(الذکر أحسن فإنه اهللا ذکر فی أفیضوا: السالم
 کَرِه و.. عنْها نَهاکُم و خَصلَه عشْرِینَ و أَربعاً لمه أ ا أَیتُها لَکُم کَرِه تَعالَى و تَبار اهللاَ إِنَّ: سلم و آله و هیعل اهللا صل یالنب. است

 مناسب نامطلوب، امر نیا از اجتناب يبرا)   50 ص ، 74 ج ؛ 338 ص ، 73 ج ،مجلسی... (قَائم هو و الرَّجلُ یتَنَعلَ أَنْ
 يمعمار در. ردیگ صورت نشسته صورت به کفش دنیپوش تا .شود هیتعب ییسکو منازل، یِخروج يفضا در که بود خواهد
  .ردک یم برآورده را ازین نیا يورود آستانه در» نیش رنیپ« عملکرد ،یاسالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )نگارنده:ماخذ(ایرانورودي خانه هاي سنتی -)2-3تصویر(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٤١ 
 

  
  اصل استحکام درساختن ابنیه معماري 3-7-5

مان است تا در مقابل یکی از ابعاد شاخصیِ مربوط به استحکام، به کاربردن مصالح مقاوم و متناسب در ساخت
امام صادق علیه السالم در آموزش توحید به مفضَّل به استفاده . سنگینی بنا و حوادث طبیعی مانند زلزله دوام داشته باشد

ها را  به کوه ها بنگر که انسان ها براي استحکام خانه هاي خود یا آن: از سنگ در ساختمان سازي اشاره می فرمایند
ها براي خود مسکن می سازند و یا از مواد و مصالح محکم آن براي ساختن خانه هاي خود بهره  آنتراشیده و از درون 

امام صادق علیه السالم در آموزش حقایق توحید به  . )230 ص، 3 ج، وسائل الشیعه؛  428 ص، طوسی شیخ( .می برند
در برخی از مصالح مانند : تصریح نموده است مفضَّل همچنین به استفاده از مصالح انعطاف پذیر در ساختمان این گونه

چوب نیز ویژگی هایی را مالحضه می کنی که خانه ها و سازه ها را از خطرات طبیعی حفظ کرده و شکنندگی را از بین 
 هذه لَىإِ مفَضَّلُ یا انْظُرْ: السالم علیه الصادق. ها می باشد می برند و این خاصیت و اهمیت به دلیل بافت انعطاف پذیر آن

 و الْجواهرِ منَ لضُرُوبٍ معادنُ فیها تُوجد و الْأَرحاء و للْبِنَاء الْحجارهُ منْها ینْحت...  الْحجارهِ و الطِّینِ منَ الْمرْکُومهِ الْجِبالِ
این بیان، مطلوبیت به کاربردن  ). 148 ص،  57 ج، مجلسی( علْمه سابِقِ فی لَها الْمقَدر ال إِ یعرِفُها أُخْرَى خالل فیها

  .مصالح منعطف در سازه ساختمان را می رساند
  

  اصل ایجاد جان پناه در پشت بام 6- 7- 3
 بر. کند ایجاد فاصله ها آن بین و کرده جدا هم از را بنایی مکان دو که است کوتاهی دیوار معناي به لغت در فَصیل

 یک حدود( ذراع دو نیز آن مقدار و شده مطرح خانه بام پشت براي فصیل ایجاد، السالم علیه امام صادق از روایتی طبق
 به خانه اهل جانی امنیت حفظ جمله از زیادي جنبه هاي دیوار کاربري این ).135،ص3مجلسی،ج( است شده ذکر )متر

 صورت در اطراف از دیده نشدن و عفت اصل رعایت، پشت بام از احتمالی سقوط از جلوگیري، بام پشت به رفتن هنگام
  ).530،ص6الکافی،ج( است باد برابر در بنایی امنیت و، آنجا در خوابیدن
  

 اصول سازماندهی کالبدي محله یا مجتمع مسکونی 3-8
 

  اصل مسجد محوري 8-1- 3
ریخی از جریان یافتن سیره نبوي در شهرسازي اسالمی و طبق نقل تا» مسجدمحوري «با توجه به اهمیت شاخص 

پیرامون مسجد که پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم پس از این که مسجدالنبی و منزل خود را  در ساختن منازل،
ها به  ساختند، منازل اصحاب را با نقشه کشی ویژه براي پالن خانه، پیرامون آن ساختند به طوري که منازل همه آن

 قُبهًٌ حدیقَهٍ کُلِّ وسط فی حدیقَهٌ دارٍ کُلِّ وسط فی دارٍ أَلْف قَصرٍ کُلِّ فی: سلم و آله و یهعل اهللا صل یالنبمسجد راه داشت؛ 
ی خَضْرَاءهٍ کُلِّ فقُب رِیرٍ أَلْفلَى سرِیرٍ کُلِّ عس رَاشٍ أَلْفقَ فرَاشٍ کُلِّ فَوف أَلْف اءروح نَبی يدکُلِّ ی اءروح مٍ أَلْفخَاد لَى وع 
ساختن منازل هر محله در تناسب با محوریت و  )1387مجلسی، ( عانَقَها لمنْ طُوبى حلَّهً أَلْف علَیها و ذُؤَابهً أَلْف رأْسها

که از جمله می توان به طراحی کوچه ها این شاخص داراي ابعاد متعددي است . مرکزیت مسجد ضروري به نظر می رسد
 .به طوري که منتهی به مسجد باشند اشاره نمود

  
  اصل طراحی مناره در مساجد 8-1-1- 3

 ص، الحلی محقق التسع الرسائل( اختیارا استدبارها و القبله استقبال یحرم و با توجه به اینکه در روایات اسالمی،
و از آنجا که فقها، مناط وعلت بلند نبودن آن را اشراف به  از نظر فقهی مکروه است، از بلند بودن مناره نهی شده و ). 336

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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درساختن مناره مسجد باید به  ). 336 ص، همان( بالبول القمرین و، الریح استقبال یکره و خانه هاي همسایه می دانند،
زیرا در مواردي که  .بودن آن اشکالی نداردبدین ترتیب که در صورت عدم اشراف، بلند  .اشراف وعدم اشراف آن توجه نمود
 )مانند مسجد هاي بین راهی( .می توان مناره را بلند ساخت حکم نیز از بین می رود و علت وحکمت نهی، موجود نباشد،

عفت وعدم (نقض اصول اخالق ظاهراً تخریب مناره ها به دستان مبارك حضرت مهدي ارواحنا فداء به دلیل اشراف و
 .است) سازه اندازه هاي عرصه و ارکان بنایی با مقدار و ابعاد اجزاي فضایی و تناسب اندازه ها و(عماري اسالمیم و) اشراف

معرفی مسجد در سیماي عمومی شهرهاي اسالمی با خط  استفاده از مناره در سیماي شهري و با رعایت نکات فوق،
 یکی از ابعاد و .معنوي شهرهاي اسالمی خواهد بود فضاي آسمان، از موجبات غناي معنویت در عرصه هاي اجتماعی و

این امر به صورت ضرب المثل در آمده  .رهنمون بودن آن است جنبه هاي کاربردي مناره در روایات اسالمی، هدایتگري و
 به طوري که هدایت گري اهل بیت پیامبر صلّی .به عنوان امري که داراي مطلوبیت است مورد توجه قرار گرفته است و

 منْها لَه تَغْرِف أَنْ اال قدرِك بِرِیحِ تُؤْذه ال و: آله و علیه اهللا صل النبی .به آن تشبیه شده است سلّم و آله و علیه اهللا
منظر مناسبی در  چشم انداز مطلوبی از طراحی شهري و را ه یابی در مسیر به سبب مناره ها، ). 94 ص،  79 ج، مجلسی(

 بوده يتگریهدا و يروشنگر یعنی کارکرد نیهم لیدل به زین نام نیا به مناره يِنامگذار اساساً .نمایاندمعماري اسالمی می 
 فیها الْقَذَرِ و الْکَثیفَات استفْرَاغِ و النَّجاسات أَثْقَالِ منْ الْأَنْفُسِ لسترَاحهًِ ا مستَرَاحاً الْمستَرَاح سمی: السالم علیه الصادق .است

 مناره يِتگریهدا و يروشنگر به را آن اسالم، فیتوص در السالم هیعل یعل حضرت از این رو، ). 165 ص،  77 ج، مجلسی(
 به را مومنان آن، يتگریهدا جنبه از استفاده و مسجد کنار در مناره ساختن با که است ستهیشا لذا. است نموده هیتشب

: السالم علیه الباقر ،یفقه متون اساس بر .پوشاند عمل جامه یاسالم مهم تیوبمطل نیا به و نمود تیهدا مساجد سمت
 یکُونُ ما أَسرَع و اهللاُ یشَاء أَنْ الَ إِ یدعه لَم الشَّیطَانِ منَ شَیء فَأَصابه قَائما ماء فی بالَ أَو قَائماً بالَ أَو قَبرٍ علَى تَخَلَّى منْ
انِ إل ا إِلَى طَانُالشَّیإنْسل و ولَى هضِ ععب هذا همسجد وارید کنار در مناره شدن ساخته )533،ص6الکافی،ج(الت الْح 

 صلّى النبی نهی. است شده شمرده مکروه و ستین درست مسجد از گرید نقطه هر ای وسط در آن ساختن و بوده مطلوب
، الشیعه وسائل؛  17 ص، 3 ج، الکافی(»  الجفاء من بالیمین استنجاء ا« أنّ السکونی هروای فی و عنه سلّم و آله و علیه اهللا
 در وجود مناره که ند ا آورده علت نیچن نشود ساخته مسجد وسط در مناره نکهیا يبرا ،یفقه منابع در ). 321 ص، 1 ج

 یمسجد م درون به مربوط يها برنامه و ها يکابر از یبرخ مانع و شده مسجد یدرون يفضا اشغال موجب مسجد، وسط
 يریقرارگ نحوه يبرا يمتعدد يعملکردها. رود یم انیم از آن ودنب مانع وار،ید کنار در يریگ يجا با که یحال در شود،
 ژهیو به رد؛یبگ بهره ها آن از مسجد طراحِ و معمار است بهتر که دارد وجود شاخص نیا ياجرا و مسجد در پالن مناره

 و اتیروا در که است ژهیو یِشاخص ابعاد يدارا شاخص نیا. است تیاهم حائز اریبس یهندس و نظم تقارن اشتنمدنظرد
  .شود یبررس کامل و مستقل طور د بهیبا و شده انیب یاسالم فقه

 
  حریم بندي بین عناصر کالبدي محلهاصل  8-2- 3

می است که در متون دینی به طور فراوان مورد ایجاد حریم براي بناها یکی از مهمترین عملکردهاي معماري اسال
 الْمعطنِ بِئْرِ إِلَى الْمعطنِ بِئْرِ بینَ ما: آله و یهعل اهللا صل یالنبتصریح و تأکیدقرار گرفته است مانند حریم آب، مسجد، 

 تَشَاح إِذَا الطَّرِیقُ و ذراعٍ خَمسمائَهِ الْعینِ إِلَى الْعینِ بینَ ما و ذراعاً نَستُّو النَّاضحِ بِئْرِ إِلَى النَّاضحِ بِئْرِ بینَ ما و ذراعاً أَربعونَ
هلَیع لُهأَه هدهُ فَحعبعٍ سالسالم علیه علیراه  ) 295 ص، 5 ج، الکافی( أَذْر :رِیمح جِدسونَ الْمعباعاً أَررذ و ارالْجِو بونَأَراراً عد 
برخالف سایر کارکردها، مقدار مشخصی براي حریم خانه از ناحیه شارع . و خانه) 151،ص71جمجلسی،( جوانبِها أَربعهًِ منْ

هاي مربوط به خانه و اقتضائات مربوط به تعمیر  هاي فقهی با درنظرگرفتن کاربري مقدس ذکر نشده است، اما در بررسی
هایی مثل لزوم تخصیص مکانی براي ریختن خاك و آشغال، ریختن برف و خاکستر، مسیري براي  كو نگهداري آن، مال

ها باید توسط مهندسان محاسبه  شده، و راه ورود و خروج ذکر شده است که اندازه آن هاي سطحی و دفع مدیریت آب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ي تحقیق در جزئیات محاسباتی حریم خانه ها را برا براي این امر وجود دارد که میتوان آن هاي کارکردي نیز نمونه. شود
به هرحال محاسبه و ایجاد حریم براي خانه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و نباید مورد . مورد بررسی و مطالعه قرار داد

 . غفلت قرار بگیرد
  

  اصل سازماندهی ناودانها وآبریزها 8-3- 3
 وضعیت اصالح که گرفت خواهد صورت معمارانه و شهري اصالحات از برخی السالم علیه عصر امام ظهور هنگام

 حکمت، ترین عمده مربوط، روایات در .) 465 ص، 2 ج، اإلسالم دعائم(بود خواهد ها آن از منازل یکی هاي ناودان
 ناودان مسدودنمودن و کندن این روایات، در ).101،254مجلسی،ج( .است شده ذکر مسلمانان اذیت و آزار از جلوگیري

 علیه علی حضرت است، چنانکه شده بیان آزاري مردم از جلوگیري راهکار ترین مهم عمومی معابر سمت به جاري هاي
 بنابراین )237ص ،41همان،ج( .است رسانده انجام به و ورزیده اهتمام امر این به خود حکومت زمان در نیز السالم

 عدالت تحقق هاي راه از یکی نشود سرازیر میعمو معبر و خیابان، و کوچه به آن ناودان که اي گونه خانه به ساختن
 این براي مستند روایات سیاق که است این اینجا در اهمیت حائز نکته .بود خواهد حقوق مردم رعایت و اجتماعی
 معابر همه در و شهر بنایی عملکردهاي همه هاي ناودان بنابراین، ندارد؛ کوچه خانه و به اختصاصی و بوده عموم شاخص
  .شوند ساماندهی دبای شهري

  
  اصل نهی بلندمرتبه سازي درمحله با توجه به ممانعت ازرسیدن جریان باد به سایر خانه ها 8-4- 3

 نباشد ها خانه سایر به باد رسیدن از مانع به طوریکه خانه ساختن
 که همسایه اياالجر الزم حقوق از یکی، آله و علیه اهللا صلی اکرم پیامبر از همسایگی حقوق به مربوط روایت در

: است چنین مطلب این عبارت؛ است شده ذکر همسایه منزل براي باد وزش جلوي نگرفتن، عملکردي دارد و بنایی جنبه
»تَطیل ال ولَیه تَسع لْبِنَاءبا بجفَتَح نْهالرِّ ع ال إِ یح ِخانه به نسبت را خود خانه« یعنی ). 382ص غررالحکم،( » بإِِذْنه 

 ساختن، بنابراین. » گرفت خواهی را ي او خانه به باد وزش جلوي، باشی ساخته بلند اگر که نساز بلند چنان همسایه
 شمار به معماري و حقوقیِ شهرسازي هاي شاخص از یکی نشود همسایگان به باد رسیدن از مانع که اي گونه به منازل

 گیري شکل که این اصل و»  باد وزش جهت به وجهت با ها محله جهت احداث و طراحی« شاخص به توجه با. رود می
 به وزش باد مانع که اي گونه به منازل ساختن، گیرد می صورت هم کنار در خانه ها ساختن و تنظیم با محله کلیت
  .بود خواهد مزبور شاخص تحقق مقدمه نباشد همسایه منازل

  
  اصل ایجاد فضاي سبز پیرامون منازل 8-5- 3

 قیامت زمان اگر که اي گونه به است شده سبز فضاي ایجاد و درختکاري به نسبت فراوانی أکیدت اسالمی روایات در
 آن قیامت رسیدن فرا تا باید، نماید غرس را آن بخواهد و، باشد داشته دست در نهالی یا شکسته درخت و کسی برسد فرا
 درختانی هاي میوه مقدار به. است آن در تعجیل و درختکاري اهمیت دلیل امر به این و. ) 97 ص، 8 ج، الکافی(؛ بکارد را

 460 ص، 13 ج،  المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك(؛ شود داده می آنها کنندگان غرس به پاداش، شود می کاشته که
، طرفی از )همان(. است شده تلقی جاریه صدقه عنوان به، شهر سطح در آن از حاصل نشاط و شادابی جریان و. )

 قرار تأکید و تصریح مورد اسالمی روایات در فراوان طور به و دارد دنبال به را زیادي مفید آثار ر سرسبزيب نظرنمودن
 )همان(. است شده معرفی نشاط و شادابی ایجاد عوامل از یکی عنوان به روایات از برخی به طوریکه در. است گرفته

 امام از روایتی در که گیرد می سرچشمه تکوینی منشأ یک از اطرافش و سرسبزيِ طبیعت زیباییِ به انسان عجیب گرایش
 که است روشن. ) 622 ص، 2 ج، المحاسن(. نماید می معرفی رنگ سبز با مطابق اولیه خلقت در آنرا السالم علیه صادق
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 این تحقق براي. شود می نشاط عمومی و شادابی موجب که شهر سطح در ویژه به دارد ویژه مطلوبیت اسالم در امر این
 و کاري گل گردد که ایجاد و طراحی، منازل اطراف در سبز مناسب فضاهاي و شود فراهم آن زمینه باید، مطلوبیت

  .است ویژه اهمیت داراي میوه درخت مخصوصاً خانه پیرامون درختکاري
 

  خانه درونیِ فضاهاي در سبز فضاي ایجاد 1- 8-5- 3
 خانه درون در مناسب سبز فضاي ایجاد و طراحی، » منازل امونپیر سبز فضاي ایجاد« شاخصِ مستندات به توجه با

. یابد می تحقق خانه درون و حیاط در )میوه درخت کاشتن ترجیحاً( درختکاري و کاري گل با امر این. یابد ضرورت می
 وجود تحلیلی شاخصیِ ابعاد، منازل درون در گیاه و گل کاشتن براي مناسب عملکرد و فضایی ایجاد اجزاي براي، عالوه به

 . نماید استفاده ها آن از باید اسالمی معمار خالق و مهندس که دارد
  

 )خانه درون باغ ساختن( باغ درون خانه ساختن 2- 8-5- 3
 و کاري سبزه، کاري گل اهمیت و ضرورت که»  منازل پیرامون سبز فضاي ایجاد« شاخصِ مستندات به توجه با
 درباره نصوصی. گفت سخن باغچه و باغ، سبز فضاي با منازل مستقیم رابطه از نتوا می، کند بیان می را کاري درخت
 پر حیاطی داشتن السالم علیه علی امام بیان طبق بر. دارد وجود منازل داخلی در محیط سرسبزي ایجاد درخت و کاشتن

 به رسیدن براي که اند داده دستور ایشان و است واقعی مؤمن بارزترین ویژگیِ، میوه از پر و درختان بلند و، گیاه و گل از
 با سرسبزي و، گیاه و گل به رغبت ؛است روشن امر این علت ).291،ص63مجلسی،ج( کنیم تالش مؤمنانی چنین افق

 صادق علیه امام مانند دین بزرگوار پیشوایان عملیِ سیره ).239،ص2الکافی،ج( دارد مطابقت انسان اولیه خلقت و فطرت
 ،میکشد تصویر به را منزل و باغ تالزم و وجود که رابطه این آرمانی نمونه. است بوده استوار امر این ياجرا بر نیز السالم
 در باغچه و باغ ایجاد یا باغ در منازل ساختن و طراحی، مستندات این اساس بر. است بهشت در وارسته هاي انسان جایگاه

 .رود می شمار به اسالمی معماري در مهمی مطلوبیت منزل )سراي میان( درون محوطه
  

  )آرشیونگارنده:ماخذ(نمونه اي از فضاي سبز درخانه هاي سنتی ایران- )3-3تصویر(
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  )نگارنده:ماخذ(اصول وروابط همسایگی- )1-3جدول( 

                                      
 تبیین معمارانه                                

      
 حکم فقهی        

     
 عنوان       

اصول فقهی 
وابسته به 

 خانه
باتوجه به فروش تراکم از سوي شهرداري ها ، باید  در هنگام ساخت بنا مثالً

 الناس حق اگر. دولت یا حکومت حق یا است الناس حق در نظر داشت تراکم
 از را آفتاب و نور تا بدهد رضایت همسایه، دینی آموزهاي براساس باید است

کارفرما شرعا  شهرداري  نیست با توجیه داشتن مجوز از راضی راگ و بگیري او
 .نسبت به حقوق همسایه مسول است

 خانه 40 تا اسالمی شهر در
 و شوند محسوب همسایه

وبرطبق  دارد خاص اي اندازه
سنت وآیات وروایات فراوان 

اجب ورعایت حقوق همسایه 
 .است

  
  
  

 اصل تقویت روابط همسایگی    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  صولا
روابط  تیوقت

 همسایگی

 ضرورت، ناظران دید از مسلمان خانه درون پوشش شاخصیِ ابعاد از یکی حال
 به باید خانه یعنی بازشوهاي. است خانه درون از دیگر منازل ماندن پوشیده
 همسایگان منازل رؤیت و اشراف امکان که شود تعبیه و طراحی گونهاي

 معماري در شاخص این براي یعملکردهاي مناسب و راهکارها. نگردد فراهم
 بناي هیچ به خانه درون از که مرکزي حیاط مانند؛ دارد وجود اسالمی

 مناسب حفاظ عملکردها این از دیگر یکی. ندارد دید وجود و اشراف پیرامونی
به  شاخص این معمارانه عملکردهاي از هریک بنابراین. است پنجره جلوي
 عدم« مانند میرود شمار به قلیمست شاخص، شاخصی ابعاد از یکی عنوان
 . آن جلوي در حفاظ ایجاد با بیرون به پنجره از إشراف

  
  
  
  

 .اشراف بطور کلی حرام است

  
  
  
  
 اصل نهی اشراف 

 این در هنوز که ارتفاع در اختالف حداقل با و یا ارتفاع هم دیوارهاي معموال
 رعایت منظور به، است موجود اسالمی معماري عملکردهاي و ها طراحی

 ..شود می گرفته نظر در حقوق همسایگان
 

  
 .در صورت امکان مطلوب است

  
 اصل ارتفاع یکسان درمحله

رعایت حفظ حریم پیاده رو درهنگام طراحی وعدم سد معبر توسط کارفرما از 
 .قبیل تخلیه نخاله هاي ساختمانی مطلوب نمی باشد

 هی سد معبرناصل  .جایز نیست           

ام عایق کاري مطلوب درخانه درکنارتهویه مطلوب می توان تاحدود با انج
 .زیادي دررسیدن به این اصل در راستاي حفظ حریم بویایی کوشید

 اصل رعایت حریم بویایی          .درصورت امکان الزم است

درطراحی فضاهاي کالبدي رابطه فضاها با تناسبات انسانی ونیازهاي او وبستر 
 .گرفته شودموجود در نظر 

 فضاها اصل مردم واري .درصورت امکان مطلوب است

 هاي گروه بازبراي فضاي در...)و کودکان بازي( متنوع هاي کاربري تعیین
 و تعریف فضاهایی با محوریت تعامالت اجتماعی.مختلف سنی

رعایت این اصل درصورت 
امکان از مطلوبیت ویژه اي 

 .برخوردار می باشد

  
 محله اصل اجتماع پذیري

با طراحی شفاف معابر ونورپردازي هوشمندانه درسطوح مختلف محله یا 
 .مجتمع مسکونی می توان به این محق دست یافت

            
 .استالزم              

اصل تامین نور در راستاي خوانایی 
جلوگیري ازجرم (واحدهاي همسایگی 

 )خیزي
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  )رندهنگا:ماخذ(اصول فضاهاي داخلی- )2-3جدول(
اصول فقهی  عنوان حکم فقهی     تبیین معمارانه                           

 وابسته به خانه
 شده کنترل تعدیل و ندي رنگب در روشها بهترین به طبیعی نور از مندي بهره

 سایر شهرهاي و کاشان تاریخی هاي خانه در. است بوده توجه مورد نور ي
 مصنوعی نورهاي به نیازي که گرفت می صورت ي گونه ا به نورپردازي، ایران

 .نبود غیره و فسیلی هاي انرژي با
 

 و واردشدن اسالمی روایات طبق بر
 واقع نهی مورد تاریک خانه در نشستن

، معصوم امام فرموده به بنا البته .است شده
 لطمه شرط به، منازل در نورگیر ایجاد
 اجرا قابل حقوقی دیگران حریم به نزدن
 .است

  
  

اصل طراحی مبتنی 
 بر حداکثر نور

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  اصول
 یحارط

فضاهاي 
 داخلی

با عدم تعبیه درهاي روبرو در فضاهاي خانه تا حد زیادي می توان مانع از 
 .اشراف به حریم هر فضا شد،خصوصا فضاهاي خصوصی همچون اتاق خواب ها

اصل عدم ایجاد  .جائز نیست               
 درهاي روبرو

گرفتن فضایی مجزا وشاخص درطراحی خانه می توان تاحدود زیادي  با در نظر
 .از بعد معنا به بندگی خدا وتشخص کالبدي محل عبادت روح بخشید

 در است فرموده السالم علیه صادق امام
 براي را مکانی خود خانه از قسمتی

 از روایتی در و،  کنید اختیار نمازگزاردن
، ظورمن این براي اتاقی اختصاص، ایشان
، بنابراین. است گرفته قرار تصریح مورد
 خانه در نماز براي مخصوصی محل ایجاد

  خانه مصالي یا  البیت مسجِد عنوان به
 .میباشد مطلوب

  
  
  

اصل مکان ویژه 
 نیایش در خانه

خانه  یعقب ای یقسمت پشت یبهداشت سیسرو يمکان برا نیبهتر یبطور کل
و آشپزخانه  يدر مجاورت اتاق غذاخوراز قرار دادن توالت  دیبا…هست

 یم ختماناز سا رونیتوالت ها را ب مثال در معماري سنتی ایران( .شوداجتناب 
به مبانی همچون تهویه بهتر ودر دیدرس نبودن در  با توجه کار  نیساختن وا

 .فضاي داخلی خانه بود

 مستراح، اسالمی روایات تصریح به توجه با
 مخفی در باید اسالمی مطلوب طراحی در

 به امر این و. بگیرد قرار بنا جاي ترین
 .است شده معرفی برتر طراحی عنوان یک

 

  
اصل مکانیابی 

 سرویس بهداشتی

استفاده از هرگونه نقش انسان یا موجود ذي روح دیگري درفضاي داخلی خانه 
 .وحتی امکان از این امر در طراحی داخلی باید اجتناب نمود.مطلوب نمی باشد

     
 .نامطلوب است وجائز نیست  

اصل عدم ایجاد 
مجسمه ونقاشی 

 انسان درخانه
 گشته موجب، آدمی روان و روح در آن تأثیر و رنگ به اسالم تأکید و توجه
 در نیز مختلف مکانهاي مصالح و در ها رنگ جنس و نوع بهکاربردن که است
،  سبز،  آسمانی دکبو رنگ که طوري به. شود ذکر صراحت با دین بزرگان بیان
 دارند طبیعی طور به را ها رنگ این از برخی که حتی مصالحی،  سفید و، زرد

 .است گرفته قرار تأکید مورد ساز و ساخت و بناها در استفاده براي

                       
  

 .مطلوب است                   

  
اصل استفاده از 

رنگهاي آرام بخش 
 در خانه

 گشته موجب، آدمی روان و روح در آن تأثیر و رنگ به اسالم تأکید و توجه
 در نیز مختلف مکانهاي مصالح و در ها رنگ جنس و نوع بهکاربردن که است
،  سبز،  آسمانی کبود رنگ که طوري به. شود ذکر صراحت با دین بزرگان بیان
 ددارن طبیعی طور به را ها رنگ این از برخی که حتی مصالحی،  سفید و، زرد

 .است گرفته قرار تأکید مورد ساز و ساخت و بناها در استفاده براي

  
  

 .در صورت امکان الزم است جدا باشد

  
اصل تفکیک اتاق 

 فرزندان از هم

نزدیک  و رشد سنین به رسیدن با پسران که است اخالقی این اصول اقتضاي
 این یِشهوان هاي هوس تا باشند دور زنان و دختران از، بلوغ سنّ به شدن
 گونهاي به؛ نشوند گرفتار زودرس بلوغ به و نشده ور شعله آنها وجود در سنین

 را آن به مربوط احکام بوده و توجه مورد اسالم فقهاي بیان در معنا این که
  .نموده اند بیان

  
  

 .در صورت امکان الزم است جدا باشد

  
صل تفکیک اتاق ا

 والدین از فرزندان

ي صوتی وجانمائی مناسب فضاها به نسبت اهمیت درخانه با استفاده از عایقکار
 .تا حدود زیادي می توان در تحقق این امر کوشید

 صداي که دقت نمود باید اتاقها ساختن در
 دیگر اتاقهاي و بیرون به داخل کارهاي

 به رفتاري و اخالقی مفاسد تا نکند نفوذ
 .نیاورد بار

  
اصل آرامش صوتی 
 اتاق ها نسبت به هم
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)نگارنده:ماخذ(اصول سازماندهی کالبدي محله)3-3جدول(   
اصول فقهی  عنوان حکم فقهی            تبیین معمارانه                        

 وابسته به خانه
تفکیک معبرها ومسیرسواره از پیاده یکی از ویژگیها وتاکیدات ویژه معماري 

سایت به عنوان اولویت اول  وبا مالحضه این اصل عمال.ایرانی اسالمی می باشد
 ...)مخاطب رامبنا قرار می دهد تا اتومبیل وغیره

فکیک اصل ت .در صورت امکان الزم است
 مسیرپیاده از سواره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اصول 
سازماندهی 

  کالبدي محله
  
  
  
  
  
  
 

با توجه به زندگی آپارتمانی که خصوصا درکالنشهرها اجتناب ناپذیر می باشدبا 
اصل تا حدودي می توان خال فضاي سبز وفضاي فرح بخش  اجراي این

 .راخصوصا براي کودکان وسالمندان تامین نمود

 مطلوبیت اسالم در امر این که است روشن
 موجب که شهر سطح در ویژه به دارد ویژه

 براي. شود می نشاط عمومی و شادابی
 فراهم آن زمینه باید، مطلوبیت این تحقق
 اطراف در بزس مناسب فضاهاي و شود

 کاري گل گردد که ایجاد و طراحی، منازل
 مخصوصا خانه پیرامون درختکاري و

  .است ویژه اهمیت داراي میوه درخت
 

  
  
  

ایجاد فضاي سبز 
پیرامون منازل 

 مسکونی

 کالبدي شرایط آن در که است محیطی حریم حفظ جستجوي در گرایی درون
 یافتن و خویش اصل به سیدنر منظور به عبادت و تعمق، تفکر پشتوانه با

 رسیده متعالی و موزون نظمی به، درون در اصیل آرامش و خاطر ي طمانینه
 جوهر؛ اسالمی سرزمینهاي در و تفکراسالمی اساس بر و اعم طور به.  است
 .است فضا اساس آورنده وجود به، درونی حیاط و است باطن در فضا

 

  
  
  

 .در صورت امکان مطلوب است         

  
  
  

 اصل درونگرایی

یا  سازماندهی عناصر محله و  با اصل قرار دادن مسجد به عنوان خانه خدا و
معنوي خدا محور تدائی  مجتمع مسکونی بر مبنا آن خودبه خود القاي الگوي

 .می شود

ومطلوب است .در صورت امکان الزم است
سایر کابري هاي شهري با محوریت 

 .مسجد سازمان دهی شوند

  
 اصل مسجد

 محوري
 این و است ورا از دید قابلیت و امکان معناي به، )Transparency( شفافیت

، برون و درون ارتباط چون هم مفاهیمی به بحث ریشه که شود می سبب
 .برسد نورانیت به سرانجام و سبکی و یکپارچگی و تدوام

از بین بردن حق استفاده از چشم انداز 
دادادي طبیعی وعدم بهره از نور ومنابع خ

 .جائز می باشد

اصل رعایت حریم 
 منظر

 مسجد به توجه با که اسالمی معماري در مهم عملکردهاي از دیگر یکی
 پیرامون بازار، براین اساس. است بازار، است شده ساخته و طراحی محوري
. شد می بنا هم مهمی مساجد، بزرگ بازار هر اطراف در و شده ساخته مساجد

 جامع مسجد آن خروجیِ و کبود مسجد، آن وروديِ که بریزت بزرگ بازار مانند
 بازار و بناي تالزم و شده توصیه امر این به هم اسالمی روایات در. است تبریز

  .است گرفته قرار تأکید مورد مسجد محوریت براساس آن مغازههاي

  
  
  

  ستدر صورت امکان مطلوب           

  
اصل طراحی بازار 

  درکنار مسجد
  
  
  
  
 

توجه به استفتاء فقهی وبرداشت اینجانب با توجه به اینکه درگذشته مسیر  با
وبا توجه به نحوه . سواره به شکل امروزي درمحله ها جاري نبوده است

سازماندهی غیرخطی ابنیه از این اصل می توان برداشت کرد که درمعماري 
ی وشهرسازي اسالمی چه اهمیت ویژه اي را براي حریم ومسیرهاي دسترس

 .قائل می شدند

  فقهی متون و  اسالمی روایات به توجه با
 موجود راه حریم زمینه در که مختلفی

، راه حریم براي شده مشخص مقدار، است
  .شد با می متر 3,29 یعنی ذراع هفت

 

اصل حریم هفت 
ذراع براي کوچه 

 هاي فرعی

طراحی فرم با استفاده از سقف هاي پوشیده در معابر،درونگرایی در هربلوك و
تا حد زیادي می ...) هایی شبیه حیاط مرکزي وحوضچه هایی با عمق کم و

 .توان در تحقق این اصل کوشید

رعایت این اصل با توجه به اینکه موجب 
صرفه جویی در انرژي هاي تجدید ناپذیر 

 .الزم است.وعدم اصراف می شود

 اقلیم به اصل توجه
 محوطه طراحی در
 مسیرها و ها

ف مسیر هاي جدا واستفاده از رمپ وتابلوهاي راهنما تاحدود زیادي می با تعری
 .این اصل کمک کرد تحققتوان به 

  
  

 .رعایت این اصل الزم وضروري می باشد

اصل توجه به 
محدودیت هاي 

خاص در  افراد
 استفاده ازفضا
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  )نگارنده:ماخذ(اصول طراحی فضاهاي خارجی-)4-3جدول(
            

 تبیین معمارانه                   
          

 حکم فقهی                
       
 عنوان      

اصول فقهی 
 وابسته به خانه

از دستورات فقهی در این زمینه می توان استنباط کرد که تزئینات بیش 
ازحدخصوصا درنماي بیرونی منازل که زمینه تفاخر را فراهم می آورد امري 

جب اسراف شود عملی است حرام که شدیدا است ناپسند ودر صورتی که مو
 .مورد نکوهش واقع شده است

در صورتی که اسراف وتبذیر محسوب شود حرام 
 .است

  
 اصل نهی تزئینات

  
  
  
  
  

  
  اصول

طراحی 
فضاهاي 
 خارجی

 خروجیِ فضاي در که بود خواهد مناسب، نامطلوب امر این از اجتناب براي
 در. گیرد صورت نشسته صورت به شکف پوشیدن شود تا تعبیه سکویی، منازل

 را نیاز این ورودي آستانه در»  شین پیرن« عملکرد، ایرانی اسالمی معماري
 .ویا طراحی سردر که موجب خوانایی هر چه بهترمی شود.می کرد برآورده

 

 نظر از سرِپایی و ایستاده حالت در کفش پوشیدنِ
 مطلوبیت داراي اسالم در و بوده مکروه شرعی
 حکم اسالمی نیز فقه در، جهت این از و . نیست

 .است خورده کراهت

  
اصل طراحی 
 ورودي منازل

 جدا هم از را بنایی مکان دو که است کوتاهی دیوار معناي به لغت در فَصیل
، السالم علیه امام صادق از روایتی طبق بر. کند ایجاد فاصله آنها بین و کرده
 یک حدود( ذراع دو نیز آن مقدار و شده مطرح خانه بام پشت براي فصیل ایجاد

 امنیت حفظ جمله از زیادي جنبه هاي دیوار کاربري این. است شده ذکر)متر
 از احتمالی سقوط از جلوگیري، بام پشت به رفتن هنگام به خانه اهل جانی

 در خوابیدن صورت در اطراف از دیدهنشدن و عفت اصل رعایت، پشت بام
  .است باد رابرب در بنایی امنیت و، آنجا

  
  
  

مانع سقوط بودن الزامی است ومانع دیده شدن 
 .مطابق احتیاط است

  
  
  

 اصل ایجاد جان پناه

 واحدهاي ورودي تا ورود محل از سواره دسترسی درجه تدریجی کاهش
 .مسکونی ویا تعریف مسیرهاي همسایگی می توان در تحقق این اصل کوشید

  
 .در صورت امکان مطلوب است

  
 مراتب سلهصل سلا

 دسترسی

 مطلوب واستفاده)رنگ، بافت، فرم، خط( طراحی عناصر ي هنرمندانه با ترکیب
طبیعت می توان به  و معماري آمیختگی و بصري تأثیرات جهت خطوط انواع از

 .تحقق این اصل کمک کرد

  
 .در صورت امکان مطلوب است

  
 اصل زیبایی شناسی
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  اقلیم طرح شناخت شهر و مطالعات :فصل چهارم

 
  وجه تسمیه مشهد 4-1

کـه در  . السالم امام هشتم شیعیان جهان است علیه پیدایش و رشد شهر مشهد مرهون وجود مرقد مطهر حضرت رضا
تا قرن هفتم که بر اثر هجوم مغول شـهرهاى بزرگـى   . به دست مامون خلیفه عباسى به شهادت رسید .ق.ه 202-203 سال

. ولى پس از آن زمینه رشد و توسعه شهر فـراهم شـد  . بور ویران شدند، رشد شهر چندان محسوس نبودچون طوس و نیشا
بیشـترى    رشـد شـهر سـرعت    ،با روى کارآمدن صفویه و رسمى شدن مذهب شیعه در ایران توسط شاه اسـماعیل صـفوى  

روى کـار آمـدن    بـا . وره سـاخته شـد  حصار اصلى شهر و خیابانهاى عمده معروف به باال و پایین خیابـان در ایـن د  . گرفت
تا جایى که جمعیـت آن   ؛شهر بیش از پیش افزوده شد  بر اعتبار و عظمت  نادرشاه افشار و انتخاب مشهد به عنوان پایتخت

تدریج از اعتبار شهر کاسـته  ه ولى پس از حکومت افشاریه تا اواخر حکومت قاجاریه ب. نفر افزایش یافت 250000به حدود 
ه  1299-روى کـار آمـدن رضـاخان    (شهر مشهد از آغاز قرن سیزدهم . نفر تقلیل یافت 80000آن به حدود  شد، جمعیت

گسترش فیزیکى شهر باعـث تخریـب حصـار    . همگام با تحوالتى که در کشور پیش آمد با تغییرات اساسى مواجه شد) ش
دوره صفویه محصور بود و با بافت ارگانیـک  جاى مانده از  شهر قدیم که در داخل حصار بر). ه ش 1310(قدیمى شهر شد 

هاى مشهور و قدیم شهر از جمله نوقـان، سـراب، بـاال     محله. داد مشخص بود، بخشى از شهر را تشکیل مى) طبیعى آشفته(
خیابان و پایین خیابان، عیدگاه، سناباد و سرشور  در نتیجه جراحیهاى شـهرى و احـداث خیابانهـاى جدیـد، دچـار از هـم       

نفـر در   176471به حـدود   .ش .ه 1275هزار نفر در سال  50شهر از حدود  جمعیت. کارکردى و فضایى شدند گسیختگى
شـهر تـا سـال      به طورى کـه جمعیـت  . روند رشد فیزیکى و جمعیتى مشهد شدت گرفت. افزایش یافت .ش .ه 1320سال 

پـس از پیـروزى انقـالب اسـالمى     . یافـت کیلومتر مربـع افـزایش    78شهر به حدود   نفر و وسعت 667777به حدود 1355
همگـام بـا وقـوع    . کیلومتر مربـع رسـید   200شهر به حدود   نفر و وسعت 1870000به حدود  1375شهر تا سال   جمعیت

تحوالت عمده جمعیتى، کارکردى و کالبدى در مشهد، محدوده مرکزى شهر و به ویژه محالت مسـکونى آن کمتـر دچـار    
محـدوده بافـت قـدیم شـهر مشـهد داراى وسـعتى در       . ختار سـنتى خـود را حفـظ کردنـد    تحول و دگرگونى شدند و سـا 

بارگـاه  (»  هسـته مـذهبى  «رغـم اسـتقرار    على. بوده است 1370نفر در سال  165087هکتار و جمعیتى برابر 11689حدود
اى عمـده تجـارى،   در این محدوده در قالـب بازارهـ  » هسته تجارى اصلى شهر«و ) هکتار 70حضرت رضا با وسعت تقریبا 

در اثـر تالشـهاى   . محالت مسکونى، صدها مسجد، حسینیه، مرقد بزرگان، کاروانسـرا و غیـره دارد   ؛عناصر دیگرى از جمله
اى که از گذشته تا به حال در خصوص احیاى مرکز شهر انجام گرفته، تعـداد زیـادى از ایـن بناهـا و کاروانسـراها       گسترده

  :را شده عبارتند ازطرحهاى عمده اج. اند تخریب شده
  طرح احداث خیابانهاى باال و پایین خیابان توسط شاه عباس صفوى -1
ه ش به دسـتور و امـر رضـاخان     1310تا  1307 هاى جدید بر بافت قدیم شهر بین سالهاى طرح احداث خیابان -2 

  ...)السالم و  خیابان طبرسى، امام رضاعلیه(
ه ش به دستور رضاخان که باعث اتصال محور بـاال خیابـان    1310ر سال طرح احداث فلکه پیرامون حرم مطهر د -3

  .به پایین خیابان شد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٥٠ 
 

  1354هکتار در سال  30متر و وسعت  330السالم به شعاع  فلکه حضرت رضاعلیه«طرح موسوم به  -4
شـده و  آغـاز   1360هکتار که از سـال   57 طرح توسعه حریم حرم رضوى به وسیله آستان قدس رضوى با وسعت -5

  .هنوز ادامه دارد
سـازان و   شـرکت مسـکن    دیریتمـ السـالم بـا    طرح نوسازى و بازسازى بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضاعلیه -6

اى بـه   در محـدوده  1371همکارى وزارت مسـکن و شهرسـازى، آسـتان قـدس رضـوى و شـهردارى مشـهد کـه از سـال          
بهتـرین  . باشـد  السالم مى ده، مجموعه حرم مطهر حضرت رضاعلیههکتار از این محدو 57.هکتار آغاز شده است 337 وسعت

رود، این طرح است، ولى به علـت اتخـاذ الگـوى نوسـازى بـزرگ مقیـاس کـه         طرحى که از آن انتظار بهبود مرکز شهر مى
خواهان نوسازى کامل منطقه است، باعث مسایل و مشکالت متعـدد اجتمـاعى و اقتصـادى بـراى سـاکنان و محـو هویـت        

  . شود هاى فرهنگى و میراثى منتهى مى شود و به نابودى بخشى از میراث کهن یعنى جلوه یمى و تاریخى منطقه مىقد
  

  دالیل تاریخى بودن شهر مشهد 4-1-1
شـود و بـر ایـن     هاى مکانى، جمعیت، فرم و کارکرد مشخص مـى  شهر تاریخى با میراث، زمان، تاریخ تکامل، مشخصه

و ) تـاریخى و مـذهبى  (کوچک اندازه، متوسط اندازه چند نقشى »  متکى -تقاضا «یا »  متکى -منبع «اساس به چند دسته 
  . شود تقسیم مى»  مادر شهرهاى بزرگ چند نقشى«
  : پذیر است کلى فوق به شرح زیر امکان تاریخى شهر مشهد در چارچوب اصول تشخیص جنبه    

  
  میراث فرهنگى 4-1-1-1

مشهد داراى جنبه میراثى است یعنى هم بیانگر ذوق، سلیقه و استعداد گذشتگان است  ترین بنایى که در شهر عمده 
نظیر است و از زیبایى مافوق تصورى برخوردار است، مجموعه حـرم مطهـر    و هم جزء نوادر فرهنگى است و در نوع خود بى

مسـجد،  (حال به هم پیوسته است  نعی هکتار وسعت و بالغ بر دهها عنصر متفاوت و در 57السالم با حدود حضرت رضاعلیه
  ...). مدرسه، کتابخانه، موزه، دانشگاه و 

متر مربع گنجینه عظیم معمـارى دوره تیمـورى از دیگـر     10000/قرن سابقه تاریخى و وسعت  6مسجد گوهرشاد با
مدرسـه  ) سـابق شـاه  (مسجد هفتاد و دو تن . السالم است آثار باستانى شهر مشهد در مجموعه حرم مطهر حضرت رضاعلیه

سایر بناهاى با ارزش تاریخى از قبیل . باشند، از دیگر نوادر تاریخ هستند پریزاد و مدرسه دو در که از آثار دوره تیمورى مى
دوز و دهها بناى دیگر جزء آثار و یادمانهاى دوره گذشته  مقبره نادر شاه، گنبد خشتى، گنبد سبز، قبر سبز، مقبره پیرپاالن

 21حـدود  (انـد   جنبه تاریخى بودن شهر مشهد افزوده و بر ؛راى ارزش معمارى، اجتماعى و مذهبى هستندباشند که دا مى
  ). آب انبار در محدوده قدیم شهر 20کاروانسرا،  70حسینیه،  150مسجد،  140مدرسه علمیه مذهبى، 

  
  سیماى بافت کالبدى شهر 4-1-1-2

ه ش بیـانگر تکامـل تـاریخى و تمـدن      1375ه ق تا  202ز سال مکانى بافت کالبدى شهر ا -گیرى زمانى روند شکل 
دوران گذشته از بافـت آشـفته   »  غناى فرهنگى«و »  منابع مادى«ساله است و نماد عینى  1200شهرى در یک دوره زمانى 

ر تحوالت قدیمى شهر مشهد که بیانگ/ محدوده بافت تاریخى . با معابر پر پیچ و خم تا بافت منظم و شطرنجى معاصر است
اى  هکتار اسـت کـه گنجینـه    11689باشد، بالغ بر ه ش مى 1300کالبدى سیماى شهر از ابتداى پیدایش تا حدود سالهاى 

  . نظیر و زیباى تاریخى است غنى از یادمانهاى بى
ن چنـدا  رغم تخریب بسیارى از آثار باستانى این ناحیه در طول تاریخ در نتیجـه دخالتهـاى مقطعـى، مـوردى نـه      على
هـا،   ، مسـاجد، حسـینیه  )ارگ(ها، برجهـا، حصـارها، مقـر حکـومتى      که باعث ویرانى صدها بنا از جمله، دروازه -اندیشیده 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بشـرى را در   هنوز سیر تکامل مـدنیت و تمـدن   -شده است ... ها، سراها و مدارس، آب انبارها، یخدانها، کاروانسراها، بازارچه
  . توان جستجو نمود مى شهر مىقدی پیچ و خم محالت هاى پر خلوت کوچه

السـالم در   اولین مسجدى که گویا امام رضـاعلیه (السالم  عظمت محله نوقان را بایستى در وجود مسجد امام رضاعلیه
و اشارت زنان محله در بخشیدن مهریه شوهرانشان بـراى کسـب اجـازه در تشـییع جنـازه حضـرت       ) آن نماز گزارده است

همراه مساجد و آب انبارها  ؛نظیرش هاى سنتى و بى خانه اى و قهوه المحله با بازارچه محله تپ. تتوان یاف السالم مى رضاعلیه
تـاریخى و میراثـى    -ولى افسوس که عظمت اجتمـاعى  . اى از عظمت، استوارى و پویایى شهر قدیم مشهد است نمونه زنده

وبازسـازى   اشاره به طـرح نوسـازى  (ن است چنین بافتهاى کهن شهرى در نهیب و خشم سوداگرى اقتصادى در حال سوخت
  ). سازان در حال اجراء است السالم است که توسط شرکت مسکن رضاعلیه مطهر حضرت پیرامون حرم بافت

  
  )ئرزا ،ساکن و غیر ساکن (شهر  ترکیب جمعیت 4-1-1-3

رکیب جمعیت و به ویژه توان به وسیله آن شهر تاریخى را تا حدى شناخت، مساله ت یکى دیگر از شاخصهایى که مى 
  . نسبت جمعیت غیرساکن به ساکن است

ـ اساس آمـار و اطالعـات نسـبت جمعیـت زا     بر ایـن   1370بـوده، ولـى در سـال    % 98/68شـهر   ر بـه کـل جمعیـت   ئ
در سال بوده اسـت، کـه   % 1/8ران ئو زا% 18/6سال به طور متوسط  63 شهر در مدت رشد جمعیت. بوده است% 9/88 نسبت

سـال نسـبت جمعیـت     63 طور کلى در طول مدت به. دهد ساکن را نشان مى ر در مقایسه با جمعیتئعیت زارشد باالى جم
شـهر   جمعیـت  1395شود تـا سـال    بینى مى همچنین پیش. بوده، که رقم نسبتا باالیى است% 4/77شهر  زایر به کل معیت

ر بـه  ئـ درنتیجـه نسـبت جمعیـت زا   . ابـد نفـر افـزایش ی   26312000بـه حـدود    ئـر نفر و جمعیـت زا  میلیون 4/5مشهد به 
جمعیـت  (ئـران  شـهر نمایـانگر غلبـه تعـداد زا     معیـت جترکیـب   پس، بررسى. افزایش خواهد یافت% 97/82 شهر به جمعیت

  . باشد بودن شهر مشهد به لحاظ ترکیب جمعیت مى و در نتیجه توریستى) غیرساکن
  

  ترکیب شاغالن در بخشهاى مختلف اقتصادى 4-1-1-4
شهر تاریخى تا حدى وجـود دارد، بررسـى ترکیـب شـاغالن      ر از شاخصهایى که به وسیله آن امکان شناختیکى دیگ

قدیمى فرصتهاى شغلى خاصى / اشتغال معلول فرم و کارکرد شهر است، کارکرد تاریخى . بخشهاى مختلف اقتصادى است
بررسـى  . آورده اسـت  به وجود مـى ... ى، هتلدارى، حمل و نقل و انباردارى و در زمینه فعالیتهاى خرده فروشى، صنایع دست

به طـورى کـه درصـد     ،ساله درصد شاغالن در بخشهاى مختلف اقتصادى در شهر مشهد نمایانگر تغییراتى عمده است 20
اهش یافتـه و  ک 1365در سال % 7/2 ، به1335در سال % 2/6شاغالن بخش کشاورزى در حال کاهش مداوم است یعنى از 

تحلیل روند درصد شاغالن بخشهاى مختلف در چهار . افزایش یافته است% 6/63 به% 2/54درصد شاغالن بخش خدمات از 
سیاحتى مشهد که سـاالنه جـاذب میلیونهـا زایـر از     / جنبه زیارتى . بودن نقش شهر است»  خدماتى«دوره آمارى نمایانگر 

در افزایش نسبى فعالیتهاى خدماتى مورد نیاز زایران و مسافران در شهر مشـهد  اى  سراسر ایران و جهان است، نقش عمده
همچنین درصد کارگاههاى مستقر در محدوده قدیمى شهرها تا حدى نمایانگر نقش و کـارکرد آن قسـمت از   . داشته است
ست که خود نمایـانگر ارائـه   کارگاهها از نوع بازرگانى، رستوران و هتلهایى ا% 2/59مثال در محله سرشور مشهد . شهر است

  . ران استئخدمات به گروههاى غیربومى و زا
  

  ترکیب درآمد اقتصادى شهر 4-1-1-5
شهرى تاریخى اسـت کـه بخـش عمـده درآمـد آن از      . شهر تاریخى درآمد شهر است یکى از شاخصهاى مهم شناخت
ه ضریب ماندگارى زایران و مسـافران در شـهر   با توجه به بررسیهاى به عمل آمد. شود طریق فعالیتهاى توریستى تامین مى

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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میلیون نفر زایـر و میـانگین هزینـه     735/9لذا با توجه به حدود . بوده است 1365روز در سال  8/3مشهد به طور متوسط 
حال اگـر ایـن رقـم ثابـت فـرض      . میلیارد ریال برآورد شده است 127ریال، مجموع درآمد حاصل رقمى برابر 7/13092نفر

یابـد کـه    میلیارد ریال افـزایش مـى   49/344درآمد حاصل از زایران شهر مشهد به رقمى حدود .ش.ه 1395سال شود، در 
سـیاحتى شـهر و در نهایـت تـاریخى بـودن مشـهد        -توریستى و زیارتى  -رقم بسیار باالیى است و نمایانگر نقش تاریخى 

  . توریستى بر آن بنا شده است -شاخصى که شهر تاریخى . است
  

  دیدگاههاى جمعیت غیرساکن  4-1-1-6
توریسـتى ممکـن اسـت، بررسـى دیـدگاهها و بـه ویـژه        / شهر تـاریخى   یکى از شاخصهاى که به وسیله آن شناخت

 40گیـرى   نمونـه  دهد کـه از یـک   هاى به عمل آمده، نشان مى بررسی. باشد سفر مسافران غیرساکن در شهر مى»  اهداف«
تجـارت و  % 4/22، گردش و دیدار، %5/22، هدف سفر را زیارت %1/132ن شهر مشهد از مسافرا 1365هزار نفرى در سال 

درعین برخوردارى از این ویژگى، شهر . توریستى بودن شهر است/ اند، که خود نمایانگر تاریخى  سایر موارد ذکر کرده% 22
ران و مسـافران مشـکل محـل    زایـ % 7/22.مشهد، با مشکالت متعددى در خصوص تامین نیازمندیهاى زایران مواجه اسـت 

  . بنابراین حل این مسایل ضرورت دارد. اند وآمد را به عنوان مشکالت عمده ذکر کرده مشکل رفت% 4/22اقامت و 
  

  شهر مشهد ) توریستى ،تاریخى (سیاحتى  -هاى زیارتى  سایر جاذبه 4-2
توریسـتى  / ومى بـه منـاطق تـاریخى    هایى که همراه جاذبه زیارتى باعث جذب جمعیت غیرساکن و غیرب سایر جاذبه

شـهر مشـهد   . باشد شوند، آثار تاریخى پیرامون شهر، اقلیم، مناظر طبیعى، حیات وحش و غیره مى محدوده شهر مشهد مى
مـراد، چشـمه گـیالس، بنـد      اباصلت، خواجه ربیع، خواجه آثارى از قبیل مقبره خواجه. تا حدى از این مواهب برخوردار است

هاى زیباى طرقبه، شاندیز، زشک و شـرایط اقلیمـى مطلـوب و دلچسـب      آباد و دره ده، آبشار اخلمد، وکیلگلستان، سد کار
آنها به همراه مناظر زیباى طبیعى در فصل تابستان و صنایع دستى محلى در جذب مسافران و زایران غیربومى و جمعیـت  

  . غیرساکن به این مناطق نقش بسزایى دارد
 : توان به چند دسته به شرح زیر تقسیم کرد توریستى شهر مشهد را مى -سیاحتى یا تاریخى  -ارتى بنابراین عوامل زی    

  
  قدمت زمانى  4-2-1

  ساله شهر مشهد  1200تاریخ  -1
  گهواره حوادث تاریخى  -2
  

  عامل مذهبى  4-2-2
  ) زیارت(درونى و اجتماعى  -هاى روانى  جنبه -1
  عناصر کالبدى حرم مطهر حضرت میراثى مجموعه  -آثار کالبدى  -2

  السالم و بناهاى وابسته  رضاعلیه
  

  عناصر کالبدى  4-2-3
  داخل شهر ...)مساجد، مدارس، بناها، مزارات و (میراثى  -آثار و ابنیه تاریخى  -1
  ) قدیمى و غیره -بافت تاریخى (سیما و بافت کالبدى شهر  -2
  ...) سى، خواجه مراد و آرامگاه فردو(بناهاى میراثى پیرامون شهر  -3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  عوامل اجتماعى  4-2-4
  ترکیب جمعیت زایر، مسافر غیر ساکن و ساکن شهر  -1
  خاطرات و روابط اجتماعى حاکم بر محالت قدیمى شهر  -2
  ترکیب شاغالن در بخشهاى مختلف اقتصادى و گروههاى شغلى  -3
  

  عوامل اقتصادى  4-2-5
  بافت قدیم شهر ترکیب کارگاههاى مستقر در محدوده  -1
  نسبت درآمد اقتصادى شهر از زایران و مسافران  -2
  ) هاى حمل و نقل و غیره هتلها و رستورانها،پایانه(آثار کالبدى وابسته به زایران و مسافران  -3
  

  هاى طبیعى  جاذبه 4-2-6
  ) حشگیاهى و حیات و ها، آبشارها، سدها، پوشش دره(اندازها و مناظر زیباى طبیعى،  چشم -1
آبـاد،   هـاى شـاندیز، طرقبـه، وکیـل     دره(هاى پیرامون شهر در فصل تابسـتان   شرایط اقلیمى معتدل حاکم بر دره -2

  ...). زشک، اخلمد و 
  

  موقعیت جغرافیایی  1- 4-3
 و درجـه  36 و شـرقی  طول دقیقه 42 و درجه 60 تا درجه 3 و دقیقه 59 موقعیت و به کشور شرقی شمال در مشهد

 هـزار  کـوه  رشته و شده واقع رود کشف و توس دشت جنوبی انتهاي در شهر این .گرفته است قرار شمالی رضع دقیقه 59
 مـی  بلندتر 2/999 آزاد ي دریاها سطح از .دارد قرار آن غربی جنوب و غرب در بینالود کوه و رشته شرقی شمال در مسجد

 حصـار  سـه  داراي گذشـته  در .اسـت  شهري منطقه 13 داراي شهر این. دارد مربع وسعت کیلومتر 475 حدود مشهد باشد
 در فعلـی  شـهر  اصـلی  ساخت. بوده است )موسی الرضا بن حرم علی( غرب سمت به گذشته در شهر گسترش و بوده است

 بـه  را شـهر  توسـعه  هـدایت  سه عامـل  دولتی ساختمانهاي و میدان، خیابان. شده است ریزي پایه حاضر قرن اول سال 25
مـی   اتصال مرکزي میدان به اصلی خیابان چند طریق از شهر سمت چهار. است اصلی مرکز دو داراي شهر .داشته اند عهده
 بـر  زیـادي  تـأثیر  فرودگـاه  و آهـن  راه. گرفـت  صـورت  غـرب  و غربی جنوب در 1335 تا 1325 دهه در شهر توسعه. یابد

. گردیـد  جنوب سمت به شهر توسعه باعث تهران جدید جاده،  1345 تا 1335 دهه در. داشته اند توسعه چگونگی هدایت
 دانشـگاه ، سـنتو  جـاده  اصـلی  محور 1355 سال در. شده است هدایت جامع طرح با شهر منطبق توسعه بعد به 45 سال از

 مراکـز . اسـت  قطـاعی  صـورت  به شهر کالبدي ساختار. نمودند غرب تشدید سمت به را شهر توسعه ملت پارك و فردوسی
دارنـد   قـرار  شـرق  و غرب محور دو در مسکونی واحدهاي و یافته اند تمرکز غربی قطاع و حرم افاطر در خدماتی و تجاري

  )1392، پدیا ویکی(
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 )آرشیو نگارنده:ماخذ(موقعیت مکانی شهر مقدس مشهد-)1-4نقشه(
  
 

  گلبهار جدید شهر پیدایش فلسفه 2- 4-3
 شـمال  کیلومتري 45 حدود فاصله در متري 1250 اعارتف در هکتار 4000 وسعت به مساحتی در گلبهار جدید شهر

 در جنوب در و بینالود درشمال مسجد هزار کوههاي رشته میان رود کشف دره در هموار نسبتا دشت در مشهد شهر غرب
 شـهر  این. است پرداخته 1374 سال از مقدس مشهد شهر سریز جمعیت جذب هدف و با جدید شهرهاي سیاست راستاي

 10 حـدود  فاصـله  در) سـنتو  جاده به معروف(بجنورد  -مشهد ترانزیتی جاده جنوب در چناران به مشهد رمحو در واقع در
 بـه  کـه  شـده  مکانیابی اي ناحیه در کلی طور به گلبهار ،الذکر فوق کوههاي رشته به توجه با .دارد قرار چناران کیلومتري

 بررسـی  در .اسـت  csa)  کـوپن  اقلیمـی  بنـدي  طبقه طبق(معتدل  نسبتا تابستانها و در سرد ها زمستان در اقلیمی لحاظ
  :است توجه قابل زیر نکات منطقه اقلیمی

 منطقه ،تابستان در هوا نسبی اعتدال علیرغم-ب ؛شود نمی دیده و سرما گرما تدام سال هاي ماه از یک هیچ در-الف
 ؛اسـت  میلیمتـر  290 حـدود  ساالنه بارش و میزان درجه 6/14شهر در ساالنه دماي متوسط-ج ؛روبرو است سرد بادهاي با
   )8-11: 1374،و شهرسازي مسکن وزارت ؛12-20: 1384 ،مسلح نیروهاي جغرافیایی سازمان(

 بـه  اقمـاري  جدیـد  شـهرهاي  مشهد جزو شهري حوزه در بینالود جدید شهر همانند فضا در استقرار نظر از شهر این
 در شـهرها  مادر ي ناپیوسته توسعه براي و بیشتر شده ایجاد جامع طرح محدوده از خارج در شهرها اینگونه .رود می شمار
  .)150-151: 1382،زیاري(شوند  می گرفته نظر

  
  پذیري جمعیت لحاظ گلبهار به شهرجدید کنونی وضعیت 4-3-3

 دعملکـر  موفقیـت  میزان که دهد می نشان مشهد مادرشهر با آن و ارتباط گلبهار جدید شهر پیرامون قبلی مطالعات
 از جدیـد  شـهر  شـدید  افتـادگی  عقـب  و بیـانگر  بوده درصد 8/23 آن مطالعات مطلوب گزینه به نسبت گلبهار جدید شهر

 در شـهري  هویـت  هـاي  مولفـه  وجـود  چنین هم .است جمعیتی اهداف پذیري تحقق زمینه در آن پیشنهادي هاي برنامه
 تبیین )ساکنین مکانی تعلق(وابسته  متغیر تغیرات از درصد 15 است توانسته گلبهار جدید شهر در سکونت مدت با رابطه
 از جمعیـت  جذب ساز زمینه است نتوانسته گلبهار مانند جدیدي شهرهاي در شهري ي مؤلفه هنوز که معنا این به ،نماید
 مرکـز  اطالعـات  بر بنا شهر کل جمعیت که شاهدیم گلبهار جدید شهر سطح در جمعیتی تحوالت روند در .شود شهر مادر
 رشـد  نرخ که یابد می افزایش 1385 سال در نفر 7039و  1380 سال در نفر 3198به 1375 سال نفردر 179 از ایران آمار
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 سـال  در گلبهار جدید شهر شود می بینی پیش رشد نرخ همین بر بنا .باشد می 1/17معادل 1380-85 ي دهه نیم ساالنه
 بهداشـت  مرکـز  اطالعـات  اسـاس  بـر  .باشـد  داشـته  جمعیت نفر 34101 برابر 1395 سال و در نفر 15493 معادل 1390

 در نفـر  13371و 1385 سـال  در نفـر  5692 به 1380 سال در نفر 1410 از گلبهار جدید شهر جمعیت چناران شهرستان
 1385-90 دهـه  نـیم  ي سـاالنه  رشـد  و نـرخ  درصـد  2/25 برابر 80 ي دهه ساالنه رشد نرخ که است رسیده 1390 سال

 سـال  در گلبهـار  جدیـد  شهر شود می بینی پیش 1385-90 دهه نیم رشد نرخ اساس و بر بود خواهد درصد 6/18 معادل
 شـهر  پـذیري  جمعیـت  حـداقل  سـناریوي  پایـه  بر بنابراین .باشد داده جاي خود در را نفر 31409 حدود جمعیتی 1395
 و پـیش  اسـت  شـده  محقق شهر پذیري جمعیت درصد 6/11 فقط 1390 سال در مرکز بهداشت آمار پایه گلبهار بر جدید
 دو سـال  در اقـداماتی  البتـه  .یابد تحقق حداقلی پذیري جمعیت سناریوي درصد 5/16 فقط 1395 سال در شود می بینی
 مسـکونی  واحد خانوار هزار 30 براي حداقل که است و قرار است داده رخ جدید شهر در مهر مسکن احداث زمینه در اخیر

 احتمـال  ولی ،یابد تغیر 1390-95ي دهه نیم در شهر پذیري جمعیت روند حدودي تا گردد می بینی پیش ،گردد احداث
  .)1391، عنابستانی،پرست وطن،عنابستانی(رسد  می نظر به بعید برنامه افق در حداقلی سناریوي به دستیابی
  

 مشهد اخیر ساله 12 معماري بر موثر عوامل آماري جدول 4-4-1
 بروز اطالعات نبود دلیل تنظیم شده و به) 2012 -2000( مشهد شهر براي اخیر ساله 12 يآمار دوره در جدول این

. اسـت  آمـده  بدسـت  مشهد پژوهی اقلیم مرکز به حضوري مراجعه طریق از آن اطالعات هواشناسی، تمامی هاي سایت در
 سـال  هاي فروردین ماهیانه بارش، فرودین ماههاي تمامی براي ساله 12بارش مجموع براي مثال بعنوان آن محاسبه نحوه

 همـین  بـه  و. بیایـد  بدست سال 21 فروردین جمع بارش تا کنیم می 12 بر تقسیم و کرده جمع هم با را 2012 تا 2000
 از روش 7 بـه  اقلیمـی  بندي و سپس طبقه .موارد سایر و غالب باد سرعت، نسبی رطوبت، حرارت درجه عوامل براي ترتیب
 حاصـل  نتـایج  آن و بر پایه آمد بدست )1-4( شماره جدول عناصر اطالعات اساس بر  کوپن و ژهآمبر ،دمارتن روش جمله

  .آمد بدست نیز ) 2-4جدول(مشهد اقلیمی بندي طبقه از
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    )تحقیق هاي یافته:ماخذ( مشهد اقلیمی بندي طبقه از حاصل نتایج -)1- 4 جدول(
  

ارتباط با  دیوار
 زمین

سطح و 
تعداد 
 پنجره

رنگ 
 جیخار

بافت 
 مجموعه

جهت قرار  فرم بنا
 گیري

 نوع      نوع بام تراکم بنا
 مصالح

      اقلیم  نوع پالن

دیوارهــاي 
ــخیم  ضــ
ــه  ــراي ب ب
ــاخیر  تــ
انـــداختن 
 ورود گرما

در اتصــال 
کــف بــه  
ــین در  زم
ــر  نظـــــ
ــرفتن  گــ
ــایق  عــــ
ــوبتی  رطـ
 الزم است

پنجره هاي 
ــک و  کوچـ
 کم
ــدم  عــــــ
قرارگیــري 
پنجره هاي 
ــرقی و  شــ
ــی، در  غربـ
صـــــورت  

ــ ــا لـ زوم بـ
ــایبان  ســـ
 عمودي

حد واسـط  
بین تیـره و  
 روشن

ــراکم  متـــ
فشـــــرده، 
کوچه هاي 
ــا   ــک ب باری
دیوارهــاي  
 بلند

گســـترش 
ــالن در  پـ
جهــــــت 
ــور  محــــ
شــــرقی،  
 غربی

باید آفتـاب  
ــرم  گــــــ
تابســتان را 

 25رد کند 
ــا   ــرقی ت ش

جنــوب  35
 شرقی

پر تـراکم  
با حـداقل  
ــطوح  ســ
 خارجی

ظرفیـــت  مسطح
حرارتـــی 
ــاال و  بــــ
ــت  مقاومـ
در برابـــر  
 رطوبت
 آجر و بتن

ــراکم و  متـ
 فشرده

خنــــک و 
 سرد

گذر و  زیرزمین نما  گیاهان باد غالب  جان پناه
 معابر

عناصر پر  در و پنجره 
 کاربرد

نوع در و 
 پنجره

شکل 
 پالن

حجم 
 ساختمان

 زمین 

بلنـــــد  
گــــرفتن 
جان پنـاه  
ــول  در طـ
ــر  روز بــ
کوچــــه 
سایه مـی  
 اندازد

باد غالـب  
ــهد  مشـــ
جنــــوب  
ــرقی  شـــ
 است
ــی  فراوانــ
ــوع  وقــــ

شـــتري بی
 را دارند

کاشــــــت 
گیاهان پـر  
ــاخ و  شــــ
ــرگ در  بــ
ــاق  کنــار ات
 ها
محوطـــــه 
ــازي و  ســ
 آبنما

ــدم  عــــــ
ــتفاده از  اس
ــاي  نماهـــ
ــاف و  صـــ
ــدون  بـــــ
 شکستگی

در فصــــل 
ــرم و  گــــ
هــــــواي  
 خنک

جهــــــت 
ــرقی  شـــ
 غربی

ــره  پنجــــ
هــــــــاي 
عمــــودي  
ــه  بیشــتر ب
 جاي افقی
قرارگیــري 
پنجــره هــا 
در قســمت 
 فوقانی

ایــوان در 
 تابستان

ــوبی،  چــ
چـــــون  
ــب  ظریــ
ــی  حرارتـ
ــایین  پـــ
 دارد

ــالن  پــــ
ــع  مربــــ
شــکل در 
جهـت بـه   
ــاند  رســـ
مســـاحت 
 جانبی

احجــــــام 
مکعبــی بــا 
ــاع  ارتفــــ

 2محــدود  
 طبقه

اســتفده از 
ــین  زمــــ
هاي گـود  
بـــــــراي 
ــاختن  ســ
ــع  مجتمــ
ــاي  هـــــ
مســـکونی 
ــل  ــه دلی ب
خنــــــک 
ــودن در  بـ
 تابستان

 
  
  
 اقلیمی درطراحی معماري راهکارهاي 4-4-2

 در شده جذب خورشید پرتو مقدار. است آن نوسان دامنه و هوا روزانه دماي حداکثر خشک مناطق عامل مهمترین
 به، اقلیم این مصالح انتخاب. دارد بستگی دیوار خارجی سطح رنگ و گیري قرار جهت به که مهمی است عامل نیز دیوار
 شده کسب حرارت، باشد موثر آنها سایبان و کوچک هاي پنجره اگر، دارد نیز بستگی سایبان کیفیت و ها پنجره اندازه

 آن حرارتی ظرفیت به نسبت مصالح حرارتی مقاومت، پس و آن سات دیوارهاي از حرارت انتقال نتیجه معموال ساختمان
 ساده، محل اقلیمی شرایط اساس بر نیاز می مورد بیشتري اهمیت، داخلی هواي اضافی حرارت رساندن حداقل به در

 اگر ولی. است تامین مصالح منظور به مناسب ضخامتی با سبک بتن قبیل از مصالح شرایط این در، یابد QR ترین
قسمت ، نکند محافظت آفتاب تابش برابر در را ها پنجره مناسب طور به ها سایبان یا باشد زیاد نسبتا ها پنجره مساحت

 مصالح از بیشتر سبک ساختمانی مصالح چون و هاست پنجره عملکرد از ناشی ساختمان شده کسب حرارت از اي عمده
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٥٧ 
 

 اهمیت حرارتی مقاومت به نسبت حرارتی ظرفیت حالت این در، شود می گرم داخل به یافته نفوذ اثر حرارت در سنگین
 ،شرایطی چنین در، دارد بیشتري

 مناطق این در دیوار نوع بهترین. است مفید سانتیمتر 40 تا 20 حدود ضخامتی با خشت یا متراکم، بتن، آجر
 یک اگر. داخلی است قسمت در سنگین مصالح الیه یک و خارجی سطح به نزدیک عایق هالی یک شامل ترکیبی دیوراهاي

پوشیده  روشن خارجی سطح رنگ با رطوبتی ضد الیه با که حرارتی عایق از اي الیه بوسیله سنگین ساختمانی مصالح الیه
 داخلی سطح به خارجی طحس از آن و انتقال دیوار خارجی سطح در خورشیدي انرژي جذب میزان، شود محافظت باشد

 الیه، شود می جذب داخلی الیه در حرارت کمی بسیار مقدار فقط و رسد می ممکن میزان به حداقل عایق الیه بوسیله
 جذب را ساختمان داخل به یافته نفوذ حرارت، بگذارد داخلی هواي دماي چنداین در تاثیر آنکه بدون نیز داخلی سنگین

 نخواهد دیگر ساختمانهاي از گرمتر ›آ داخلی هواي هنگام شب، باشد باز عصر هنگام تمانساخ این پنجره اگر. کند می
 که زیاد حرارتی ظرفیت با بتنی دیوارهاي: از عبارتند ساختمان داشتن نگه خنک براي مفید مصالح کلی طور به .شد

  .)1378،68کسمایی،( سنگ پشم مانند حرارتی عایق الیه یک، بوسیله آنها خارجی سطح
 

 اقلیم در شهر مشهد و گلبهار و ساختمان فرم 1- 4-4-2
 را حرارتی مقدار کمترین، نیز تابستان در و بدهد دست از زمستان در را حرارت مقدار کمترین که فرمی، فرم بهترین

 در تربیش که اصالعی، مطلوب فرم یک در. دارد سطح کمترین، حجم بیشترین با زیرا مربع پالن. کند دریافت آفتاب از
 زمستانی شرایط به توجه با ساختمان فرم، مشهد اقلیم در .تراند کوچک، قرار دارند هوا دماي و آفتاب تابش تاثیر معرض

 و فشرده باید ساختمانها، تابستانی شرایط به توجه با ولی. یابد گسترش غربی شرقی محور طول در تواند می مناطق این
 شده خنک هواي و، سایه با شده ایجاد حفره پرکردن و مکعب این از قسمتی دنبری با صورت هر در، باشند شکل مکعبی
 از است بهتر منطقه این در). 40، 1367رازجویان ،( کرد ایجاد ساختمان در مناسبی فضاي توان می آب تبخیر بوسیله
  .شود استفاده فشرده و تو پر هاي شکل

 
 )نورگیري( داخلی فضاهاي ترکیب 2- 4-4-2

 بیشتر برابر سه گیرند، زیرا قرار جنوبی نماي طول در، شوند می استفاده روز عرض در که اطاقهایی یاصل فضاهاي
 خورشید در قسمت نور نکردن دریافت دلیل دارند، به کمتري گرمایش به احتیاج که کنند و فضاهایی می دریافت انرژي

 از استفاده حداکثر که شود انتخاب اي گونه به باید آفتاب و باد وزش اساس بر خیابان استقرار جهت .گیرند قرار شمالی
 سرد فصول در غالب بادهاي ارتباط جهت این در گردد انجام زمستانی سرد بادهاي از دوري و سرد فصل در آفتاب تابش
 در ساختمان جهت گیري با که وزد می شرق جنوب سمت از ماه 2 مدت در و بوده غرب شمال از ماه یک درمدت سال
 .دارد هماهنگی نیز خورشید با طارتبا

 
 تابش مورد سطح و رنگ کیفیت 3- 4-4-2

 تابش اثر در شده ایجاد حرارت میزان اما دارد سطح آن گیري قرار جهت به بستگی مختلف سطوح بر تابش شدت
 هر. دارد مستقیم نسبت سطح آن جنس و با داشت عکس نسبت هوا جریان سرعت و رنگ با روشنی سطح بریک آفتاب

 باشد روشن رنگ داراي سطحی اگر .کند می جذب را بیشتري انرژي باشد تر و ناصاف زبرتر تابش مورد سطح جنس چه
 صورت این باشد در می اطراف محیط حرارت تاثیر تحت بیشتر و است کم آن تابش اثر در شده حذب حرارت مقدار
تابش  باشد تیره تابش مورد سطح رنگ اگر و داشت خواهد بستگی آن جنس و کیفیت به بیشتر روشن رنگ با هاي جداره
 انعکاس خاصیت%  15 فقط تیره رنگهاي .گذاشت خواهد دیوار توسط شده جذب حرارت مقدار بر بیشتري تاثیر آفتاب
 تیره رنگهاي است بهتر مطالعه مورد اقلیم خصوصیات به توجه با .کنند می منعکس را انرژي%  90 روشن رنگهاي و دارند
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 می درختان توسط سایه ایجاد با جغرافیایی به خصوصیات توجه با زیرا. گیرند قرار استفاده مورد ساختمان هاي ارهجد در
 رنگ ندارد وجود سایه ایجاد امکان،  که زمستان در اما کرد جلوگیري تیره هاي جداره بر آفتاب تابش از تابستان در توان
  ).50، 1368کسمایی،( گردد می آفتاب تابش از بهینه استفاده و گرما بیشتر جذب باعث تیره

  
 تهویه 4- 4-4-2

 اي ویژه از اهمیت تابستانها در تهویه دارد، خشک تابستانهاي و تر زمستانهاي مطالعه مورد اقلیم اینکه به توجه با
 با گیرد، می صورت داخلی هواي شدن کثیف از جلوگیري جهت در فقط تهویه باشد می تابستانها گرم چون .است برخوردار

 معموال خارج هواي چون هنگام این در .شود می داده کاهش هوا شدن میزان کثبف شب و ظهر از بعد در ها پنجره کردن باز
 این در که دیوارها داخلی سطوح گرمی تاثیر از داخل در کوران ایجاد با توان می است ساختمان داخل هواي از تر خنک
 حدود سرعتی در و است خنک هوا شب و ظهر از بعد. کرد جلوگیري شود می نتقلم آن به خارجی سطوح گرماي هنگام

1m/s  است کافی هوا جریان براي. 
 گرم فصول در اینکه دوم و کرد جلوگیري داخل به خارج هواي ورود از باید اول است بحرانی فصل که سرد ماههاي در

 جلوگیري براي و برد بهره توان می مناسب ساختمانی مصالح خابانت و طبیعی تهویه از استفاده با هواي داخلی کنترل براي
  .نیست امکانپذیر سرد فصل در کرد که استفاده تهویه از باید تعرق از

 
  پنجره شکل و نوع تاثیر 5- 4-4-2

 يدما در تاثیري ها پنجره گیري قرار جهت باشد، داشته جریان آن در نیز هوا باشند و سایبان به مجهز ها پنجره اگر
 ننماید ایجاد سایه آنها شیشه روي بر موثري طور به ها پنجره سایبان یا باشند سایبان بدون ها پنجره اگر اما. ندارد داخلی

 نسبت به مصالح سبک ساختمانی مصالح از استفاده همچنین .باشد، بر دماي داخلی موثر است داشته جریان هوا ولی
  .)30، 1384،مرادي( دارند ها پنجره هواي اثر برابر در بیشتري سنگین حساسیت

 
  )مشهد در ساختمانی بیوکلماتیک( حرارتی آسایش هاي شاخص بررسی 4-5

 
 اولگی و تعین محدوده آسایش در شهر مشهد و گلبهار روش 4-5-1

 رمايگ و سرما دوام و برد پی انسان آسایش نظر از گوناگون مناطق اقلیمی شرایط به توان می جدول این از استفاده با
 مکانیک هاي سیستم به نیاز و مکانیکی هاي سیستم و نوع حرارتی شرایط بودن حاد و درجه شهرهاي مختلف هواي ساالنه

 به هم و سال 12 طول در ماهانه رطوبت و دما انتقال با .آورد بدست هوا سرماي گرما یا شدت و رطوبت میزان به با توجه را
  : هشد حاصل زیر شکل سال 12 ماهانه صورت
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  )آرشیو نگارنده:ماخذ(زیست اقلیمی اولگی-)2- 4جدول(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 : که یابیم می در نمودار این مشاهده با

 هم و هوا جریان بوسیله هم باید آسایش احساس ایجاد و دارند قرار آسایش منطقه باالي در مرداد و تیر خرداد، ماههاي -
 سرعت آنکه داشت مگر نخواهد وجود روز در آسایش احساس امکان و ردگی صورت -هوا در موجود آب ذرات - تبخیر بوسیله
کن  سرد سیستم آب یا چیلر کولر، مانند تبخیري برودت از یا یابد افزایش چشمگیري میزان به داخل ساختمان هواي جریان

 .استفاده شود
 گرماي دریافت و آفتاب مستقیم ز با تابشرو طول در اما ردارد قرا آسایش منطقه نزدیکی و پائین در گرچه اردیبهشت ماه در -

  . وات بر متر مربع، محدوده دما در داخل منطقه آسایش قرار می گیرد 150 تابش
 مستقیم دریافت معرض مگر اینکه در ندارد، دمایی آسایش شرایط عادي صورت به انسان اسفند و فروردین مهر، ماههاي در -

 از ناشی حرارت و حرارت افزایش .شود تامین نیاز مورد آسایش گرمایشی، وسائل از استفاده و یا با قرار گیرد خورشید نور
 به مصالح نوع به بسته نیز اینجا در که حالی در .است ضروري آسایش منطقه به رسیدن براي مکانیکی، وسائل آفتاب یا تابش

 در و شود خارجی هواي از تر گرم شدت به داخلی هواي دماي است ممکن خارجی سطوح و رنگ ساختمان در رفته کار
 وات 150 به دما کاهش درجه 1 هر مقابل در دهد می نشان محاسبه. نباشد هواي داخلی حرارت افزایش به نیاز نتیجه
   .است نیاز خورشید تابشی گرماي

 .شود می تامین گرمایش وسایل از استفاده با فقط و حتما نیاز مورد آسایش بهمن دي، آذر، ماههاي در -
 

 
  اقلیمی مشهد هاي ویژگیروش آسایش حرارتی گیونی در راستاي تعیین  4-5-2

 تا باشد داشته باید ساختمان یک که ویژگیهایی و منطقه اقلیمی هاي ویژگی به توانیم می جدول این از استفاده با
 جدول اطالعات ساسا بر. باشد، دست می یابیم گیرد قرار آسایش منطقه در اقلیمی تاثیر شرایط تحت آن داخلی هواي
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 و روي نمودار بر سال 12 این ماهانه دماي حداقل میانگین و سال 12 هوا ماهانه دماي حداکثر میانگین انتقال با ،6 شماره
  آید می بدست زیر شکل آن روي بر ماهانه نسبی رطوبت کردن پیدا

.  
  )آرشیونگارنده:ماخذ(زیست اقلیمی گیونی-)3- 4جدول(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 تجزیه وتحلیل نمودار گیونی براي شهر مشهد 4-5-2-1

 مصالح از استفاده با که است این گویاي و گرفته قرار H محدوده در آبان در هوا رطوبت و دما میزان، نمودار این در
 فعال غیر خورشیدي هاي سیستم از استفاده و داشت ساختمان نمودن گرم در اي عمده سهم می توان اقلیم با متناسب

  . موثر است یزن
 طوري به است ساختمان نمودن گرم در مصالح حد تاثیر گویاي و گرفته قرار H محدوده مهر در و فروردین ماههاي در -

 هواي دماي حداقل و کند نیاز بی آسایش حد به رسیدن جهت انرژي از مصرف را ساختمان تواند می مقاوم مصالح که
  .نیست واه کردن گرم به نیاز که است حدي در داخلی

 سوزش و خارش باعث، هوا رطوبت بودن کم محدوده این در که گرفته قرار Wمحدوده  در خرداد و شهریور در ماههاي -
 کرد اضافه هوا به بیشتري رطوبت بتوان آن بوسیله که وسایلی از استفاده امر این از جلوگیري و براي گردد می پوست

 . است ضروري
 قرار N منطقه در که شود می ایجاد داخل در آسایش منطقه اقلیم با متناسب مصالح تخاببا ان مرداد و تیر ماههاي در -

 .است تحمل قابل حرارتی شرایط و کند آسایش می احساس مورد این در شخص که گرفته
، ساختمان داخل در ایجاد آسایش براي گرفته قرار H و H محدوده از خارج در که اسفند، بهمن، دي، آذر ماههاي در -

 .کرد استفاده گرمایشی وسیال از باید حتما
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  :است که ضروري شهریور مرداد و، تیر، خرداد ماههاي براي روش این در -
 مدار به خورشید نور اشعه جذب از. شود جلوگیري ساختمان داخل به پنجره قسمتهاي از خورشید اشعه نفوذ از

 نور خورشید ورود از تا شود قرار داده سایبان یا بمناس درختان ساختمان جدار شفاف بخش هاي در.شود کم ساختمان
 مستقیم و عمودي هاي اتاق بر روز گرم مواقع در خورشید که احداث کرد هایی جهت در را ساختمان .جلوگیري نماید

   .شود استفاده بام پشت و دیوار جهت روشن رنگ از و نتابد
 مجموع نسبت که پنجره مثل مقاومت کم سطوح کردن کوچک مثل پیشنهاداتی اسفند و بهمن، ماههاي دي در
 .کنیم طراحی متراکم را ساختمان پالن کلی طور به یا داد تنزل ممکن حداقل را به آن حجم به ساختمان خارجی سطوح

 حرارت از و ساخت مجهز حرارتی عایق با را ساختمان هاي خارجی دیواره که است الزم، نباشد مقدور متراکم پالن اگر
 دقت باید باد به نسبت ساختمان جهت مکان هر انتخاب در .کاست ساختمان خارج و داخل محیط دو میان دهش مبادله
 از بیشتر بهره گیري منظور به سرد ماههاي در .شود داده تنزل ممکن حداقل به ساختمان روي باد فشار که کنیم

  .نگیرد قرار خورشید اشعه راه سر در... یا درخت که کرد طراحی اي گونه به را شفاف هاي بخش خورشید باید
  :نتیجه گیري

 دي، آذر، ماهها، باقی و است آبان اواسط تا ماه فروردین اواسط از خشکی دوره طول اقلیمی آمار و اطالعات به توجه با
 روز ساعات گرمترین در حتی هوا برودت دلیل به .آید می حساب به مرطوب دوره جزو زمستان و فصل پائیز اسفند ، بهمن

 در هوا گرماي .نمود ایجاد فضاهاي آزاد در مناسبی شرایط خورشید حرارتی انرژي از استفاده با نمی توان زمستان فصل در
 می که است در حدي گرما این شدت اما شود می آسایش منطقه از آن حرارتی شرایط موقعیت شدن خارج باعث اقلیم این

 مشهد، اقلیم در .نمود ایجاد آن در مناسبی حرارتی شرایط هوا جریان از گیري هرهب و خارجی فضاهاي در سایه ایجاد با توان
فضاي  به آفتاب مستقیم نفوذ از و باشند زیاد حرارتی ظرفیت داراي ساختمان خارجی هاي جداره مصالح که صورتی در

 .ماند خواهد باقی آسایش منطقه در طبیعی طور به سال مواقع گرمترین در فضاها این حرارتی شرایط شود، جلوگیري داخلی
این  در خورشیدي انرژي جذب و داریم قرار حرارتی آسایش شاخص زیر در سال از نیمی در اینکه به توجه با مشهد اقلیم در

 سنگهاي مانند کند می جذب را گرما که مصالحی از استفاده رسد می نظر به باشد، می مهم ما براي)   ....اسفند و  (ماهها 
 در نیز حرارتی عایقهاي از که طلبد می منطقه این اقلیم البته .شود جویی صرفه انرژي مصرف و در باشد مفید تواند می مرمر

 اساس بر )مشهد در ساختمانی بیوکلماتیک( حرارتی آسایش هاي شاخص بررسی .شود استفاده ساختمان خارجی جدارهاي
 در اول دوره .است شده واقع زمانی بازه دو در مشهد شهر 15:30 و 9:30 ساعات اقلیمی آسایش دوره آمده، بدست نتایج

 ساعت آسایش دوره .است تر طوالنی آن اول دوره که است شده واقع پائیز فصل اوایل در آن دوم دوره و بهار ابتداي فصل
در  ( 23pet>23) شآسای با همراه روزهاي تعداد مجموع در .است شده واقع ماه مرداده و تیر در پیوسته >بصورت 21:30
 .است گرمایی تنشهاي فاقد 21:30 ساعت. افتد می اتفاق)  روز139( 9:30ساعت در و بعد )روز150(15:30ساعت

 از یکی در است ممکن ساختمان به نسبت باد جهت زمستانی سرد بادهاي با رابطه در آمده بدست گلباد نمودار به توجه
 بادهاي که نمود پیشنهاد نحوي به رابطه این در باید را ساختمان جهت .گیرد قرار اثر بی یا نیمه موثر موثر، محدوده
 بادهاي اینکه به باتوجه سرد، بادهاي وزش با رابطه در جهت مناسبترین تعیین براي .گیرند ر قرا اثر بی محدوده در زمستانی
 با .است زمستانی بادهاي اثر بی ودهمحد در بچرخد غرب طرف به که ساختمان صورتی در وزند می شرقی جنوب از زمستانی

 گرچه .است بادها سایر از بیشتر دارند وزش تابستان در که بادهایی وزش سرعت و درصد که گردد می نتیجه گلبادها بررسی
 گرم اهمیت به توجه با و منطقه بودن سردسیر دلیل به اما دارند کمتري سرعت و درصد ترتیب به زمستانی و بادهاي پائیزي

 در که بادهایی  .داد قرار توجه مورد را کامال بادها این وزش جهت باید فضا این کردن سرد به داخلی نسبت فضاهاي نکرد
 ساختمان کننده گرم هاي سیستم سوخت مصرف و برده باال را ساختمان حرارت آنکه اتالف بر عالوه وزند سرد می ماههاي
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 سرما احساس با رابطه در هوا دماي بردن پائین در یعنی محسوس ش دمايکاه در اي مالحظه قابل طور به افزایند، می را
 حرارتی نیاز باالترین پس است، گرم نیمه تا تابستان در و سرد نسبتا تا شدید زمستان در هوایی و آب شرایط .موثرند

 ساختمانی مصالح سرمایش سیستم در .است خورشیدي گرمایش بعد مرحله در و مکانیکی اول گرمایش درجه در ساختمان
 تا 30 در مکانیک رمایشگ سیستم در .است %5 تا 20 طبیعی آسایش شرایط و %5 تا%10 هوا کوران و %30-35 سنگین

 گرم مطبوع جهت تهویه و کویل فن و شوفاژ بخاري، مثل مکانیکی کننده گرم هاي سیستم از باید سال در مواقع از 35%
گرمایش  به نیاز باشد، کم خارجی هاي جداره ساختمانی مصالح ظرفیت که صورتی در .نمود استفاده داخلی فضاهاي کردن

 می تابستان در .است آنها کردن سرد به نیاز برابر 6 از بیش داخلی فضاهاي کردن گرم به نیاز .یافت خواهد کاهش مکانیکی
با  یعنی طبیعی طور به هوا کردن گرم نزمستا در اما .نمود تعدیل آسایش حد در را آن دماي هوا به رطوبت افزایش با توان

 روزهاي در هوا شرایط. است اهمیت حائز سرد ماههاي در باد وزش جهت به توجه .نیست پذیر امکان آفتاب تابش از استفاده
 چسبیده هم به یا شکل مکعب ساختمانهاي و فشرده بسته، فرم است بهتر بنا فرم .است مطلوب ها شب در و گرم تابستان

 .رود می کار به مسطح بام شکل .است واجب رطوبتی هاي عایق کردن لحاظ زمین به کف اتصال در .باشد پشت به پشت
 رنگ .است کم بازشوها مساحت و است خارجی سطوح حداقل با پرتراکم منطقه این در ساختمانی و تراکم بنا تراکم میزان

 برابر در مقاومت و زیاد حرارتی ظرفیت با ساختمانی الحمص .است کم داخلی فضاهاي ارتفاع و تیره معموال خارجی پوشش
 .است مناسب منطقه این در آبنما و سبز فضاي ایجاد و سازي محوطه .باشد می مناسب  )سنگ متراکم، بتن آجر،( رطوبت 

 تامین بر عالوه است،  شده منتج حرارتی آسایش تعیین معیارهاي که از شده ارائه پیشنهادات رعایت که است این انتظار
 وسایل به نیاز و انرژي اتالف از توجهی قابل میزان به منطقه، قابلیتهاي و طبیعی انرژي از استفاده با حرارتی ساکنین آسایش

  .بکاهد سرمایشی و گرمایشی مکانیکی
 

  )شهر جدید گلبهار(توصیه هاي طراحی اقلیمی بر اساس اقلیم مشهد  4-5-3
 
 نگینس ساختمانی مصالح از استفاده -
 متراکم و فشرده پالنهاي از استفاده  -
 کوچک بازشوهاي بینی پیش  -
 تابستان در استفاده قابل خارجی فضاهاي بینی پیش  -
 ساختمان خارجی سطوح رساندن حداقل به  -
 یکدیگر به نسبت ممکن فاصله حداقل در ساختمانها دادن قرار  -
 یک در مربع پالن با مکعب فرم )ندارند ساختمانها با سایر پیوستگی هک ساختمان هایی( مجزا  ساختمانهاي مورد در  -

  .مهم است طبقه دو یا
 باز فضاي با ارتباط و شمال به رو کوچک اضالع و مشترك بزرگ اضالع در  -
 جنوب حاشیه در و سرو و کاج مثل سبز همیشه درختان اي فشرده ردیف سرد، فصل در باد سرعت کاهش منظور به  -
 و معادل اي فاصله کاهش این شده کاسته باد سرعت از %50 درخت ارتفاع برابر 13,5معادل  فاصله در غربی وشمال شرقی

  .کند می تنزل باد سرعت %25 به درخت ارتفاع  برابر 27
 ساختمانها در متراکم و پیوسته هم به بافتی ایجاد و مشترك دیوارهاي از بیشتر چه هر استفاده  -
 جنوب به رو هاي شیب میانی هاي بخش در پیوسته هم به تمانهايساخ استقرار  -
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 ها رفتگی فرو و منحنی هاي شیب در ساختمان احداث از اجتناب  -
 پالن مرکز در گرما فضاهاي بینی پیش  -
 شمالی نماهاي در بخصوص بزرگ هاي پنجره بینی پیش از اجتناب  -
 باد به پشت جبهه در اصلی ورودي دادن قرار و ساختمان ورودي درهاي تعداد رساندن حداقل به  -
 شرقی جبهه کردن کم و جنوبی نماي سطح ازدیاد  -
 خیابان سطح از حیاط سطح بودن تر پائین و حیاط سطح به نسبت بودن باال  -
 حیاط در درختکاري و حوض و سبز فضاي وجود  -
 ... و  مرکزي تقسیم فضاي یک داشتن  -

  )1391عنابستانی،:ماخذ(ی شهرجدید گلبهارموقعیت مکان)2-4نقشه(
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  مکانیابی سایت مورد نظر 4-6

  )آرشیو نگارنده:ماخذ(موقعیت سایت مورد نظر وکاربري هاي اطراف-)1- 4تصویر(
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  دسترسی هابه سایت پروژه 1- 4-6
  

  )نگارنده:ماخذ(امتداد بلوار خیام-مسیرهاي منتهی به سایت -)2- 4تصویر(
  
  

  )نگارنده:آرشیو:ماخذ(امتداد بلوار استقالل- مسیرهاي دسترسی منتهی به سایت-)3- 4تصویر(
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  آنالیز سایت 2- 4- 6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نگارنده:طراح(سایت آنالیز-)3-4نقشه(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  )نگارنده:ماخذ(فضاي پیرامون  و سایت مورد نظر )4- 4تصویر (

  
  

  
  

  

  )نگارنده:ماخذ(سایتمسیرهاي فرعی منتهی به -)5- 4تصویر(
  
  
  
 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  2500/1سایت پالن مجموعه رضوان مقیاس )4-4(نقشه

  دید پرنده از مجموعه مسکونی رضوان) 6- 4(تصویر
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  پالن مرکز محله مجموعه رضوان) 5-4(نقشه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دید پرنده از مرکز محله مجموعه رضوان) 7- 4(تصویر
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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                       1پالن الگوي شماره ) 6- 4(نقشه                                                           1الگوي طراحی شده شماره) 8-4(تصویر       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  1ورودي الگوي طراحی شده شماره ) 9- 4(تصویر

   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  2پالن الگوي شماره ) 7-4(نقشه
  

        
 
 
 
 
 
 
 
 

  2الگوي طراحی شده شماره ) 10- 4(تصویر
 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  3پالن الگوي شماره ) 8-4(نقشه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3الگوي طراحی شده شماره ) 11- 4(تصویر
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٧٣ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پالن بازارچه ورودي مجتمع رضوان) 9-4(نقشه
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پرسپکتیو  بازارچه ورودي مجتمع رضوان) 12- 4(تصویر
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٧٤ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  نمونه معابر طراحی شده پیاده) 13-4(تصویر                                                              

  
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مونه معابر طراحی شده پیادهن) 1- 13-4(رتصوی                                                              
  

 
 

  
 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بررسی میزان رعایت اصول محرمیت در مجتمع هاي مسکونی مورد : پنجم فصل
  مطالعه

 
 
 
 

  
  
  

 مجتمع مسکونی عرفان 
 
  

 مجتمع مسکونی مهر پردیس  
   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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   مجتمع مسکونی عرفان  5-1
پروژه مجتمع مسکونی عرفان در یکی از غربی ترین مناطق تهران با طبیعتی زیبا و بکر که یکـی از بهتـرین منـاطق    

متـر   30000مجتمـع عرفـان در زمینـی بـه مسـاحت       .لحاظ شرایط جوي و تراکم جمعیت است، واقع شده است تهران از
، 22مجتمع مسکونی عرفان در غربی ترین نقطه تهـران، منطقـه   . می باشد) برج 8مجموعاٌ (بلوك دو برجی  4مربع داراي 

  .و جنگل از سوي دیگر، احداث شده است روبروي شهرك شهید باقري، با چشم انداز کوهستان از یک سو و دریاچه
می باشد کـه شـامل دو بـرج     Dمعیارهاي مسکن اسالمی در طراحی، بوك  بلوك انتخاب شده براي سنجش اصول و

تیپ پالن ها از نظر بررسی اصول حدوداً یکسان بوده بدین جهـت  . تیپ پالن می باشد 18طبقه و هر برج شامل  16و  12
  لیت بیشتر در طراحی، مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتتیپ دوبلکس به دلیل قاب

.  

  
  )1- 5(ایت پالن مجتمع مسکونی عرفان س

  )1-1-5(بلوك مورد مطالعه 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )2-1-5(پالن طبقات 
 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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)3-1-5(پالن تیپ مورد مطالعه   
 

  مجتمع مسکونی مهر پردیس 5-2
مکانیـابی شـهر جدیـد    . شرق تهران در مسیر جاده هـراز واقـع گردیـده اسـت     کیلومتري 17شهر جدید پردیس در 

پردیس در منطقه شهري تهران با توجه شرایط طبیعی منطقه و اهداف دولت صورت گرفتـه کـه بـا عنایـت بـه موقعیـت       
ش شـهر  نقـ . حساس شهر تهران به عنوان پایتخت و مرکز سیاسی و اداري کشور از اهمیت ویـژه اي برخـوردار مـی باشـد    

  .جدید پردیس در ناحیه شرقی منطقه شهري تهران از نظر جذب جمعیت حائز اهمیت است
مـی باشـد کـه تعـداد      A1بلوك انتخاب شده براي سنجش اصول ومعیارهـاي مسـکن اسـالمی در طراحـی، بلـوك      

ایـن بلـوك هـا    . اند تایی در کنار هم ساخته شده 7و  4است که در دو دسته  11ساختمان ساخته شده از این تیپ بلوك 
همه واحدهاي این بلـوك واحـدهاي یـک خوابـه و     . واحد مسکونی قرار دارد 8طبقه مسکونی اند و در هر طبقه  15شامل 

  .تقریباً یکسان از نظر رعایت اصول مورد سنجش هستند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )2-5(سایت پالن                                                                    )1-2- 5(بلوك مورد مطالعه                                       

                                                                                               
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٧٨ 
 

  

  )2-2-5(پالن طبقات    )                                                      3- 2- 5(پالن تیپ مورد مطالعه        
  

در پالن منتخب از مجتمع مسکونی عرفان، در بدو ورود به داخل خانه، با طراحی یک فضاي ورودي به گونـه اي کـه   
فضاهاي داخل خانه از جمله آشپزخانه که در مقابل آن می باشد، در معرض دید قرار نگیرند، بـه در امـان بـودن فضـاهاي     

فظ محرمیت داخل خانه کاسته شـده  موده گرچه با روبه رو بودن درب ورودي منازل از حداخلی از دید همسایگان کمک ن
  .است

براي عدم اشراف فضاهاي داخلی نسبت به هم در این پالن، از رو به رو شدن درهاي اتاق ها جلوگیري شـده اسـت و   
در سطح مطلوبی رعایـت   همچنین با طراحی پالن به صورت دوبلکس، حریم فضاهاي خصوصی نسبت به فضاهاي عمومی

راهکـار  .به گونه اي که پلکان ورود به طبقه دوم از فضاي ورودي راه می یابد و در دید فضاي عمومی قرار ندارد. شده است
بـودن   openمعماري ارائه شده براي جلوگیري از دیده شدن آشپزخانه توسط مهمان، پرخش آن نسبت به ورودي و عـدم  

مـثال درب سـرویس   . دید نبودن سرویس و حمام می توانیت طراحی مطلوب تري داشته باشد می باشد اما براي در معرض
ترتیب چیدمان مبلمان داخلی این فضاها در محرمیت دید بـه آن هـا نقـش مهمـی     . مستقیم در فضاي ورودي قرار نگیرد

  .در اینجا طراحی روشویی در مقابل در، از نکات مثبت طراحی آن به شمار می آید. دارد
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  تحلیل اصول مسکن اسالمی مورد سنجش درپالن مجتمع مسکونی عرفان 5-1-1
 

  در پالن مجتمع مسکونی عرفان تحلیل اصول طراحی فضاهاي داخلی 1- 5-1-1
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

عدم دید .ین چرخشطراحی فضاي ورودي با چرخش نسبت به فضاهاي داخلی خانه وعدم دید به آن ها با ا. پالن طبقه همکف
  )4-1-5( دید به سرویس از فضاي ورودي.به آشپزخانه توسط مهمان از پذیرایی

  )5- 1- 5(عدم قرارگیري دراتاق ها وسرویس روبروي هم.پالن طبقه اول
  )5- 1- 5(و ) 4-1-5(عدم اشراف عرصه عمومی وخصوصی به هم
محوطه ها وفضاهاي سبز وبازي درمیان بلوك هاارتباطات از نظربررسی اصل اجتماع پذیري دراین مجموعه با توجه به طراحی 

  )5- 1- 5( وتعامالت اجتماعی به خوبی شکل گرفته است
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )6-1-5(روبرویی درب واحدها واشراف هردو واحد به فضاي ورودي یکدیگر                             
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  سکونی عرفاندر پالن مجتمع مطراحی خانه متناسب با آرامش صوتی  2- 5-1-1
 

یکی از راهکارهاي معماري براي برقراي آرامش صوتی اتاق ها نسبت به هـم، در نظـر گـرفتن کمـدهاي دیـواري در      
دیوار مشترك بین دو اتاق می باشد که در پالن منتخب از مجتمع مسکونی عرفان، در مرز بین اتاق خواب والدین با اتـاق  

امکان استفاده از این روش، با بکارگیري عایق هـاي صـوتی در تیغـه هـاي      در صورت عدم. خواب مجاور آن دیده می شود
یکی دیگر از راه هاي عبور صـوت از اتـاق   .داخلی، می توان به حفظ حریم صوتی فضاهاي داخلی نسبت به هم کمک نمود

. ا از هم، توجه نمـود ها به هم، پنجره هاي آن هاست که در نماي ساختمان قرار می گیرد و بهتر است به فاصله الزم آن ه
در اینجا وجود تراس در جلوي پنجره خواب والدین تا حد زیادي به حفظ حریم خصوصی آن کمک کرده است امـا پنجـره   

  .اتاق هاي دو خواب دیگر در از هم قرار گرفته اند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )7- 1- 5(درب ورودي عایق بندي و مانع عبور صوت . پالن طبقه همکف
. بالکن براي خواب والدین عاملی موثر براي عمنع عبور صوت. کمد دیواري در دیوار مشترك خواب والدین و فرزندان. ه اولپالن طبق

  )8- 1-5(عبور صدا از دیوار مشترك بین خواب فرزندان . بازشوهاي خواب فرزندان با فاصله کم از هم و سهولت عبور صدا از این راه
  )8- 1- 5(و ) 7-1-5(ی و خصوصی با طراحی به صورت دوبلکس عدم تبادل صوت میان عرصه عموم

  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٨١ 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بالکن در پنجره مجاور با . کابینت آشپزخانه در دیوار مشترك واحدها در نقش نوعی عایق صوتی. پالن واحد همسایگی طبقه همکف
  )9- 1- 5(موثر در منبع عبور صوت همسایه عاملی 

  )10- 1- 5(دیوار مشترك با واحد همسایه بدون عایق صوت و سهولت عبور صوت از آن . قه اولپالن واحد همسایگی طب

  
یکی از مزایاي مهم این پالن، ویژگی دوبلکس بودن آن است که موجب شده تا عالوه بـر حفـظ حـریم خصوصـی از     

در صورت طراحـی بـا   . عمومی در خصوص دید و اشراف، به حفظ حریم صوتی این بخش ها نسبت به هم نیز کمک نماید
عدم اختالف سطح میان عرصه هاي خصوصی و عمومی، می توان با رعایت سلسه مراتب فضایی در خانه و یا طراحی بدنـه  

  .هاي متخلخل، این نوع حریم را رعایت نمود
 براي حفظ حریم صوتی داخل خانه نسبت به همسایه در طبقه همکف این پالن، دیده می شود که در بدنه مشـترك 
با همسایه از سمت آشپزخانه، کابینت ها به عنوان عایق صوتی عمل می نمایند که یک راهکار معماري مطلـوب بـه شـمار    

اما در طبقه دوم، دیوار مشترك میان دو واحد، تنها با تخلخل در جداره و استفاده از عـایق صـوتی مـی توانـد بـه      . می آید
ود در خواب والدین و رو به روي پذیرایی، در نقش نوعی فیلتر صوتی تراس هاي موج. حفظ حریم صوتی خانه کمک نماید

عایق بندي درب ورودي خانه نیـز در حفـظ حـریم    . میان بازشوها عمل می نماید که از نکات مثبت طرح به شمار می آید
  .صوتی داخلی خانه نقش مهمی دارد که در این طرح رعایت شده است

به داخل خانه، می توان نمـاي سـاختمان را بـه عـایق صـوتی تجهیـز کـرد و از        براي پیشگیري از نفوذ صداي بیرون 
این مجتمع مجهز به شیشه هاي دوجداره می باشد که تنها هنگام بسته شـدن کامـل   . شیشه هاي دو جداره استفاده نمود

  .آن ها، از ورود صداي بیرون به داخل خانه، تا حدي جلوگیري می شود
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  عرفانمجتمع مسکونی  یگیاسمه طباور تیوقت لوصابررسی و تحلیل  3-1-1-5 
 

رعایت عدم اشراف به همسایه در این مجتمع از طریق پنجره ها و بالکن ها، با توجه به فرم بلوك ها، با حفظ زاویه 
متر است که مطلوب بوده اما از نظر اشراف به داخل  37درجه و حداقل فاصله دو بال از یکدیگر،  120بین بال بلوك ها، 

دید همسایه با مشکل رو به رو بودن درب منازل مواجه است که با طراحی فضاي ورودي در خانه، تا حدي قابل خانه از 
در مجتمع مسکونی عرفان، پنجره منازل به فضاي بیرون اشراف دارد اما این اشراف به صورت طراحی . کنترل شده است

 .مطلوب است کودکان مسیر و و شده و هدفمند می باشد که از این راه، دید به فضاي سبز بازي
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  تحلیل حفظ حریم همسایه در پالن مجتمع  مجتمع مسکونی عرفان رعایت زوایا وفواصل استاندارد در طراحی                

)11-1-5(جهت عدم اشراف به همسایه  
اشراف مزاحم و تحقق اصل اجتماع پذیري محله با توجه به فضاهاي دید پنجره ها به فضاي سبز طراحی شده به همین منظور و عدم     

)14-1-5(و ) 13- 1- 5(و ) 12-1-5(طراحی شده درمقابل ومیان بلوك ها   
  

درآ پارتمان هاي معاصر با توجه به ارتفاع خانه ها از سطح معبر، حقوق عابران گذر و آرامـش سـاکنین رعایـت مـی     
در این جا با توجه به تصاویر تا ارتفاع دو طبقـه از سـطح معبـر    . ف آن ها رعایت شودشود و این نکته باید در طبقات همک

براي جلوگیري از اشراف بالکن ها نسـبت بـه هـم    . پنجره خانه اي رو به فضاي عمومی و معبر بار نمی شود و مطلوب است
اي رو بـه رو در بـال هـاي بلـوك، مطـابق      در این پروژه، بین دو وحد مجاور، دیوار قرار گرفته و زاویه بین بالکن  واحـد هـ  

در مورد اشراف بالکن هـا  . تصویر به گونه اي است که دید بر هم ندارند و حقوق همسایه از این لحاظ نیز رعایت شده است
به خیابان و فضاي عمومی بیرون، همانند اشراف پنجره می توان این نکته را ذکر کرد که با ارتفاع دو طبقه از سطح معبـر،  

در ایـن  . حفظ حریم بویایی خانه در آپارتمان ها از موارد مهمی از رعایـت حـریم همسـایه اسـت    . قوق عابران شده استح
پالن، آشپزخانه در مجاورت آشپزخانه واحد سمت راست قرار دارد و داراي بالکن نیز می باشـند کـه مطلـوب قلمـداد مـی      

و در فضاي پذیرایی آن می باشد که مـی توانـد حـریم     د مطالعهاما آشپزخانه واحد سمت چپ، در بازشوي واحد مور. شود
  .بویایی را مختل کند و براي ساکنین مطلوب نباشد
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  )16- 1- 5(و ) 15-1-5(ارتفاع پنجره از سطح معبر پیاده وعدم اشراف پنجره ومعبر به هم وحفظ حقوق عابران وآرامش ساکنان
  )20-1-5(حفظ حریم بویایی، )19-1-5(و ) 18-1-5(و ) 17-1-5(،عدم اشراف بالکن ها)16- 1- 5(راحترام به حق حریم منظ         

  
  در مجتمع مسکونی عرفان خانه  رعایت حریم داخلی افراد 4- 5-1-1

 
حفظ حریم داخلی اتاق خواب والدین در این پالن از طریق رو به رو نبـودن در آن بـا دیگـر اتـاق هـا و چـرخش در       

. ه فضاي داخلی آن و همچنین طراحی کمد دیواري در دیوار مشترك با خواب بچه ها، رعایـت شـده اسـت   ورودي نسبت ب
ر می گرفت مطلوب تر بود زیرا تـردد دیگـر افـراد از رو    ااما اگر از نظر سلسله مراتب فضایی در انتهایی ترین بخش خانه قر

با توجه به دستورات دینی در خصوص تفکیـک  . افتبه روي در آن به حداقل می رسید و حریم خصوصی آن افزایش می ی
خواب فرزندان از هم، با توجه به پالن مورد مطالعه، اگر تعداد افراد خانواده در این خانه، چهار نفـر باشـد، بهتـرین حالـت     

ي تفکیک فضاهاي عمومی و خصوصی در این پالن با توجه به دوبلکس بودن آن مطلوب می باشد اما اگر فضا. ممکن است
  .پذیرایی و ناهارخوري نیز قابلیت تفکیک داشت از نظر رعایت استقالل فضایی در سطح مطلوب تري قرار می گرفت

  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  اد خانهتحلیل رعایت حریم داخلی افر                                                                 تحلیل استقالل فضاها از هم       

  )21- 1-5(پالن طبقه خواب ها، حفظ حریم صوتی و بصري خواب والدین)       22-5-1(ک سیالیت فضا وعدم امکان تفکی.پالن طبقه همکف     
   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  تحلیل اصول مسکن اسالمی مورد سنجش درپالن مجتمع مسکونی مهر پردیس 1- 5-2
  
  ر پردیسمجتمع مسکونی مهدر پالن  تحلیل اصول طراحی فضاهاي داخلی 5-2-1-1

  
در پالن منتخب از مجتمع مسکونی مهر،فضاي ورودي مستقیماً به آشپزخانه دید دارد و همچنین درب ورودي خانـه  

  .شده است و به همین دلیل فضاي داخلی خانه از دید همسایه در امان نمی باشد واقع  در مقابل درب ورودي همسایه
مثالً بـراي ورود بـه اتـاق خـواب، بایـد از عرصـه       . ی قرار نداردمحرمیت فضاهاي داخلی در این پالن در سطح مطلوب 

اق خواب، با عدم رو به رو شدن در آن به فضاهاي داخلی دیگـر، از  تاما قابل ذکر است که فضاي داخلی ا. عمومی عبور کرد
گیري مستقیم ارربودن و هم از جهت ق openمحرمیت آشپزخانه نیز هم از جهت . دیده شدن و اشراف در امان مانده است

  .رو به روي درب ورودي، در معرض دید مهمان قرار دارد که مطلوب نمی باشد
در این پالن نیز در سرویس مستقیماً در فضاي ورودي باز می شود و در حمـام نیـز در دیـد پـذیرایی قـرار دارد کـه       

  ی نسبتاً مطلوبی دارنداخلی، طراحاما از نظر چیدمان د. موجب شده تا اشراف بر آن ها کنترل نشده باشد
  

  
دید از پذیرایی  .عدم دید از پذیرایی به حمام .دید از پذیرایی به آشپزخانه .سرویس دید از ورودي به آشپزخانه و .پالن واحد

 اشراف واحدها ازطریق روبرو بودن درهاي.پالن طبقه ،)40- 2-5(یرایی به اتاق خواب با چرخش درآن عدم دید از پذ .به آشپزخانه
  )5-2-5(ورودي

  
  پردیسمجتمع مسکونی در پالن طراحی خانه متناسب با آرامش صوتی   5-2-1-2

  
همان طور که در پالن منتخب از مجتمع مسکونی مهر پردیس مشاهده می شود، با توجه به وسعت کم خانـه، بـراي   

هاي دیـواري در دیـوار   برقراي آرامش صوتی، میان فضاهاي داخلی، باید عایق صوتی در دیوارها به کـار بـرد زیـرا از کمـد    
اما از نکات مثبت طراحی در این زمینه مـی تـوان   . مشترك میان فضاهاي داخل و یا داخل با همسایه، استفاده نشده است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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به وجود بالکن در پذیرایی اشاره کرد که به حفظ حریم صوتی کمک می کند و از ورود و خروج  مستقیم صدا از بازشو هـا  
  .جلوگیري می نماید

طور که در باال گفته شد با توجه به این که وسعت خانه ها در این مجتمع کـم مـی باشـد، مـرز میـان بخـش       همان 
خصوصی و عمومی خانه تنها یک دیوار داخلی است که در این پروژه به عایق صوتی نیز مجهز نیست و از این لحـاظ داراي  

  .ور صدا از طریق بازشوها کمک می نمایداما وجود بالکن به جلوگیري از عب. حریم صوتی مطلوبی نمی باشد
عدم تجهیز دیوارها به عایق صوتی در مورد دیوارهاي مشترك میان واحدها نیز صدق می کند اما در ایـن جـا چنـد    

ـ    . نکته مثبت وجود دارد . داول این که در دیوار مشترك با همسایه از سمت آشپزخانه، کابینت ها نقـش عـایق صـوتی دارن
اما در دیوار مشترك با همسـایه از سـمت   . ود بالکن از عبور مستقیم صدا میان دو واحد جلوگیري می کندعالوه بر این وج

اتاق خواب، تنها در قسمتی از کمد دیواري استفاده شده و بازشوها نیز در فاصله کمی از هم و بدون بالکن، قرار دارند کـه  
  .عبور صدا را میسر می سازد و مطلوب نیست

کار رفته در پنجره ها، دو جداره می باشد ولی نماي ساختمان مجهز به عایق صـوتی نیسـت و از ایـن    شیشه هاي به 
  .جهت ورود صدا از بیرون به داخل خانه زمانی هم که پنجره ها بسته باشند، ممکن اما تا حدي کنترل شده می باشد

  
  

  
بالکن عاملی مثبت جهت منع عبور .خصوصی در داخل وعبور صدا میان فضاهاي عمومی  دیوار بدون عایق صوت و .پالن طبقه

 فاصله کم پنجره ها و .بالکن عواملی جهت منع عبور صدا کابینت و کمد دیواري و .پالن طبقه ،)6-2-5( صدا از طریق بازشوها
  )7-2-5(سهولت عبور صوت از این طریق

  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  سمهر پردیمجتمع مسکونی  یگیاسمه طباور تیوقت لوصابررسی و تحلیل  5-2-1-3
 

با توجه به سایت پالن پروژه، فاصله بین بلوك ها براي رعایت حریم همسایه از نظر اشراف پنجره ها و بـالکن هـا، در   
  .حد استاندارد طراحی شده است اما در هر طبقه درب منازل رو به روي هم باز می شود و واحد ها به هم اشراف دارند

طبقه اول آغاز می شوند و به این دلیل به فضاي پارك ماشین هـا  در مجتمع مسکونی مهر پردیس، پنجره منازل در 
در ایـن جـا بـا طراحـی     . و خیابان دید دارند که این امر موجب اختالل در رعایت حقوق عابران و آرامش ساکنین می شود

. کنترل نمایـد  فضاي سبز در حال احداث در حد فاصل میان بلوك و معبر، می توانست حریم اشراف از پنجره به خیابان را
البته همان طور که در تصویر مشاهده می شود، این نکته در بعضی اضالع بلوك مشهود است و برخی اضالع نیز به فضـاي  

  .سبز و فضاي بازي کودکان، دید مطلوب دارند
کته ذکر بالکن ها  در مجتمع مسکونی مهر پردیس، به دلیل رعایت فاصله استاندارد، به همسایه مشرف  نیستند اما ن

  .شده در مورد پنجره ها، براي بالکن ها نیز صادق است
با توجه به پالن آشپزخانه در مجاورت پذیرایی همسایه قرار گرفته شده که از نظر حریم بویایی مطلوب نیست اما بـا  

  .توجه به وجود بالکن در پذیرایی واحد مجاور، این نوع حریم تا حدي کنترل می شود
  

  
دید به  رو برو بودن درب منازل و .پالن طبقه ،)8-2-5(ظ فواصل استاندارد جهت عدم اشراف بلوك ها به همحف .سایت پالن

مجاورت آشپزخانه با .پالن واحد ،)10-2-5(دید به معبر سواره وفضاي سبز در حال احداث .تصویر بلوك مورد مطالعه ،)9-2-5(هم
نادیده گرفتن اصل اجتماع پذیري مردم با  )11-2-5(رفتن بالکن جلوي پنجرهکنترل حریم بویایی با در نظر گ پذیرایی همسایه و

  )10-2-5(تعامل و فضاهاي گفتگو توجه به عدم پیش بینی فضاهاي سبز پیرامونی و
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  مهر پردیسدر مجتمع مسکونی  خانه  رعایت حریم داخلی افراد 5-2-1-4
 

این پالن به دلیل وسعت کم خانـه، تنهـا بـا یـک دیـوار       حد فاصل میان اتاق خواب والدین با بخش عمومی خانه در
امـا در ورودي  . انجام شده و براي ورود به آن می بایست از فضاي عمومی عبور کرد و تفکیک فضایی صورت نگرفتـه اسـت  

  .درجه از فضاي داخلی خانه طراحی شده که نکته مثبت به شمار می آید 90آن با یک چرخش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یت حریم داخلی افراد در مجتمع مسکونی مهر پردیستحلیل رعا
  چرخش دراتاق خواب نسبت به پذیرایی . پالن واحد                                                   

   )12-2-5( کنترل دید به آن و                                                                          
  .بهتربن حالت براي دو نفر طراحی شده است بنابراین فاقد اتاق خواب فرزند می باشداین واحد در 

تفکیک عرصه خصوصی و عمومی در این پالن به دلیل متراژ پایین در حد کمی انجام شده است و فضاي پذیرایی و 
  .ناهارخوري و آشپزخانه با هم در ارتباط بصري اند و مستقل نیستند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استقالل فضاها از هم درمجتمع مسکونی مهر پردیستحلیل 
  سیالیت فضاها وعدم قابلیت تفکیک وحریم خصوصی .پالن واحد                                             

  )13- 2-5(به دلیل متراژ پایین براي هرفضا                                                                        
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  )1- 5( جدول سنجش اصول مسکن اسالمی در مجتمع مسکونی عرفان

  
  
  
  
  

فقهی اصول 
  مسکن اسالمی

  فاقد  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  عنوان اصل
            اصل نهی اشراف

             اصل رعایت حریم بویایی
             اصل مردم واري فضاها

             اصل اجتماع پذیري درمجتمع 
             اصل عدم ایجاد درهاي روبرو

            اصل مکان ویژه نیایش درخانه
             اصل مکانیابی سرویس بهداشتی
  اصل تفکیک اتاق فرزندان ازهم

           
             اصل تفکیک اتاق والدین از فرزندان

  اصل آرامش صوتی اتاق ها نسبت به هم
           

             سکونیایجاد فضاي سبز پیرامون منازل ماصل 
  

  )2- 5( جدول سنجش اصول مسکن اسالمی در مجتمع مسکونی مهر پردیس

  
  
  
  
  

فقهی اصول 
  مسکن اسالمی

  فاقد  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  عنوان اصل
             اصل نهی اشراف

             اصل رعایت حریم بویایی
             اصل مردم واري فضاها

             اصل اجتماع پذیري درمجتمع 
             اصل عدم ایجاد درهاي روبرو

            اصل مکان ویژه نیایش درخانه
             اصل مکانیابی سرویس بهداشتی
  اصل تفکیک اتاق فرزندان ازهم

           
             اصل تفکیک اتاق والدین از فرزندان

             اصل آرامش صوتی اتاق ها نسبت به هم
             ایجاد فضاي سبز پیرامون منازل مسکونیاصل 

  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نتیجه گیري کلی سنجش مجتمع هاي مسکونی با اصول ومعیارهاي فقهی مسکن   5-3
  :اسالمی

  
هاي اساسی در  صهها و شاخ دین مبین اسالم براي جلوگیري از هرگونه افراط و تفریط در این امر به ارائه ویژگی

اي از  بر این اساس بر آن شدیم تا به گوشه. دارد پردازد و پیروان خویش را از هرگونه افراط و تفریط برحذر می مسکن می
هاي یک مسکن خوب، اشاره کنیم تا عالوه بر آشنایی با دستورهاي اسالم در این باره، وظیفه خویش  ها و شایسته بایسته

به خالف عقیده برخی  .هاي اخیر رو به فزونی نهاده است، انجام دهیم هایی که مخصوصاً در دهه ریطرا در قبال افراط و تف
هاي منحصر به فردي از خانه خوب و در شأن انسان  ، ویژگیفقه شیعیسنجند،  که خانه خوب را با معیارهاي غربی می

واقعیت این است که  و اخروي انسان است کند که توجه به هر یک تأمین کننده سعادت دنیوي تبیین میرا مسلمان 
تا پیش از آنکه بنایی ساخته شود، بنا، اسیر انسان است؛ اما پس از . کند دهی می  معماري، بسیاري از رفتارهاي ما را جهت

شکل رفتار ما را   دهیم و پس از ساخت، بنا، اسیر ساختمان است؛ زیرا تا پیش از ساخت، ما به آن شکل می  ساخت، انسان،
میان فرهنگ ما   اي را طرّاحی کنیم، براساس فرهنگ خودي و بومی نقشه  به همین دلیل، اگر در مرحله طرّاحی،. دهد می

تناقضی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر معماري براساس فرهنگ بیگانه و غیر   کند، و فرهنگی که ساختمان بر ما تحمیل می
ممکن است این تناقض در . تناقض پیش خواهد آمد  و فرهنگ ساختمان، میان فرهنگ فرد مسلمان  خودي ساخته شود،

زدایی و عادي شده، فرهنگ  از فرهنگ فرد، حساسیت  ساز باشد و رنگ و بوي ستیز دهد؛ اما به مرور زمان، آغاز، مشکل
انگیزاند؛ اما پس از گذشت  یاند که شاید هیچ توجهی را برنم قدر آرام و خزنده این تغییرات، آن. شود چیره می  ساختمان،

گیرد و سپس،  این تغییر، نخست در حوزه رفتار صورت می. توان تغییرات را درك کرد با مقایسه این دو دوره می  زمان،
هاي فرهنگ اسالمی است و معماري  یکی از بارزترین شاخصه  شود؛ براي نمونه حیا، تغییر رفتار، باعث تغییر فرهنگ می

اي از بیرون، قابل  به همین سبب در معماري اسالمی نه تنها درون هیچ خانه. شاخصه، هماهنگی کامل دارداسالمی با این 
ها به نحوي ساخته شده است که اگر درِ خانه نیز باز بماند حیاط و درون خانه به  دید نیست؛ بلکه ورودي بسیاري از خانه

بلکه   ها در معرض دید است، یت از فرهنگ غرب نه تنها درون خانهشود؛ اما متأسفانه امروزه به تبع هیچ وجه مشاهده نمی
 مسکن اسالمی با بهره گیري از تعالیم.اند که هر یک بر دیگري اشراف دارند اي ساخته شده گونه ها به بسیاري از خانه

 .یکدیگر می گرددرابطه با  آرامش روانی افراد در موجب تحکیم روابط اجتماعی و اسالمی ساختاري را ارائه می دهد
 در .مرز شکنی قرار نگیرد مورد تعدي و حریمی دارد که بایستی رعایت شود و اسالم حدود و خانواده در درحقیقت خانه و

عرفان مجتمع مسکونی وتحلیل ودر نهایت سنجش دوبه بررسی  معیارهاي مسکن اسالمی، واصول  این فصل با استفاده از
مجتمع مسکونی  وجه به نتیجه حاصل در جدول زیر میزان رعایت اصول فوق دربا ت پرداخته شد وپردیس  مهر و

  . است %38,5 مهر پردیسو در مجتمع مسکونی  %63عرفان
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  )3-5( جدول نتیجه گیري رعایت اصول مسکن اسالمی درمجتمع مسکونی عرفان ومهرپردیس
میزان رعایت اصول در   اصول ومعیارهاي مسکن اسالمی      

  جتمع مسکونی عرفانم
میزان رعایت اصول در مجتمع 

  مسکونی مهر پردیس
  %25  %75  اصل نهی اشراف

  %50  %50  اصل رعایت حریم بویایی
  %50  %50  اصل مردم واري فضاها

  %25  %50  اصل اجتماع پذیري درمجتمع
  %25  %50  اصل عدم ایجاد درهاي روبرو

  %0  %0  اصل مکان ویژه نیایش درخانه
  %25  %75  ویژه نیایش درخانه اصل مکان

  %100  %100  اصل تفکیک اتاق فرزندان ازهم
  %50  %75  اصل تفکیک اتاق والدین از فرزندان

  %50  %100  اصل آرامش صوتی اتاق ها نسبت به هم
  %25  %75  اصل ایجاد فضاي سبز پیرامون مجتمع مسکونی
  %38,5  %63  میزان رعایت اصول مسکن اسالمی در مجتمع 

  
معیارهـاي مسـکن    هنگام طراحـی بـه اصـول و    در مجتمع مسکونی عرفان در ،نتیجه نشان می دهد که طراحان این
 . این نکته اي است که در پروژه مهر پردیس کمرنگ تر می باشـد  نحوه رعایت آنها درخانه ها توجه داشته اند و اسالمی و

خت مسکن کشورمان سـبب شـده کـه برخـی از اصـول      سا به وقوع پیوستن بحران هویت در طراحی و ال هاي اخیر،در س
مقیاس شهري  اصول سازماندهی کالبدي چه در اصل محرمیت و طراحی مسکن سنتی مانند اهمیت دادن به اصل حریم و

 اسـالمی طراحـی و  -چه خانه هـایی بـا الگـوي ایرانـی     حتی چنان .محله مختل گردد یا سطح مجتمع مسکونی و چه در و
محرمیـت   بیانگر مفاهیم حـریم و  دارد وتر رویکردي دکوراتیو را در بر بیشلجام گسیخته است که  گسسته و ساخته شود،

لذا مباحث عنوان شده در این پـژوهش مـی توانـد بـه عنـوان سـرآغازي بـراي         .خانه هاي سنتی نمی باشد به کار رفته در
  .همچون گلبهار قرار گیرد طراحی مسکن معاصر ایران خصوصا شهرهاي جدید رعایت اصول مسکن اسالمی در
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  :پیشنهادات 5-4
  

 گردآوري اصول فقه تمدنی معماري وشهرسازي اسالمی درراستاي شکوفایی تمدن نوین اسالمی  
 ارائه الگوهاي کاربردي منطبق بااصول ومعیارهاي مسکن اسالمی  
 تدوین سند جامع معماري وشهرسازي اسالمی وابالغ به بدنه اجرائی کشور  
 سازي و ترویج الگوي هاي ملی در جهت گفتمان و هماهنگی براي استفاده از حداکثر ظرفیتسازي  زمینه 

  اسالمی ایرانی معماري
 معماري ها و دیگر ابعاد الگوي پردازي درباره مبانی، اصول، شاخص تعمیق و توسعه تفکر، تحقیق و نظریه 

  اسالمی ایرانی
 عماري ایرانی اسالمیدقت درساخت وتوسعه شهرهاي جدید مطابق با الگوي م  
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  :فارسی منابع
 

  .اول جلد، المللی بین همایش دومین مقاالت مجموعه ،مسجد معماري، مسجد در رمزپردازي ،1380اکرم، ، ارجح
       المللی بین همایش دومین مقاالت مجموعه، مساجد معماري و اسالم ،1380ناهید، ، کهنمویی، فرشته، کمالی پاشایی

  . هنر دانشگاه: تهران ،)اول جلد( آینده افق – معماري مساجد
  . تهران ،جاویدان انتشارات، الفصاحه ، نهج1362ابولقاسم،  ،پاینده

  .، برنامه ریزي شهرهاي جدید، تهران، سمت1382زیاري، کرامت اله، 
  .، فرهنگ جغرافیایی آبادي هاي کشور، شهرستان چناران1384سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، 

، ضرورت رویکردي نو در قوانین ومقررات معماري اسالمی، نشریه 1389بادي، محمد، هاشمی طغر الجردي، مجید، پائیز علی آ
  .    76-67،              ص 1علمی وپژوهشی انجمن علمی معماري و شهرسازي ایران، شماره

مللی المصطفی، مرکزبرسی هاي استراتژیک شاخصه هاي معماري و شهرسازي اسالمی، پژوهشگاه بین ال، 1392قربانی، رحیم، 
  .1 ریاست ج
 .دوم چاپ تهران،، خاك انتشارت، معماري و اقلیم، 1378، مرتضی، کسمایی
 .اول چاپ، تهران، ساختمان تحقیقات مرکز انتشارات، اقلیمی طراحی راهنماي، 1368، مرتضی، کسمایی

  ).نگارنده(مجموعه استفتائات تخصصی معماري وشهرسازي
  .29، سلسسه مراتب محرمیت در مساجد ایرانی ، نشریه هنرهاي زیبا، شماره 1386دیان منصور ، صاحب، محم

 .آشیان انتشارات، محیطی شرایط تنظیم، 1384، س، مرادي
 سـاز در اسـالم،   کتاب اصـول سـنتی سـاخت و   ، دکتر کیومرث حبیبی-ترجمه دکتر ابولفضل مشکینی ،1387 ،هشام ،مرتضی

  .معماري تحقیقاتی شهرسازي و مطالعاتی و مرکز :انتشارات
  . تبلیغات دفتر، االثار ، مکارم1352علی،  محمد، آبادي حبیب معلم

  .دانش سروش انتشارات، )درونگرا شناسی گونه( ایران مسکونی معماري با آشنایی ،1387غالمحسین، ، معماریان
  کویر یزد،آرشیو مشاور شبستان یزدافتتاحیه مجتمع مسکونی نگین )1390(مصاحبه با مجتبی فرهمند،

  ،نقد مجموعه شوشتر نو وآثار کامران دیبا،آرشیو معماري نیوز)1389(مصاحبه با کامران افشار نادري،
  . سهروردي نشر و پژوهش دفتر ،رحمتی انشاءاهللا ،معنویت و معرفت ،a1380حسین، ،نصر
  .تهران، روز فرزان انتشارات، حاجی ترجمه فرزاد، قدسی امر و ، معرفتb1380،  حسین، نصر

  1379، »ها و محالت مسلمانان  معماري خانه«تأثیر فرهنگ اسالمی بر  ،دعبدالحمی نقره کار،
 ن بر معماري وشهرسـازي دوران اسـالمی،  آفضایی بیت اهللا الحرام وتاثیر -تحلیل ساختار هندسی، 1388 ،دعبدالحمی نقره کار،

 .کنگره تاریخ معماري وشهرسازي
  .تهران، جهان جان انتشارات، برازجانی نوروز ویدا ترجمه، مکان و معنا معماري ،1382شولتز،  گنوربر

   فصـلنامه تخصصـی    مکـان ومسـکن از منظـر اسـالم،    ، 1388تابسـتان  ،بمانیـان، محمدرضـا  ، آزاده پشتوتنی زاده،، بهزاد وثیق،
    93.-102شماره سوم، ص  سال اول، هاي میان رشته اي قران کریم، پژوهش

  
 

  :عربی  منابع
 

  .الحدیثه تهران نینوى مکتبه، تا، الجعفریات محمد، بى بن کوفى، محمد اشعث
  .3 چ، اإلسالمیه قم الکتب دار، ق، المحاسن 1371خالد،  بن محمد بن احمد جعفر برقى، ابو
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السالم    علیهم البیت آل مؤسسه، السالم علیهم البیت آل مؤسسه تصحیح، الشیعه ق، وسائل 1409حسن،  بن حر عاملى، محمد
  .   قم

، تصحیح پژوهش هاي اسالمی، مجمـوع البحـوث االسـالمیه    أئمه أحکام إلى أمه ا هدایه ق،1412حر عاملی، محمد بن حسن، 
  .مشهد

  .ق، عدة الداعی و نجاح الساعی، تصحیح احمد موحدي قمی، دارالکتاب االسالمی قم1407حلی، ابن فهد، 
  .مشهد برکه انتشارات ،مقصودي مهدي ترجمه، پیامبر ،1371جبران، ، جبران خلیل

  .األمالی، یک جلد، انتشارات دارالثقافۀ قم، ق 1414شیخ طوسی، 
  .4، تصحیح حسن الموسوي خرسان، دار الکتب االسالمیه تهران، چألحکام ا تهذیب ق،1407طوسی، محمد بن الحسن، 

  .قم، اسالمی انتشارات دفتر، المیزان سیرتف ،1363حسین،  محمد، طباطبایی
 .مرتضوى تهران کتابفروشى، حسینى سیداحمد تصحیح، البحرین مجمع ق،  1416الدین،  طریحى، فخر

 .احتجاج، دار النعمان، نجف اشرف ،ه1386 ،احمد بن علی بن أبی طالب ،طبرسی
، مؤسسـۀ الوفـاء   101و  93، 83، 81، 80، 77، 76، 74، 73، 71، 63،  57، 51، 3 لدجبحار األنوار،  ،ق 1404عالمه مجلسی، 

  . بیروت لبنان
، ارزیابی عوامل موثر بر تحقق پذیري اهداف کالبـدي طـرح   1391عنابستانی، علی اکبر، وطن پرست، مهدي، عنابستانی، زهرا، 

  .18جامع شهر جدید گلبهار، فصلنامه آمایش محیط، شماره 
مؤسسـه آل البیـت علیـه السـالم، مؤسسـه آل      جعفر ، تصحیح  بن علی مسائل ق،1409، علی بن جعفر علیهما السالم عریضی

  .البیت علیه السالم قم
   .السالم قم علیهم البیت آل مؤسسه ،األحکام معرفه فی اإلحکام ق، نهایه 1419حلّى،  عالمه

  .تبلیغات حوزه علمیه قم ، تصحیح مصطفی درایتی، دفترغررالحکم ش،1366عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدي ، 
  .،  قاموس، ترجمه محمد بن یحیی بن محمد شفیعی قزوینی، تهران سنگی1303فیروزآبادي، مجدالدین ابوطاهر محمد، 

  .، موسسه الهادي، مرکز چاپ و نشر قرآن کریم1387قرآن مجید، 
 .دبغدا الثقافیه الشؤون االمصار، دار عجائب م، االستبصارفى 1986مراکشى، کاتب

 .السالم اصفهان علیه على أمیرالمؤمنین امام کتابخانه، الوافی ق، 1406کاشانى، فیض،
   .4 چ، اإلسالمیه تهران الکتب دار، غفارى اکبر على ، تصحیح8و 6، 5، 3، 1الکافی، جلد  ق، 1407یعقوب،  بن کلینى، محمد

نجفى  مرعشى اهللا آیه کتابخانه، رجائى مهدى سید صحیحت، األخبار تهذیب فهم فی األخیار ق، مالذ1406مجلسى، محمدباقر، 
 .قم

 .2 چ، اإلسالمیه تهران الکتب دار، رسولى سیدهاشم تصحیح، الرسول آل اخبار فی العقول مرآه ق، 1404مجلسى، محمدباقر، 
  .بیروت،  األطر األئمه أخبار لدرر الجامعه ق، بحاراالنوار 1410 محمدباقر،، مجلسى

 علـى پنـاه  -کرمـانى  موسـوى  حسـین  تصحیح سید، الفقیه حضره ال من شرح فی المتقین ق، روضه1406تقى،  مدمجلسى،مح
  ،کوشانبور قم اسالمى فرهنگى مؤسسه، طباطبائى اهللا فضل سید-اشتهاردى

  .2 چ
 .2 چ، قم  اسماعیلیان مؤسسه، صاحبقرانی ق، لوامع 1414تقى،  مجلسى، محمد

  .، تصحیح مجتبی عراقی، دار السید الشهدا للنشر قمالعزیزیه اللئالی غوالی ق،1405ی جمهور، محمد بن زین الدین ابن أب
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     :آیات
                 

   137،127،25،125،35/ بقره                    
  97،19،72،24/ توبه 

  110،96/ آل عمران 
  56/ ذاریات 

  72/ انفال 
  96،26/ حج 
  9/ روم 

  80،9/ نحل 
  97/ صافات 
  132،161،74،43/ اعراف 

  13،96/ نعام ا
  38،83،58/ قصص 

  36/ غافر 
  44/ نمل 

  53/ احزاب 
  6/ طالق 

  50/ مؤمنون 
  87،93،16/ یونس 
  16/ کهف 

  37/ ابراهیم 
  119/ طه 
  26،27،29،58،85/ نور 

  128/ شعراء 
  35/ الزخرف 

  13/ سبا 
  56،58/ عنکبوت 
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  :عنوان محتوایی
 نقـش  و اسـالمی  آغاز انقـالب  از دهه پنج از بیش و ایران اسالمی جمهوري نظام حاکمیت از دهه سه به قریب از بعد

 رویکردهـاي  با زندگی سبک مختلف هاي بایست بخش می رسید می نظر به، حرکت این در فقیه یت وال جایگاه بدیل بی
ب آقـاي  برادر گرامی جنـا  در همین راستا اینجانب به همراه دوست و منطبق باشد بلکه و هماهنگ  فقهی و دینی محوري

شهرسـازي   براي اولین بار اقدام به طـرح اسـتفتائات تخصصـی معمـاري و     1390تابستان  هادي عرفان در مهندس محمد
 در این زمینه مشورت با طلبه فاضل برادر گرامی جناب آقاي رحیم قربانی کـه سـابقه مطالعـاتی گسـترده اي در     نمودم و

پس از آن سـواالت   و؛ انجام شد فات متعددي دراین زمینه می باشندصاحب تالی شهرسازي دارند و زمینه فقهی معماري و
مظـاهري وگرامـی قمـی تحویـل      زنجانی، موسوي اردبیلی، صافی گلپایگانی، به دفاتر مراجع عظام آیت اهللا مکارم شیرازي،

رسیدن  یت تانها در زمینه پاسخ گویی به سواالت شکل گرفت و هاي تخصصی در پس از طرح موضوع کارگروه داده شد و
اسـتاد گرانقـدر جنـاب آقـاي      پس از آن با راهنمایی دکتر حمـزه نـژاد و   نیم سپري شد و پاسخ تمامی سواالت یک سال و
اصـول سـازماندهی    اصـول طراحـی فضـاهاي داخلـی،     چهار دسته اصول روابط همسایگی، مهندس نقره کار سواالت را در

احادیث مربوطـه اقـدام بـه اسـتخراج      روایات و در کنار آیات، ندي واصول طراحی فضاهاي خارجی دسته ب کالبدي محله،
انتهـاي فصـل سـوم     قالب جداولی در نتایج حاصله را در حوزه مسکن نمودم و شهرسازي خاصه در اصول فقهی معماري و

. اي مسکونی مورد مطالعه قـرار گرفـت  مجتمع ه مبناي سنجش شهرك ها وپنجم فصل  که همین اصول در حاصل گشت
معیارهـاي فقـه تمـدنی     رسیدن به هدف نهـایی کـه تـدوین اصـول و     هاي تخصصی تا ضمنا همکاري اینجانب با کارگروه

  .اسفتائات مورد بحث به پیوست جهت مشاهده تقدیم می گردد .شهرسازي اسالمی می باشد ادامه دارد معماري و
  

  :1پیوست 
  

  :اصول وروابط همسایگی
 

ز اجزایی چون شیشه درجایی از منزل استفاده نماید که بخاطر طرح او، در بعضـی از  آیا مهندس معمار می تواند ا1-
اوقات شبانه روز قسمتهاي داخلی منزل، قابل رویت و موجـب مزاحمـت یـا معـذب بـودن سـاکنین یـا بـه گنـاه افتـادن           

 همسایگان شود؟
  :پاسخ مراجع عظام

  .جایز نیست :ایت اهللا مکارم شیرازي
 خیر :بیلیایت اهللا موسوي ارد

  .در فرض مذکورجایز نیست :اهللا مظاهريایت 
ولـی بـر اسـتفاده کننـدگان الزم اسـت       باشدساخت آن اشکالی ندارد مگر آنکه نوعاً موجب فساد : ایت اهللا سیستانی

  .و سزاوار است منازل طوري ساخته شود که از دید نامحرم جلوگیري نماید .مراعات مسایل شرعی را بنمایند
حـرام   حقوق دیگران باشد غیر جـائز و  یا تصرف در زار وآ به طورکلی هر گونه عمل که باعث اذیت و :صانعیایت اهللا 

حقوق دیگـران نیکوسـت کـه فرهنـگ      رعایت حدود و مرا عات مسائل ایمنی و ساخت منازل مسکونی عالوه بر در است و
   .نظرگرفته شود اجتماعی نیز در دینی و

  .تواند خیر نمی :ایت اهللا روحانی
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حـق  ولـی همسـایه هـم     خانه اش به نحوي که بخواهد تصرف کنـد  هر کس مجاز است در :ایت اهللا صافی گلپایگانی
یـا قـرار دادن    و مانند باال بردن دیـوار خـود   صاحب خانه مذکور حق دارد با ایجاد مانع، و .ندارد به خانه همسایه نگاه کند

  . بگیرد موانع دیگر جلوي نگاه همسایه را
 العالم واهللا .نیست جایز باشد افتادن حرام به و اذیت موجب چنانچه:  یت اهللا زنجانیا

 ایـذاء  نـوع  یـک  هـم  قراردادن گناه معرض در را همسایه نیست جائز همسایه ایذاء که همانطور :ایت اهللا گرامی قمی
  .نیست جائز و است

  خیر  :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 بـزرگ  گنـاه  و ستین زیجا باشند نیساکن مومنات و مومن تیاذ موجب اگر :اس مدرسی یزديآیت اهللا حاج سید عب

 اثمـا  و بهتانـا  احتملـوا  فقـد  الکتسـبوا  مـا  ریبغ المومنات و نیالمومن وذونی نیالذ و دیفرما یم میکر قرآن در خداوند است
 گنـاه  و بهتـان  بـار  دهنـد  یمـ  آزار انـد  نـداده  نجاما که يکار خاطر به را مانیا با زنان و مردان که آنان و 55 احزاب نایمب

 هیـ عل صـادق  امـام  از سـالم  بن هشام معتبره در. است حرام و است ظلم از گرانید تیاذ و. اند دهیکش دوش به را يآشکار
 واستبازخ(است امتیق روز) یکیتار و(ظلمات از که دیزیبپره ظلم از اله و هیعل اهللا یصل خدا رسول فرمود که است السالم

 و شیهـا  بچـه  در ایـ  مـالش  در ایـ  خودش نفس در گذارد یم ریتاث کند ظلم که یکس گرید تیروا در و) دیشو یم دیشد
 دسـت  یحـائل  ای نکنند نگاه خود است واجب باشد خودشان اریاخت به اگر شود گانیهمسا افتادن گناه به اما. وجوه از گرید

 اسـت  گنـاه  بـر  اعانـت  چـون  ستین زیجا هم نیا شود یم هیهمسا افتادن اهگن به سبب ناخواه خواه اگر و – مانند و کنند
 گناه راه در هرگز 3 مائده العدوان و االثم یعل تعاونوا ال و: دییفرما یم خداوند افتدیب تیمعص به يگرید که یکن یم يکار

  .دیننمائ يهمکار يتعد و
 حریم و خانواده اعضاي آرامش محلّ خانه اسالمی، یزندگ سبک منظر از :ها پاسخ نهاد نمایندگی رهبري در دانشگاه

 مراعات خود عفّت حفظ براي فرد یک که اصولی تمام لذا. است خانواده عفاف براي حجاب نوعی و است آن افراد خصوصی
 گزنـد  از و بـوده  آرامـش  در آن اعضـاي  که شود طرّاحی جوري باید خانه پس. شود مراعات باید هم ساختمان در کند می
 نگـاه  از بایـد  والـدین  خواب اتاق و باشد، امان در بیگانگان نگاه از باید خانه داخلی حریم کلّ. باشند امان در نامحرمان اهنگ

ط  شدن دیده بدون باید خانه مردان حتّی و خانه زنان خانه، در نامحرم میهمان وجود هنگام و باشد، امان در فرزندان توسـ 
 بـه  ـ بوده اسالم تعالیم بر مبتنی حدودي تا که ـ کشورمان قدیم معماري در لذا. کنند مدآ و رفت خانه در بتوانند میهمان
 افراد لذا ندارد؛ دید آن به نسبت نامحرم، میهمان که است خانه از قسمتی اندرونی. خوریم برمی بیرونی و اندرونی اصطالح

 امـروزي  معمـاري  مثل نه. باشند داشته را خود عیطبی زندگی هم میهمان حضور با توانند می شوند دیده آنکه بدون خانه
 .ندارند آسایش ـ خانمها بخصوص ـ صاحبخانه هست میهمان تا که

 به عنوان نورگیر چه طور؟ تعبیه پنجره اي که به حیاط همسایه مشرف هست استفاده اش جایز است؟--2
  :پاسخ مراجع عظام

  .دارد اشکال شرعا یههمسا اجازه بدون حال هر در :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .دارد اشکال شود محسوب غیر حق متعلق در تصرف عرفا چنانکه :ایت اهللا موسوي اردبیلی

اما نورگیر بدون اشراف با رضـایت همسـایه، وطبـق قـانون اشـکال       اشراف به طور کلی حرام است، :ایت اهللا مظاهري
  .ندارد

ه نامحرم یا نگاه کردن به داخل خانه دیگري بـدون رضـایت او و   الزم است از نگاه حرام مثل نگاه ب: ایت اهللا سیستانی
  .شود پرهیز شودها محسوب مینیز مواردي که عرفاً آزار دیگران و موجب مزاحمت براي همسایه

بـال   زار واذیـت همسـایگان نشـود جـائز اسـت و     آن جهت نورگیر درصورتی که موجـب  آاستفاده از  :ایت اهللا روحانی
  .اشکال

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  .نیست جائز شود غیر اذیت موجب که غیر خانه بر اشراف :گرامی قمیایت اهللا 
  .ندارد اشکالی باشد نورگیر عنوان اگر :ایت اهللا زنجانی

  .ستین جائز ریخ :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 و الوهعـ  و ببنـدد  را آن هیهمسا تواند یم و ندارد یحق نیچن و ستین زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .است گرانید ناموس و عرض و تیمعص و برگناه اعانت
  

 دارد؛ مشـکل  شـرعاً  باشد، داشته دید همسایه ي خانه به اگر :ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
ا . بـرود  بـین  از همسایه آسایش تا است کافی اي پنجره چنان وجود صرف چون. نشود نگاه آن از اگر حتّی پنجـره  گـر ا امـ 

 در. باشـد  شـفّاف  غیر پنجره، ي شیشه مثالً. ندارد مشکلی کند، نگاه تواند نمی کسی آنجا از بداند همسایه که باشد جوري
  .گذاشتند می سقف خود در یا سقف نزدیکی در را گیرها نور معموالً ایران، قدیم معماري
بستان یا آموزشگاه ها می نمایند که هم باعث نـاراحتی  را تبدیل به د ها برخی افراد با اجاره منازل مسکونی ، آن -3

این اقدام بـا توجـه بـه ایجـاد اخـتالل در شهرسـازي       . نش آموزان و سالمتی آنان مضر استهمسایگان شده و هم براي دا
 شهرها و نیز در مدیریت شهرها، چه حکمی دارد ؟

  :پاسخ مراجع عظام
 کـار  این باشد وجود داشته مشکل حل براي راهی و کند مزاحمت یجادا واقعا که صورتی در :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .نیست جایز
 اگـر  گان،یهمسـا  بـه  نسـبت  و شـد  روشن )درگروه مدیریت شهري وشهرسازي( 2 سؤال جواب از :ایت اهللا سیستانی

 يطـور  به باشد رفمتعا ریغ آنجا در مدرسه احداث چنانچه اما و  است زیجا باشد متعارف یمکان نیچن در مدرسه احداث
 اسـتفاده  بـر  صورت هر در و ستین زیجا نفسه یف کار نیا شود، محسوب يآزار مردم عرفاً محل در مدرسه کردن ریدا که

  .ندینما تیرعا را گرانید حقوق است الزم کنندگان
  .ستین جائز شود یمسکون منازل مزاحمت و شیآسا سلب سبب اگر : يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 یمـ  دولـت  بـه  کمـک  و مـردم  بـه  خـدمت  خود نظر به ها آن و است زیجا :یت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزديآ

  .ندینما
 غیـر  اسالمی، حکومت قانون طبق کاربري، تغییر نوع این اگر :ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 ایجـاد  مزاحمـت  همسـایگان  بـراي  باید ولی است جایز نفسه فی نکند، منع آن از قانون اگر ولی نیست؛ جایز باشد، قانونی
 جلـوگیري  همسـایه  بـراي  مزاحمـت  ایجـاد  از توانند نمی اگر. شود جلوگیري باید هم کودکان به رسیدن آسیب از و نشود
 رمجبـو  اسـت،  نامناسـب  محـیط،  اگـر  لذا. است والدین ي عهده بر کودکان، سالمت حفظ و. شوند می حرام مرتکب کنند،

 .بفرستند آنجا به را خود فرزندان نیستند
 –ها به منـازل مسـکونی    هاي مغازه ها و تابلوهاي تبلیغاتی تا پاسی از شب و افکندن نورآن روشن بودن نورافکن-4

  چه حکمی دارد ؟ –که تبعا باعث اختالل در آرامش و استراحت ساکنین است 
  :پاسخ مراجع عظام

و  باشـد مـی م و عدم آن متفاوت حرَّسب امور متعارف و غیر متعارف و تبعاً صدق ایذاء مموارد به ح :ایت اهللا سیستانی
  .1الزم است مراعات حال ساکنین و همسایگان بشود و از کاري که ایذاء آنان محسوب شده پرهیز گردد

                                                             
ها و متاجري این است که گاه روشنایی به هاي متعدد بوده و شأن چنین دکاّنغازهاي عادتاً داراي مگاه منطقه به طور مثال. 1

در چنین محلّی ممکن است گفته شود کسی که اقدام به ساخت منزل مسکونی یا خرید آن در . کنندنحو از ابزار مذکور استفاده می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  .مجاز نیست باشد که اي وسیله هر با دیگران براي مهمی مزاحمت هرگونه :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .ستین جائز :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .رساند ینم ضرر شما به دیکن یم استراحت اتاق در شما است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 .است حرام تبذیر و اسراف ثانیاً. است حرام آزاري مردم اوالً :ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 هداري حیواناتی چون سگ و کبوتر در خانه که باعث آلودگی می شوند جایز است؟آیا نگ-5
  :پاسخ مراجع عظام

 مانعی باشد داشته ها وجود آن نگهداري براي صحیحی عقالیی غرض و هدف که صورتی در :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .دارند منزل نگه در پاسبانی براي را سگ اینکه مثل ندارد

  .شود گانیهمسا مزاحم آنکه مگر يآر :يشاهرود ینیحس مدمح دیس اهللا تیا
  .دیبنما نظافت و نجاست و طهارت مراعات لکن است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 و نجاسـت  سـرایت  موجـب  خانـه،  درون در سـگ  نگهـداري  :ها پا سخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
 بهداشـت  افتـادن  خطـر  بـه  موجـب  یا افراد دیگر براي آزار موجب اگر حیوانی هر نگهداري و. است اسالمی شئونات خالف

  .نیست جایز باشد، دیگران
 آیا مالک ملکی می تواند فاضالب خود را به معابر عمومی بریزد؟-6

  :پاسخ مراجع عظام
  .نیست جایز مطلقاً :ایت اهللا مکارم شیرازي

  ریخ : يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 مـراد  اگـر  و نـدارد  یمانع زدیبر) یناگهان(صدفه که باشد سطل کی مراد اگر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 محـل  ایـ  کوچـه  ایـ  ابانیخ به اختصاص آن چون ستین زیجا کند آن مانند و ابانیخ چاه به متصل را خود منزل فاضالب
  .کرد استفاده منزل فاضالب يبرا آن از انتو ینم پس است یخاص امر به مختص نیا و دارد يگرید خاص

 مـی  جنـگ  بـه  کـه  هنگامی) ع(علی که است روایت در. خیر :ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
 هشـدار  و خواسـته  را مالـک  حضـرت . بود نموده رها کوچه در اش خانه فاضالب کسی که نمودند گذر اي کوچه از رفتند،
  .کنند ویران را ات خانه دهم می دستور الّا و کنی قطع کوچه از را خود فاضالب باید گردم برمی گجن از تا که دادند

 ، انبار کردن مصالح توسط مالک در معابر عمومی جایز است ؟آیا درهنگام احداث بنا-7
ا به دنبـال  که کمترین آزار همسایگان ر طراحی و ساختن خانه به طوري«با توجه به توضیح مندرج در ذیل شاخص 

 إلى منها ینظر جداره فی کوه یفتح أن حدأ لیس :السالم علیه الصادقو عمومیت روایات منع آزار و اذیت، » داشته باشد 
. یکی از ابعاد شاخصیِ آن برطرف نمودن اسباب آزار عابران اسـت  ).504ص ،2 ج اإلسالم، دعائم( جاره دار داخل من شیء

عی اسالم است که در روایات اسالمی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته اسـت و در سـاختن   این شاخص یکی از اصول اجتما
اي که کمترین آزار و اذیت براي راه و عـابران را بـه ارمغـان بیـاورد و بایـد       یعنی ساختن خانه. منازل نمودهاي عینی دارد

  . ابعاد آن در ساخت و ساز خانه مد نظر قرارگیرد
  :پاسخ مراجع عظام

  .دارد اشکال معابر کردن آلوده :اهللا مکارم شیرازيایت 

                                                                                                                                                                                      
موارد ایذاء محرّم و منتسب به صاحب مغازه شمرده هاي این چنین داده است و این چنین موقعیتی نموده است، تن به مزاحمت

 .اي باشد که عرفاً ایذاء محرّم و منتسب به شخص صدق کندشود، اما چه بسا در موارد دیگري مسأله به گونهنمی
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اگر باعث سد معبر باشد یا طوري است که عرفاً مصداق آزار دیگران خصوصـاً همسـایگان شـمرده     :ایت اهللا سیستانی
  .شود جایز نیست و گرنه اشکال ندارد

  .ستین جائز شود معبر یتنگ موجب ای و معبر سد چنانچه  :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 زیجـا  نشـود  انذررهگـ  معبـر  سد و باشند یم آن بر متعارف که يمقدار آن :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .است
 حـد  در مگـر  نیسـت،  جـایز  شـود،  عـابران  آزار موجـب  اگـر : ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

  .شود منتقل ساختمان درون به و شود تخیله کامیون از آجر که حدي در مثالً ضرورت؛
  یا معابر می شود چیست؟ یا ممانعت رسیدن نور آفتاب به همسایه و حکم بنایی که ارتفاعش باعث سایه اندازي و-8

  :پاسخ مراجع عظام
 جـایز  شـود  براي همسـایگان  زیان و ضرر موجب و باشد عادت عرف خالف بر که صورتی در :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .نیست
اش برسـد، در  به طور کلّی اگر از تصرّف مالک در ملک خـویش ضـرر قابـل تـوجهی بـه همسـایه       :ایت اهللا سیستانی

باشـد و تشـخیص موضـوع عرفـی بـا      گرنه جایز نمـی متعارف باشد جایز است  و صورتی که چنین ضرري بین همسایگان 
  .مکلّف است

  .ستین جائز شود هیهمسا مزاحم چنانچه :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

جـایز   شـود  نارضایتی همسایگان می آیا ساختن حسینیه در بافت مسکونی که باعث ایجاد اختالل در رفت وآمد و9-
 است؟

  :پاسخ مراجع عظام
  .است است جایز همنطق آن نیاز مورد که مقداري به مسجد و حسینیه ساختن :ایت اهللا مکارم شیرازي

  صحیح و دقّت متولّیان امر در عدم ایجاد مزاحمت براي همسایگان،و مدیریت البته با برنامه ریزي  :ایت اهللا سیستانی
ین معنا که ایجاد حسینیه مستلزم ایجـاد مزاحمـت بـراي همسـایگان     دجلوگیري کرد ب و مفاسدتوان از بروز مشکالت می

  .شودمی )اصول وروابط همسایگی( 3تناب ناپذیر باشد، مشمول پاسخ سؤال ولی چنانچه این امر اج باشدن
   يآر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 هـایی  آن ولـی  اسـت،  جایز مکانی چنان در حسینیه ساختن: ها دانشگاه در يرهبر معظم مقام یندگینما نهاد پاسخ

  .بکنند را مردم حقوق مراعات باید کنند، می آمد و رفت آن به که
  

  جلوي درب منازل  دیگران جایز است؟ آیا پارك کردن اتوموبیل و موتور،-10
  :پاسخ مراجع عظام

  .نیست جایز شود دیگران براي مزاحمت سبب که صورتی در :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .نیست زجای شود آزار موجب اگر :ایت اهللا موسوي اردبیلی

  .نیست جایز شود آزار موجب اگر: ایت اهللا مظاهري
در  ایجـاد مزاحمـت  همچنـین   .چنانچه مانع عبور و مرور به خانه و بیرون آن اسـت جـایز نیسـت    :ایت اهللا سیستانی

 صـاحب منـزل  هنگام تـزاحم   درو  باشدمیگردد و مورد احتیاج اهل خانه است جایز نمقداري که حریم خانه محسوب می
  .م استقدم
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  ریخ  :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 مبـاح  اگر و ستین زیجا نباشد یراض و باشد منزل صاحب یشخص ملک اگر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 یمـ  هـم  ذاءیـ ا موجـب  و شود خود منزل به خود نیماش و خود آمد و رفت از مانع اگر ستین زیجا و است ترك بهتر باشد
  .شود

  .نیست جایز شود آزار موجب اگر: ها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه پاسخ
  آیا ریختن برف هاي اضافی سقف وخانه که مزاحمت براي بنا دارد به خیابان جایز است؟-11

  :پاسخ مراجع عظام
  .باشدنداشته  وجود خانه آن صاحب براي دیگري راه اینکه مگر نیست جایز :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .نیست جایز ،معبر باشد چنانچه عرفاً ایذاء صدق کند یا باعث سد :ایت اهللا سیستانی
  ریخ :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .است زیجا نباشد يشهردار قانون مخالف و نشود معبر سد اگر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 در مگـر  نیسـت  جایز است، دیگران براي مزاحمت موجب اگر :ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

  .اضطرار مقام
  آیا احداث لوله آب باران به نحوي که آب باران و برف به معبر بریزد جایز است؟-12

  :پاسخ مراجع عظام
  .نیست جایز کند ایجاد عابرین براي مزاحمتی که صورتی در :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .نیست جایز ،معبر باشد چنانچه عرفاً ایذاء صدق کند یا باعث سد :ایت اهللا سیستانی
  .ندارد اشکال نباشد نیعابر مزاحم چنانچه :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .برساند ضرر ای بپاشد مردم به نه است متعارف که يطور به است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 در مگـر  نیسـت  جایز است، دیگران براي مزاحمت موجب اگر :ها ظم رهبري در دانشگاهپاسخ نهاد نمایندگی مقام مع

  .اضطرار مقام
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  :اصول حفظ حریم
 

 آیا طراحی و ساخت خانه و آپارتمانی که صداي محارم از آن به بیرون یا به خانه همسایه منتقل شود مباح است؟-1
  :پاسخ مراجع عظام

  .رداشکال دا :ایت اهللا مکارم شیرازي
 زمینـه  و حفـظ شـود   سـاکن  افراد حرمت که باشد، طوري ساخت و طراحی که است الزم :ایت اهللا موسوي اردبیلی

  .نیست حرام نامحرم صداي صرف شنیدن ولی نشود فراهم نیز خارج یا داخل افراد معصیت
  .بهتر است نباشد :ایت اهللا مظاهري
و بر استفاده کنندگان الزم است مراعات  باشدنوعاً موجب فساد  ساخت آن اشکالی ندارد مگر آنکه: ایت اهللا سیستانی

  .صداي ساکنین شنیده نشود مسائل شرعی را بنمایند و سزاوار است منازل طوري ساخته شود که
 .ولی از خانه به بیرون باید رعایت صدا بشود .ساختن چنین خانه اي اشکال ندارد :ایت اهللا روحانی

  .شنیدن هر صدا حرام نیست صرف: ایت اهللا گرامی قمی
باید به گونـه اي عمـل شـود کـه نـامحرم       سوال ساخته شده، چنانچه به کیفیت مذکور در :ایت اهللا صافی گلپایگانی

  .نشنود
 مگـر  نیسـت  حـرام  همسـایه  بـه  صدا انتقال مجرد دارد، فرق نامحرم دیدن با نامحرم صداي شنیدن :ایت اهللا زنجانی

 العالم واهللا.ودش دیگري حرام مصداق اینکه
  يآر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

 آهسـته  بـه  را خود صدا که است آن بهتر لکن است آن بر یفعل يبناها غالبا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
  .نشود جادیا هیهمسا مزاحمت تا ندیگو

 شـرعی  مشـکل  و بـوده  عفّت خالف بلکه نیست مباح تنها نه: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
  .سمع استراق حرمت حیث از هم نامحرم، و محرم مسائل حیث از هم. دارد

  آیا حتما اتاق والدین باید ازاتاق فرزندان جدا باشد؟-2
  :پاسخ مراجع عظام

  .شود گرفته نظر در مسئله این باید االمکان حتی :ایت اهللا مکارم شیرازي
 فرزندان به خصوصا نسبت است، مناسبی کار امکان صورت در هرچند نیست، شرعی واجب :یایت اهللا موسوي اردبیل

  .بالغ و ممیز
ولی باید مسائل شرعی و تربیتی و اخالقی که موجب امن دینـی و اخالقـی    فی نفسه لزومی ندارد :ایت اهللا سیستانی

  .گردد رعایت شودفرزندان از ابتالء به گناهان و معاصی می
  .اتاق بچه ها فی نفسه الزم نیست جدا باشد خیر جدا بودن اتاق والدین از :روحانیایت اهللا 

 .باشد جدا فرزندان اتاق از والدین اتاق که شود می تاکید بلکه و است شایسته و بهتر: ایت اهللا زنجانی
  .است بهتر کنیول ندارد یلزوم :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .کنند یم يباز عشق نیوالد اگر خصوصا است بهتر :درسی یزديآیت اهللا حاج سید عباس م
 بـاز  در .باشـد  جـدا  باید بلی روایی، و قرآنی هاي آموزه طبق: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 بـوده  جـدا  رزندانف اتاق از والدین، اتاق که شود می دیده نیز ـ نمودند خراب ها وهابی که ـ) ع(بیت اهل ي خانه ي مانده
 بشـنود،  فرزندشـان  را آنهـا  نفـس  صـداي  والـدین،  همخـوابگی  هنگـام  اگـر  کـه  آمده مضمون این  روایات برخی در. است

 جداگانـه  اتـاق  بایـد  نابـالغ  فرزنـدان  کـه  شود می استفاده هم نور 85 آیه از. شود زناکار فرزند، آن که است زیاد احتمالش
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 اى« : اسـت  چنـین  آیـه  ي ترجمـه . بگیرنـد  اجـازه  حتماً باید والدین، اتاق به ورود نگامه خاصی، مواقع در و باشند داشته
 اجـازه  شـما  از بایـد  وقت سه در اند، نرسیده بلوغ حد به که کودکانتان همچنین و شما، بردگان! اید آورده ایمان که کسانى
 سـه  ایـن  عشـا؛  نمـاز  از بعـد  و آورید، مى بیرون را خود) معمولى(لباسهاى که هنگامى نیمروز و صبح، نماز از پیش: بگیرند

 گـرد  بـر  و) شـوند  وارد اذن بدون که(نیست آنان بر و شما بر گناهى وقت، سه این از بعد اما شماست؛ براى خصوصى وقت
 نمـاز  از بعـد  کـه  شود توجه» است حکیم و دانا خداوند و کند، مى بیان شما براى را آیات خداوند گونه این. بگردید یکدیگر
 زمـان  در. مغـرب  اذان از بعـد  سـاعت  یک حدوداً یعنی. رود می بین از مغرب طرف سرخی آنکه از بعد اندکی یعنی عشاء،
   .خوابیدند می زود اغلب مردم ـ نبود تلوزیون که ـ قدیم

 طراحی و ساخت  حمام جداگانه وصل به اتاق والدین چه حکمی دارد؟-3
  :پاسخ مراجع عظام

  .است خوبی کار شود رعایت آن در بهداشتی جهات چنانچه :شیرازيایت اهللا مکارم 
  .ندارد شرعی حرمت :ایت اهللا موسوي اردبیلی

 .فی نفسه ضرورتی ندارد: ایت اهللا سیستانی
  .اشکال ندارد :ایت اهللا روحانی

  .ندارد یاشکال :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .ستا زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 یکـی،  که باشد داشته حمام دو خانه که است این منظور اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
. باشـد  مطلـوب  بسا چه بلکه ندارد اشکالی تنها نه والدین، خواب اتاق به متّصل و والدین اختصاصی دیگري و باشد عمومی

 .نشوند متوجه چندان فرزندان روند، می حمام به غسل براي والدین تیوق که باشد طوري حمام باید حال هر در ولی
  اناث باید جدا باشد؟ آیا اتاق خواب فرزندان ذکور و-4

  :پاسخ مراجع عظام
  .باشد جدا است الزم امکان صورت در :ایت اهللا مکارم شیرازي

 جدایی ولی جدا باشد، کنند می درك را جنسی مسائل که ممیز حتی و بالغ فرزندان بستر :ایت اهللا موسوي اردبیلی
  .باشد داشته گناه وجود و معصیت زمینه آنکه مگر ندارد شرعی وجوب اتاق

  .وقتی ممیز شدند، باید جدا باشد: ایت اهللا مظاهري
فی نفسه ضرورتی ندارد البته بر سرپرست آنان الزم است نسبت به مسائل اخالقی مراقبـت کـافی    :ایت اهللا سیستانی

خوابیدن فرزندان پس از رسیدن بـه ده سـال از هـم     و سزاوار است آن چنان که در حدیث نقل شده محلّ. عمل آورد را به
  .جدا گردد و در روایتی پس از رسیدن به شش سال ذکر شده است

  .اگر از اختالط خوف فساد پیدا شود، وظیفه جدا نمودن است:ایت اهللا روحانی
 .شود مراقبت صورت دو هر در باید نیستند خطر از دور هم ها جنس هم :ایت اهللا گرامی قمی

  .است بهتر االمکان یحت  :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .است بهتر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 تـک  اسـت  بهتـر  امکان، صورت در بلکه باشد، جدا باید قطعاً: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
  .باشند داشته جدا اتاق فرزندان کت

با توجه بـه   .نمایند اخیرا در مجتمع هاي مسکونی طراحان اقدام به طراحی استخر در طبقات زیرین ساختمان می-5
، طراحی آن براي مهندس معمار چه حکمی دارد ؟ اگر طراح از سرنوشت خانـه  مختلط برخی افراد از این استخرهااستفاده 

 نیست آیا این اقدام جایز است؟ بعد از ساخت باخبر
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  :پاسخ مراجع عظام
 مـانعی  طـراح  اسـت، بـراي   چگونـه  دانید نمی آینده در را آن از استفاده نحوه که صورتی در: ایت اهللا مکارم شیرازي

  .ندارد
  .نکند اقدام طراح دارد، وجود مختلط نحو به افراد استفاده خطر چنانچه :ایت اهللا موسوي اردبیلی

  .ن اشکالی ندارددر فرض مذکور ساخت آ :مظاهريایت اهللا 
اشـکال اسـت و بـر اسـتفاده کننـدگان الزم اسـت       احی و ساخت استخر در منزل فی نفسه بـی طرّ :ایت اهللا سیستانی

 .مسائل شرعی را رعایت نمایند
ي طـراح بـال   ن بـرا آچون استفاده از استخر هاي کذایی باي معمار حجت تامه نیسـت لـذا طراحـی    : ایت اهللا روحانی

  .اشکال است
  .ندارد گناهی مهندس :ایت اهللا گرامی قمی

  يآر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 انیب را آن فاسد یتال و آورد بهانه و زدیبگر موضوع نیا از معمار تواند یم تا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 یمـ  شـنا  نـامحرم  بـا  مخـتلط  که ییها آن و است بنا نیا ساخت هب آمر و مالک بر گناه و است معذور نتوانست اگر و کند
  .باشد یم کنند

ا . نـدارد  ایـرادي  سـاختمان،  در استخر ساختن صرف: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه اگـر  امـ 
 کـار،  ایـن  چـون . بسازد را آن ندارد حقّ شرعاً بود، خواهد حرام ي استفاده مورد استخر، این که داند می یقین به مهندس

  .بسازد که ندارد مانعی داند، نمی یقین به اگر اما. است حرام ارتکاب به کمک
 استفاده از آشپزخانه اپن در بیوت مسلمین جایز است؟-6

  :پاسخ مراجع عظام
  .ندارد انعیم لزوم باشد موارد در پوشاندن قابل مناسب هاي پرده وسیله به که صورتی در :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .فی حد نفسه، مانعی ندارد :ایت اهللا موسوي اردبیلی
  .اشکال ندارد :ایت اهللا مظاهري
الزم است مسائل محرم و نامحرم را رعایت کرده و از اختالط  ساکنین و استفاده کنندگان از محلّ :ایت اهللا سیستانی

ضایی که زمینه تالقـی کمتـر نـامحرمین را فـراهم کنـد،      ن و معماران در ایجاد فااححرام پرهیز نمایند و شایسته است طرّ
 .تالش نمایند همچنان که در معماري قدیمی اسالمی قسمت اندرونی و بیرونی به صورت جداگانه بوده است

  .نیست جائز است نامحرم دید معرض در اگر :ایت اهللا گرامی قمی
  .دشو گناه سبب آنکه مگر يآر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 موجـب  آشـپزخانه  بودن اپن اگر ولی ندارد؛ اشکال نفسه فی: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 معمـاري،  ي حیطه در سازي اپن فرهنگ. کنند اصالح را آن است الزم بیفتد، خانه دختر و زن به نامحرم نگاه که شود می
 رخنـه  بشـر  زنـدگی  شـئون  تمـام  در غرب، برهنگی فرهنگ. پوشش ي حیطه در است حجابی بی فرهنگ معادل واقع در

 و داستان و شعر در چه...  و عکاسی و نقّاشی و سینما و تئاتر در چه ورزش در چه معماري در چه لباس در چه است کرده
  ... . و شغل و کار و علم تحصیل در چه...  و موسیقی
داث و طراحی خانه ها به ضرورت ضوابط حاکم به نوعی است که در موارد زیادي اتاق خواب و یا آشـپرخانه دو  اح-7

  این نوع طراحی چه حکمی دارد؟. گیرند و لذا کامال بهم اشراف و ارتباط دارند می واحد مستقل از یک نورگیر نور
  :پاسخ مراجع عظام

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  .دارد الاشک شرعا کار این :ایت اهللا مکارم شیرازي
هایی لزوماً مستلزم گناه نیست کما اینکه ممکن اسـت مـواردي   ن از آنجا که استفاده از چنین مکا :ایت اهللا سیستانی
، منع به طور کلّی نیست و بر استفاده کنندگان الزم است مسـائل  ...یک از واحدها زندگی کنند یا  چون پدر و فرزند در هر
  .شرعی را رعایت نمایند

  .ستین جائز :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 نظـر  ماننـد  یالهـ  محرمـات  از دیبا افتاد اتفاق صدفه اگر و باشد دینبا نیچن :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .کنند اجتناب است واجب يگرید محرم از ای شود یم زنا بلکه تلذذ و شهوت موجب که آن مانند و هیاجنب با یاجنب
 در خـانواده،  یـک  افراد که است این اسالمی معماري در اصل: ها دگی مقام معظم رهبري در دانشگاهپاسخ نهاد نماین

 لـذا . باشـند  نداشـته  را بیگانه توسط صدایشان شدن شنیده یا نامحرم توسط شدن دیده ي دغدغه و باشند اسالمی آرامش
  .شود لحاظ خانه استقالل باید اسالمی معماري سبک در

آیـا رفـع خطـر سـقوط از بـام       به نظر شارع مقدس حداقل باید چقـدر باشـد؟   –یوار باالي پشت بام د–جان پناه 8-
  کافیست یا باید مانع دید همسایگان به بام همدیگر هم بشود؟

  :پاسخ مراجع عظام
  .است احتیاط مطابق شدن دیده مانع و است الزامی بودن سقوط مانع :ایت اهللا مکارم شیرازي

کنـد و در روایـت   امر مذکور دائر مدار کیفیت استفاده از پشت بام است و حکم موارد آن فرق مـی  :ایت اهللا سیستانی
و در بعض روایات یک ذراع و یـک   ذراع بلندتر داشته باشددو نقل شده است لب بام هم سطح بام نباشد و حائلی به اندازه 

 .وجب ذکر شده است
 علیه و آله مسلمانان را از خوابیدن بر بامی که دیوار نـدارد نهـی   است که رسول خدا صلی اهللا نقل شده و در حدیث 

  .هر کس بر بام بدون دیوار بخوابد، از امان خدا بیرون رفته است: اندکرده و فرموده
  .باشد گانیهمسا دید مانع است الزم :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .شود گانیهمسا منازل دنید از مانع که است آن بهتر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 از که ندارد لزومی لذا نیست، زندگی محلّ حکم در بام پشت :ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

. باشـد  سـقوط  از مـانع  تـا  شـود  کشـیده  دیـواري  بام پشت اطراف که شده توصیه اسالم در لکن باشد، پنهان دیگران دید
  .است مکروه ندارد، دیوار که امیب پشت در خوابیدن
آیا خانم ها می توانند در پارك ها ورزش کنند ویا باید فضاهایی جداگانه براي ورزش تعبیـه نمـود؟ آیـا مهنـدس     -9

، معمار طراح پارك شرعا اجازه طراحی فضاي ویژه بانوان را دارد ؟ اگر منجر به تقویت سالمت بانوان مسلمان شود این امـر 
 ا حفظ حریم هاي بصري و رفع امکان دید نامحرم چه حکمی دارد؟ طراجی پارك ب

  :پاسخ مراجع عظام
  .ندارد مانعی باشد خودشان مخصوص هاي مکان که صورتی در :ایت اهللا مکارم شیرازي

 هرحـال  بـه  اسـت، ولـی   بهتر بانوان ورزش براي جداگانه فضاي ایجاد باشد ممکن چنانچه :ایت اهللا موسوي اردبیلی
  .کند فراهم را معصیت زمینه نباید آقایان یا انوانب ورزش

-هایی که انجام آن مستلزم کشف قسمتالزم است بانوان خود را از دید نامحرم بپوشانند و ورزش :ایت اهللا سیستانی
شـود کـه از نظـر رنـگ یـا      ویا با نوع پوششی انجام مـی  )مثل ساعد دست( باشدهایی از بدن است که پوشش آن الزم می

ه است یا از نظر نوع حرکات چنین حالتی را ایجـاد  س یا دوخت یا اندازه و امثال آن باعث جلب نظر نامحرم و فتنه نوعیجن
هاي عمومی مثل پارك یا جاهایی که در معـرض دیـد نـامحرم اسـت  انجـام شـود؛ و       کند، نباید توسط بانوان در مکانمی

براي محفوظ ماندن آنان از دید نامحرم، فی نفسـه شایسـته بـه نظـر     فراهم کردن و طراحی مکان ورزشی مخصوص بانوان 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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البته الزم است  مالحظه شود که زمینه براي حضـور افـراد نـامحرم فـراهم نباشـد و ورزش بـا امـور حـرام مثـل           ،رسدمی
 .مات دیگر هم به وجود نیایدو نیز زمینه ارتکاب محرّ ودهموسیقی حرام همراه نب

  .شود هیتعب نامحرمان چشم از دور جداگانه يفضا است الزم :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 آن بر محرم و نامشروع امور ریسا و نامحرم دید امکان رفع و حجاب حفظ با :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .است زیجا نشود مترتب
 نـامحرم  دیـد  معـرض  در هـا  خـانم  کـه  باشـد  نحـوي  به اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 اشـکالی  نکنند، فجور و فسق به اقدام و بشود اسالمی شئونات مراعات کننده، ورزش هاي خانم خود جمع در نیز و نباشند،
  .ندارد

طراحی کند که مشرف به خانـه مـردم     -تعداد طبقات زیاد -آیا مهندس معمار می تواند ساختمانی با تراکم باال-10
  باشد؟

  :خ مراجع عظامپاس
  .بگیرند را آن اشراف جلوي هایی طرح با اینکه مگر نیست جایز :ایت اهللا مکارم شیرازي

هی بر همسایگان ضرر قابل توجکه به نحوي است  احداث این أبنیه فی نفسه مانعی ندارد لکن اگر :ایت اهللا سیستانی
ها کم ارتفاع است و منزل مرتفع مزبـور در  است که نوعاً خانه منطقه مسکونیمثالٌ (و این امر غیر متعارف باشد آیدمیوارد 

هی بر همسـایگان وارد  ا اگر ضرر قابل توجام ،باشدجایز نمی)کندمتعارف نیست و عرفاً ایذاء همسایگان صدق می آن محلّ
مکنـه  أزمنـه و  أو  متعارف و معمولی باشد اشکال ندارد و ایـن مطلـب بـه حسـب مـوارد      ه امرنشود یا آنکه ضرر قابل توج

هاي مجاور قابل رؤیـت نباشـد   البته شایسته است در کشور اسالمی منازل طوري ساخته شود که داخل خانه ،مختلف است
تا از طرفی زمینه گناه براي بعضی فراهم نشود و از طرفی ساکنین منازل مجاور به راحتی از خانـه خـود کـه مسـکن کـه      

  .ه نمایندمحل سکونت و آرامش آنهاست، استفاد
  ریخ :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 بایـد  ولـی  ندارد اشکال نفسه فی تراکم، پر ساختمان ساختن: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 دارد وظیفـه  خانـه  سـاکن  خـود  نکـرده،  مراعـات  اش طرّاحـی  در را حریم این مهندس اگر و. بشود دیگران حریم مراعات
  .نشود سلب مردم آسایش تا بیندیشد تدابیري

   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



١٠٩ 
 

  :اصول طراحی معماري
حکم استفاده از مصالح و نمادهاي نماکاري که در غرب براي شناسـایی بناهـایی بـا اسـتفاده هـاي غیـر اخالقـی        -1

 استفاده می شود چیست؟
  :پاسخ مراجع عظام
  .جایز نیست :يایت اهللا مکارم شیراز

  .جایز نیست گناه شود، طل وچنا نچه موجب ترویج با :ایت اهللا موسوي اردبیلی
  .جایز نیست ن مراکز است،عالئم مختص به آ ن نماها وآاگر :ایت اهللا مظاهري
  .شوند جایز نیستج آن شمرده میاستفاده از عالئمی که نماد فساد هستند و مرو :ایت اهللا سیستانی

  .استفاده براي کاربري هاي فوق درصورتی که غیر اخالقی باشد جایز نیست :وحانیایت اهللا ر
  . نیست جائز شود حساب گناه به دعوت ها نمایه این اگر :ایت اهللا گرامی قمی

  .ساخت خانه هاي خود تشبهی به اهل کفر داشته باشند سزاوار نیست که مومنین در :ایت اهللا صافی گلپایگانی
  العالم واهللا.نیست جایز باشد منکر و فحشاء نماد مذکور نماد چنانچه :یایت اهللا زنجان

  .ستین جائز :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 و عاشـقانه  ریتصاو مانند باشد یمحرم امر رهیغ و ينماکار مانند امور آن اگر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .باشد که نحو هر به است زیجا باشد مباح امر اگر و است یاخالق سادف موجب و ستین زیجا است شهوت جیمه که نحوه
 نمادهـایی  مرادتـان  اگـر . اید نفرموده بیان دقیق را منظورتان: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

ـ . نیست جایز که است روشن است، کفر فرهنگ بیانگر یا و اسالمی شئون خالف و عفّت خالف که است  جـایز  مثـال،  رايب
 و کفّـار  بـه  تشـبه  کلّـی،  طـور  بـه . کنـد  تزئین زرتشتی فرهنگ نماینگر عناصر با را ساختمانش نماي مسلمان، یک نیست
   .دارد مشکل شرعاً فساق،

 مـی  شـمرده  قـوم  آن از کنـد،  قـومی  شـبیه  را خود کس هر ــ. منْهم عد بِقَومٍ  تَشَبه  منْ« : فرمودند) ص(خدا رسول
  .است شده نقل نیز) ع(علی از عیناً حدیث، این» شود

 «.بکنـد  مـا  غیـر  بـه  شبیه را خودش که کسی نیست ما از ـــ. بغیرنا  تشبه  من منّا لیس« : فرمودند) ص(خدا رسول
ـ  لقَومک قُلْ الْأَنْبِیاء منَ نَبِی إِلَى تَعالَى اللَّه أَوحى« : فرمودند) ع(امیرمؤمنان وا  الَ سـتَلْب  اس بـی  لائد أَعـ وا  لَـا  و تَرْکَبـ  ب رَاکـم 

 کـرد  وحى متعال خداوند ـــــ  أَعدائی هم کَما أَعدائی فَتَکُونُوا أَعدائی مداخلَ تَدخُلُوا لَا و أَعدائی مطَاعم تَطْعموا لَا و أَعدائی
 رفتـار  و نخورنـد  مـرا  دشـمنان  طعـام  و نپوشـند  مـرا  دشمنان لباس که بگو خود ومق به که خود پیغمبران از پیغمبرى به

  ».هستند من دشمن ها آن که چنان هم بود خواهند من دشمن ایشان که ندهند انجام را من دشمنان
رٍ  الْأُمۀُ هذه تَزَالُ لَا« : فرمود می) ع(امیرالمومنین: فرمود) ع(صادق امام ا  بِخَیـ مـ  لْ لَـموا ی سـب  اس بـمِ   ل جـالْع  وا  و مـطْعی 

 خـوراك  و نپوشـند  را عجم لباس که زمانی تا) ها مسلمان( امت این ــــــ. بِالذُّلِّ اللَّه ضَرَبهم ذَلک فَعلُوا فَإِذَا الْعجمِ أَطْعمۀَ
 و لبـاس . »کـرد  خواهـد  مقرّر را ذلّت نهاآ براي خداوند کنند، چنین گاه هر و هستند خیر در پیوسته نخورند، را عجم هاي
 ایـن  بـر . نیسـت  جایز فساق، و کفّار به تشبه گونه هر یعنی است؛ کلّی احادیث، این حکم و اند، شده ذکر نمونه باب از غذا

 از .پوشـیدند  می دراز هاي لباس قاجار، رژیم از قبل تا ما پدران. است اسالمی غیر لباس هم ما مردم امروزي لباس اساس،
 همـین  نیـز  معمـاري  در. فرماییـد  می که مالحظه فعلی وضع این به رسید تا شدند کوتاهتر ها لباس کم کم قاجار، دوران
 بـه  کسـی  تـا  هسـتند  حیاط اطراف ها اتاق و است خانه وسط در حیاط اغلب ما، قدیم معماري در مثالً. است افتاده اتّفاق

 سـر  از مـا،  امروز زندگی سبک متأسفانه. شد نمی باز خانه بیرون به هم ها جرهپن معموالً. باشد نداشته دید همسایه حیاط،
 مـا  امـروز  کـه  حـالی  در زیتـون  روغـن  و گاو روغن خوردن بر شده تأکید) ع(بیت اهل احادیث در. است اسالمی غیر پا، تا

 تومـان  هـزار  یـازده  پوست، با انآفتابگرد تخم کیلوگرم یک قیمت وقتی. آفتابگردان روغن نام به خوریم می پارافین داریم
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تخـم  از واقعـاً  هـا،  روغـن  ایـن  اگر!! است؟ تومان هزار چهار قیمتش گرمی، 800 آفتابگردان روغن بطري یک چطور است،
 برخـی . نیسـتند  طبیعی روغن ها این قطعاً پس. باشد قیمتشان تومان هزار پنجاه باالي باید باشند، شده گرفته آفتابگردان

 و لبـاس  شـکل  و لبـاس  جـنس  در. شـوند  مـی  استخراج نفتی مواد از که هستند پارافین نوعی اینها که اند فتهگ مطّلعین
 تأکیـد  اسـت  مـدتی  معظّم رهبر لذا.  است شده حاکم کفر فرهنگ نیز ما امور دیگر و آن شکل و ساختمانی مصالح جنس

 .اسالمی زندگی سبک رواج بر دارند ویژه
  د رو به  قبله باشد؟آیا طرح اتاق والدین بای-2

  :پاسخ مراجع عظام
  .کند نمی تفاوتی :ایت اهللا مکارم شیرازي

 بـه  انحـراف  و بـدون  مسـتقیم  قبلـه  که باشد طوري اتاق دیوار است، بهتر امکان صورت در: ایت اهللا موسوي اردبیلی
 قبلـه  بـه  رو بیشـتر  عمال بیعیط بطور ساکن افراد که باشد که طوري است بهتر نیز و باشد دیوارها از یکی سمت به چپ،

  .قرار گیرند
  .خیر :ایت اهللا سیستانی

  .ن نداریمآدلیلی بر لزوم  :ایت اهللا روحانی
  .ندارد یلزوم :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .باشد قبله به رو ستین الزم :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
  

 اسـت  بهتـر  کلّـی  طور به چیست؟ بودن قبله به رو از منظور: ها هپاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگا
 بـه  یعنـی  باشـد؛  قبله به رو بدنش جلوي قسمت  و بچسبد زمین به راستش پهلوي که نحو به بخوابد؛ قبله به رو مسلمان،

 عرفانی حیث از هم است، حالت بهترین شناختی زیست حیث از هم حالت این. گذارند می قبر در را مرده که نحوي همان
 برزخـی  سـیر  توانـد  مـی  بزرگـوار  آن مدد به و شود می همسو) ع(عزرائیل با انسان حال، این در چون. است حالت بهترین
  .دارد فراوانی برکات خوابیدن، حالت این به اهللا، الی سالکین براي بخصوص. باشد داشته

 آیا الزاما محل عبادت و خواب در خانه باید جدا باشد؟-3
  :راجع عظامپاسخ م

   .لزومی ندارد :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .وجوب شرعی ندارد :ایت اهللا موسوي اردبیلی

ـ  :ایت اهللا سیستانی ی از خانـه را اختصـاص بـه عبـادت     الزم نیست ولی سزاوار است و مستحب که انسان مکان خاص
 .دهد

  خیر حسن الزامی وجه شرعی ندارد :ایت اهللا روحانی
  يآر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

 محـل  دیـ با هتل و رستوران مانند یعموم يها محل در بله ستین الزم ریخ :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
  .کنند استفاده بتوانند عموم که باشد خدا عبادت

 یـا  محـلّ  اي خانـه  هـر  در کـه  است بهتر ولی نیست، الزامی :ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
 آن از قسـمتی  است بهتر کند، می عبادت کارش اتاق یا خواب اتاق در کسی اگر حتّی. شود تعبیه عبادت براي هایی محلّ

 می دیده وضوح به ـ قم کهک در مالصدرا حکیم ي خانه مثل ـ قدیمی هاي خانه برخی در. دهد اختصاص عبادت براي را
  .است بوده عبادت مخصوص خانه، از قسمتی که شود
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نظر دین در خصوص مکان یابی سرویس هاي بهداشتی چیسـت؟ آیـا قرارگیـري توالـت در ابتـداي ورودي جـایز       -4
  است؟

  :عظام مراجع پاسخ
  .ندارد یمانع نکند، جادیا یآلودگ و مزاحمت که جا هر در: يرازیش مکارم اهللا تیا
  .ندارد یشرع حرمت: یلیاردب يموسو اهللا تیا
  .ندارد یمنع نفسه یف: یستانیس اهللا تیا
  .میباش مراقب دیبا وماهم دهد یم تیاهم یبهداشت يها سیسرو یابیمکان به اسالم :یروحان اهللا تیا
  .است بهتر کنیول ندارد یلزوم: يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

و مدیریت هتل در  حکم بهره بردار.به هتلی در تهران مراجعه شد و متوجه شده ایم که توالت آن رو به قبله است -5
 این باره چیست؟

  :پاسخ مراجع عظام
 مثـل  نباشند قبله رو به توالت از کنندگان استفاده که بدهند ترتیبی باید موارد گونه این در :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .بنشینند منحرف کافی قدر به کنندگان استفاده که می کنند توصیه یا و گذارند می مخصوصی هاي تخته اینکه
 یـا  قبلـه  بـه  رو بنشینند که طوري افراد تغییر، آن از قبل و کند تغییر آن جهت است الزم :یت اهللا موسوي اردبیلیا
  .کنند استفاده ندارد شرعی مشکل جهت آن که دیگري توالت از اینکه یا .نباشد قبله به پشت

  .باید اصالح کنند :ایت اهللا مظاهري
مکـان   الزم است هنگام تخلّی رو به قبله یا پشت به آن نباشد و صـاحب اختیـارِ  بر استفاده کننده  :ایت اهللا سیستانی

 .الع رسانی نمایدنیز  باید حد االمکان جهت آن را عوض نماید یا به استفاده کنندگان اطّ
 .بدهد جهت تغییر باید هم دار هتل ، است حرام :ایت اهللا گرامی قمی

   .دینما اصالح را آن است الزم :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 کننـد  منحـرف  يقـدر  الاقل و دهند رییتغ را ها توالت که شرعا است واجب :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .کنند ترك را توالت آن بدون و دیآ رونیب قبله از که
 قبله به رو توالتها، آن از کنندگان استفاده که دارند یقین اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 آن از کسی تا ببندند را درش یا کنند اصالح را ها توالت که است واجب هتل متصدیان بر کنند، می تخلّی قبله به پشت یا
  .نکند حرام ي استفاده
  آیا الزاما مساجد باید داراي مناره باشد؟-6

  :پاسخ مراجع عظام
 شناسـایی  قابـل  بـراي افـراد   نزدیـک  و دور از که باشد چنان است خوب ولی ندارد ضرورتی :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .باشد
  .وجوب شرعی ندارد :ایت اهللا موسوي اردبیلی

  .الزام ندارد :ایت اهللا مظاهري
  .خیر :ایت اهللا سیستانی

  .است مسجد که باشد معلوم لیکن نیست الزم :ایت اهللا گرامی قمی
  .خیر الزم نیست :ایت اهللا روحانی

   .است بهتر ینید بناء نماد يبرا یول ریخ :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
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 یمـ  يبلنـد  يبـاال  نبـوده  بلندگو و کروفونیم سابقا که بوده آن يبرا مناره :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 بلندگو که زمان نیا خصوصا ستین واجب مناره و بفهمند یاهال همه که شد مناره کم کم بشنوند را اذان يصدا که رفتند

  .باشد یم
 شـرعاً  باشـند،  مسـجد  سقف از بلندتر که هایی مناره ساخت :ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 منـاره  واقـع  در امروزي، هاي مناره. باشد آن از تر پایین یا مسجد خود همسطح باید) گفتن اذان محلّ( مناره. است مکروه
 منـاره  امروزه. گفت می اذان و گرفت می قرار آنجا در مؤذّن که بود جایی سابق، در مناره. ندارند را مناره کارکرد و نیستند

 را حکـم  همـین  هـم  امـروزي  گنبـدهاي . هستند اسراف بارز مصادیق از لذا معقول؛ هاي کاربرد بدون هستند عناصري ها
 صـرف  که اي هزینه با. اند تزئینی عناصري صرفاً امروزه اما د،داشتن تهویه کارکرد و رسانی صوت کارد گنبدها سابقاً. دارند
 معمـاري  عناصـر  از وجـه  هـیچ  به گنبد، و مناره لذا. ساخت دیگر مسجدي توان می شود، می مسجد یک گنبد و ها مناره

  .باشد سادگی نهایت در باید مسجد اسالمی، منظر از. اند شده بسته اسالم ریش به بلکه نیستند، اسالمی
خصوصا که افـراد زیـادي    ساختمان هاي چند طبقه چه حکمی دارد؟ در و آیات مشابه براي سر  یکاد واننوشتن  -7

  کنند؟ در زندگی می باالتر از محل نصب آیه در سر
 :پاسخ مراجع عظام

  .شود ینم اهانتی محسوب باالتر طبقات در ها آن زندگی و ندارد اشکالی آن از استفاده :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .ین محسوب شودمگر در مواردي که توه اشکال ندارد، :ایت اهللا موسوي اردبیلی

  .اشکال ندارد :ایت اهللا مظاهري
سات و آیات قرآن و عدم آن عرفی است و ظـاهراً در ایـن مـورد صـدق     صدق هتک حرمت به مقد :ایت اهللا سیستانی

  .کندنمی
  .ندارد اشکال :ایت اهللا گرامی قمی

 ساختمان را نسبت به احترام به ایـن  ولی باید ساکنین موجود در .یات خوب استآگونه  نوشتن این :روحانیایت اهللا 
  .یات توجه داده باشیدآگونه 

 مانعی ندارد :ایت اهللا صافی گلپایگانی
   .دارد یخوب برکات و آثار بلکه ندارد یاشکال :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

 مهیب و را منزل اهل و منزل دینما یم حفظ و دارد هم ثواب بلکه تسا زیجا :س مدرسی یزديآیت اهللا حاج سید عبا
  .شود یم قرآن

 قـرآن  بـه  اهانـت  را گـرفتن  قرار آیات از باالتر گونه این عرفاً :ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
 نوشـته  الرّحیم الرّحمن اهللا بسم شریف ي آیه ساختمان، در سر بر که است مطلوب بلکه. ندارد اشکال لذا کنند، نمی تلقّی
  .شود

  استفاده از مبل و صندلی در مساجد جایز است؟-8
  :پاسخ مراجع عظام

 يا جداگانـه  محـل  اگـر  و سـت ین زیجا باشد داشته نمازگزاران يبرا یمزاحمت که یصورت در :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .ندارد یمانع دهند اختصاص خطابه و وعظ از خاص جلسات يبرا را آن که باشند داشته

مزاحمـت بـراي    ،مسـجد  شـغال مقـداري از مکـانِ   امانعی نـدارد مگـر اینکـه بـه لحـاظ       فی نفسه :ایت اهللا سیستانی
  .نمازگزاران داشته باشد

  .ندارد یاشکال نشود گزاران نماز مزاحم چنانچه  :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .است استفاده مورد ها عاجز يبرا و است زیجا :ید عباس مدرسی یزديآیت اهللا حاج س

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هـم  را عبـادت  محـلّ  و نشود محسوب مسجد وهن عرفاً اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
. نیسـت  ایزجـ  است، عبادت براي که مسجد از هایی قسمت در آن، امثال و صندلی و مبل گذاشتن لذا. ندارد اشکال نگیرد

  .نشود خارج خود سنّتی حالت از مسجد شود سعی کلّی طور به
 آیا مساجد باید داراي وضوخانه باشد؟-9

  :عظام مراجع پاسخ
  .است الزم کار نیا یفعل طیشرا به توجه با :يرازیش مکارم اهللا تیا
  .ریخ: یستانیس اهللا تیا
    .يآر االمکان یحت: يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .است بهتر لکن ندارد وجوب: يزدی یمدرس عباس دیس حاج اهللا تیآ

  .نیست الزامی مسجد، در وضوخانه وجود خیر: ها دانشگاه در يرهبر معظم مقام یندگینما نهاد پاسخ
 حداقل هاي الزامات مکانی و امکاناتی براي اطالق عنوان مسجد به آن مکان را از لحاظ شرعی بفرمایید؟-10

  :عظامپاسخ مراجع 
 قـرار  آنجـا  در اسـت  الزم نمازگزاران براي آنچه و کنند وقف را آن محل که است آن حداقل :ایت اهللا مکارم شیرازي 

  .دهند
 مسـجد  دهـد  قـرار  مسـجد  را آن زمین آن مالک چنانچه باشد که مقداري هر به زمینی هر :ایت اهللا موسوي اردبیلی

 عنـوان  به زمین یک نمودن وقف براي .باشد متر یک در متر یک اگر حتی باشد می جاري آن بر احکام مسجد تمام و است
  .باشد مباح باید زمین ولی .نیست الزم امکاناتی شرعا مسجد

چنانچه شخصی زمین ملکی را به عنوان مسجد وقف نماید، حکم مسجد دارد  و براي وقف کـردن   :ایت اهللا سیستانی
 ها ذکر شده است وجـود نـدارد، هـر   شرایط عمومی مال موقوفه که در رساله ی غیر ازشرایط خاص ،مکانی به عنوان مسجد
چند خوب است موقعیات فعلی و آینده محلّت و خصوصی مکان را قبل از وقف، نظر قرار دهند تا بعداً موجـب زحمـت    مد

  .افراد و بروز مشکالت نگردد
 یکـاف  مسجد عنوان اطالق يبرا باشد نمازگزاران دهاستفا قابل و مجزا یمکان :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
   .دهد قرار مسجد را آن کننده هیته که است

 مسجد عنوان به نیمومن نماز رکعت دو و شود گرفته مسجد عنوان به نیزم :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 و عمـارت  امـا  اسـت  بهتـر  وانندبخ هم مسجد وقف غهیص اگر و است ارض ریتحر مسجد چون شود یم مسجد دهند انجام
  .ستین مسجد الزم آن مانند

 مسـجد  نیـت   بـه ) اهللا الـى  قربـۀ (قربت قصد به را زمینى اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
 مراعـات  آن بـه   نسـبت  مسـجد  احکام باید و شود مى مسجد بخواند، نماز آن در  بانى اذن به نفر یک حداقل و بسازند بودن
 یعنـى » اهللا الـى  قربۀ مسجداً وقفتها« :بگوید بانی یعنى بخواند، هم وقف صیغه باید که است  آن فقها بین مشهور البته. شود
 کننـد  وقف مسجد براي را زمینی اگر پس. باشد مسجد آنکه براى کردم وقف خداوند رضاى براى را ساختمان یا زمین این

 زمـین  شـود،  ویـران  مسجدى اگر. باشد نداشته دیوار چه اگر شود می مسجد مکان آن شود، خوانده آن بر وقف ي صیغه و
 آن در مسـجد  که  شهرى یا روستا تمام اگر همچنین و است، جارى برآن مسجد احکام و شود نمى خارج بودن مسجد از آن

  .دارد مسجد عنوان همچنان بوده که مسجد مکانى شود خراب است،
مهـدکودك   و با توجه به نیازهاي جامعه امروزي احداث مساجد بدون پارکینگ، آسانسور،  وآیا در مساجد امروز -11

  و فضاي نگهداري کودکان و نیز فضاي مناسب براي استقرار تشکلهاي مذهبی مانند بسیج ، جایز است ؟
  :پاسخ مراجع عظام
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 در را هـا  مکـان  نیـ ا مسـجد  ساخت ياابتد از و شود احساس ییازهاین نیچن که يموارد در :ایت اهللا مکارم شیرازي
   .رندیبگ نظر

بلی جایز است و الزم است شأن و قداست مساجد حفـظ شـود و از امـور متفرّقـه در مسـاجد کـه        :ایت اهللا سیستانی
ها گـاه   رعایت بعض موارد مذکور در سؤال به حسب اختالف موقعیت مناسب با شأن و قداست مسجد نیست پرهیز شود و

 .باشدمی و مرجوح ی هم بدون رجحان و در برخی موارد ناپسندپسندیده و گاه
  آري :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

 زیجـا  و اسـت  یجنبـ  امـور  یبـاق  و است ارزنمازگ مکان شد انیب که مسجد :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
  .رساند ینم مسجد به ضرر نباشد اگر و است

 بسـیج،  اتـاق  و فرهنگـی  اتـاق  نه کودك مهد نه پارکینگ نه :ها رهبري در دانشگاه پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم
 فضـاي  از ندارد حقّ کسی اما. ندارد مشکلی نمازگزاران، رفاه براي و مسجد کنار در ها آن ساختن ولی نیستند مسجد جزء

 تعبیـه  آسانسـور  آن براي توان می است، طبقه چند یا دو مسجد اگر آسانسور؛ اما. کند استفاده امور گونه این براي مسجد
 محـلّ  مسـجد . نشـود  تفریحگـاه  به تبدیل مسجد که بود مراقب با. باشد طبقه یک که است آن مسجد در اصل البته. نمود

 بـه  مسـجد،  در کودکـان  حضور. شود حفظ آن در خضوع و خشوع روح بود مراقب باید لذا است؛ بندگی و خشوع و خضوع
 سـر  مسجد در و کنند نمی مراعات را مسجد شئون که کودکانی لذا. کنند مراعات را مسجد ئوناتش که است جایز شرطی

 مسـجد  اهل آزار موجب اگر اما. دارد کراهت نفسه فی مسجد، در حضورشان کنند، می بازي و دوند می یا کنند می صدا و
 حرمـت  هنـوز  که کودکانی. است حرام مسجد، به اآنه آوردن بزنند، هم به را کنندگان مناجات و نمازگزاران تمرکز و شوند

. کننـد  نمی مراعات را مسجد حرمت نیز بزرگسالی در اغلب باشند، داشته مسجد به عادت اگر شوند نمی متوجه را مسجد
 توجیه مقدس، شارع نظر از »شود مسجد اهل بزرگسالی در که آوریم می مسجد به را کودك« : گویند می برخی اینکه لذا

  .نیست تیدرس
  در مساجد جایز است؟... طواف کنندگان و استفاده از نقوش برجسته ي اماکن مذهبی چون خانه خدا و-12

  :پاسخ مراجع عظام
 در برجسـته  غیـر  برجسته یـا  صورت به خواه دیگري روح ذي موجود یا انسان نقش هرگونه :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .نیست مناسب مسجد
 کـردن  نقـش  است چنین هم و واجب، احتیاط بر بنا است حرام به طال مسجد کردن زینت: یایت اهللا صافی گلپایگان

 مکـروه  بوتـه  و گـل  مثـل  نـدارد،  روح که چیزهایی نقاشی و دارد، روح حیوان و انسان مثل که چیزهایی صورت به مسجد
  .است

  . و اگر مشغول کند کراهت دارد .ارداگر انسان نمازگزار را به خود مشغول نکند اشکال ند :ایت اهللا موسوي اردبیلی
 .شود گرایی تجمل مصداق اینکه مگر ندارد اشکال :ایت اهللا مظاهري
حـرام  بر احتیاط  بنابرجسته و مجسم باشد، ساخت آن  اگر ،روح دیگرنقش انسان یا موجودي ذي :ایت اهللا سیستانی

  .د را با آن زینت نکننداحتیاط مستحب است مسج، باشد و چنانچه برجسته و مجسم نیستمی
    يآر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .است زیجا نباشد کامل وانیح صورت اگر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 مسجد، در وجود زند می هم به را نمازگزاران تمرکز آنچه هر :ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

  .است نامناسب
می توان از نماکاري ها وسبک هاي معماري غربی در معماري شهرهاي مملکت اسالمی اسـتفاده کـرد؟ اگـر     آیا-13

  مرسوم باشند این موضوع چه حکمی دارد؟

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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١١٥ 
 

  :عظام مراجع پاسخ
 آن ریـ غ و مسـاجد  در یاسـالم  يمعمـار  اصـالت  و شـود  زیـ پره هـا  آن از دیبا االمکان یحت: يرازیش مکارم اهللا تیا

  .بماند محفوظ
   .شود استفاده یاسالم درکشور ،یاسالم يمعمار سبک که است بهتر :یلیاردب يموسو اهللا تیا
  .ندارد اشکال شود، نمی محسوب خاصی گروه یا فرقه عالمات و نیست غربی بناهاي مختص اگر: يمظاهر اهللا تیا
 خـالف  هـم  صـورت  نیـ ا ریغ در و ستین زیجا باشد نهاآ نییآ و یخراف يها نشانه چنانچه: یگانیگلپا یصاف اهللا تیا

  .است یاسالم وعزت استقالل
 چنـد  هر ستین حرام نفسه یف گردد، جامعه در فساد اشاعه موجب که نباشد يطور ها سبک اگر: یستانیس اهللا تیا

  .کند قیتزر جامعه به را تیمعنو که شود یطرّاح يطور ها خانه ينما و شهر يفضا است ستهیشا
  .دارد تیاولو ما یاسالم و یبوم فرهنگ و يمعمار حفظ: يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .ندارد اشکال بودن یغرب مجرد است زیجا نباشد یحرام امر اگر: يزدی یمدرس عباس دیس حاج اهللا تیآ

 غـرب  در سـبکی  اگر بلی. نیست جایز کفّار به تشبه: فرمودند ها دانشگاه در يرهبر معظم مقام یندگینما نهاد پاسخ
 از اسـتفاده  باشد، شده کفر نماد به تبدیل معماري، از سبکی اگر اما برد؛ کار به را آن توان می نیست، غرب نماد که هست

 کفـر  فرهنـگ  نمـاز  کـراوات،  مـثالً  .اسـت  جاري اصل همین هم...  و غذا و لباس در. است کفر فرهنگ ترویج حکم در آن،
 .باشد می کفر گفرهن ترویج حکم در آن، از استفاده لذا است؛

گـذارد و بـا    با توجه به زشت بودن خانه هاي بدون نما که اثر روانی نامناسبی بر روان شهروندان و مسلمانان می-14
آیا نماهاي  ؛ نماکاري خانه الزامی است؟ایر اقدامات مربوط به احداث مسکنکردن خانه همراه با س توجه به الزام قانونی نما
  به اثر سوء آن بر روحیات مردم نوعی حق الناس ایجاد می کند؟ زشت و بی قواره با توجه

  :پاسخ مراجع عظام
 موجـب  تا کنند انتخاب خود منازل براي مناسبی نماهاي امکان صورت در مردم است سزاوار :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .نشود مردم ناراحتی یا و اسالمی شهرهاي زشتی
کنـد  الناس ایجاد نمـی  حقّو نیز کردن  ه بودن ساختمان الزامی را براي نمارف زشت و بد منظرص :ایت اهللا سیستانی

تواند با رعایت أعلم فاألعلم از مجتهد دیگـر  له اظهار نظر ننموده، و مکلّف می، معظّملکن چنانچه قانونی در این رابطه باشد
  .تقلید نماید

  ریخ :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .ستین ثابت یالناس حق نیچن و ستین یالزام :س مدرسی یزديآیت اهللا حاج سید عبا

 هـم  کسی. نکند یا بکند نما را اش خانه است مجاز کسی هر :ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
 چیزهـا  این با سالم، آدم. کند اصالح را خودش ي روحیه شود می آزرده اش روحیه ساختمان، فالن ناخوشگل نماي از که

 روحیه که کند نمی فکر چیزها این به اصالً است، قیامت و قبر و مرگ یاد به همواره که کسی. شود نمی خراب اش روحیه
 سـاختمان،  بـراي  نما بهترین  ـ غربی روانشناسی معیارهاي طبق سالم نه ـ سالم حقیقتاً هاي آدم منظر از. شود خراب اش
 به سر انسان که شده توصیه هم روایات در. کند می خاکی را انسان هم است، وتیص و حرارتی عایق هم که است، گل کاه
  .است شده معرّفی کودکان تفریح بهترین عنوان به هم بازي خاك. باشد خاك به اوقات اغلب نگاهش و برود راه زیر

از مـدت مـی کنـد    حکم نماهایی که از لحاظ روانشناسی انسان را دچار بعضی هیجانـات واخـتالت روانـی در در   15-
 چیست؟

  :پاسخ مراجع عظام
  .شود پرهیز شدت به نماها اینگونه از است سزاوار البته :ایت اهللا مکارم شیرازي
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  . ور استفاده شودنیست بلکه بهتر است نماهاي نشاط آخوب  :ایت اهللا موسوي اردبیلی
  .نیست جایز مذکور فرض در :ایت اهللا مظاهري
 .شود حرام نیستایذاء شمرده نمی ه عرفاًمواردي ک :ایت اهللا سیستانی

 .اگر مضر باشد پرهیز کنند :ایت اهللا صافی گلپایگانی
   .شود اجتناب که آنست بهتر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .نباشد یمحرم امر اگر است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 روانـی  اختالل از منظورتان است؟ روانشناسی کدام منظورتان :ها هپاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگا

 حالی در شود می حساب روانی اختالل کند برقرار ارتباط پسرها با نتواند دختري اینکه روانشناسان، برخی نظر از چیست؟
 برتـرین  اسالم، در که الیح در است بد مرگ، ي درباره تفکّر غربی، روانشناسان نظر از. گذارد می حیا را اسمش اسالم، که

 کـه  حالی در ببرد معنوي لذّت هم خیلی گل، کاه نماي از شخص یک است ممکن. است شده شمرده خدا ذکر از بعد ذکر
 یـاد  و بخـورد  هـم  بـه  حالم میالد، برج دیدن از بنده است ممکن. بخورد هم به حالش گل، کاه نماي دیدن از دیگر، فردي
 ها چشم روانشناسی تا داریم روانشناسی روان؛ تا داریم روان. برد می لذّت آن از دیگري که لیحا در بیفتم نمرود و فرعون

  .هستند ها بینی جهان تابع ها، ذهن و
الح نماهاي خاص و غیرعادي یـا ارتفـاع غیرعـادي و یـا اسـتفاده از مصـ       ؛آیا تبرج و خودنمایی در معماري مانند16-

 است؟ حرام غیرعادي و گرانقیمت یا خارجی،
  :عظام مراجع پاسخ

 گانگـان یب فرهنـگ  از تیـ تبع اگـر  و اسـت  حرام شود محسوب ریتبذ و اسراف که یصورت در: يرازیش مکارم اهللا تیا
  .است مکروه حداقل باشد داشته ییخودنما جنبه اگر و دارد اشکال باشد

 اسـت  ممکـن  مـوارد  یبعض در و ستین خوب کند تجاوز متعارف و معقول حد از اریبس اگر :یلیاردب يموسو اهللا تیا
   .نباشد زیجا

  .نیست جایز باشد گرایی تجملّ اگر: يمظاهر اهللا تیا
 نفسـه  یفـ  نـدارد،  تناسـب  یاسـالم  یزندگ سبک با که یاشراف یزندگ جیترو و غیتبل یکلّ طور به: یستانیس اهللا تیا

 گـاه  و اسـت  حـرام  برسـد  اسراف حد به غاتیبلت نفس ای باشد مسرفانه یزندگ جیترو که موارد یبرخ در و ستین ستهیشا
 و باشـد  یمـ  نیمکلّفـ  عهده به موارد صیتشخ که باشد مذکور غاتیتبل حرمت باعث زین يگرید هیثانو نیعناو است ممکن
  .ندیبنما را اجتماع فقراء و فیضع افراد مالحظه داران هیسرما و حکّام و ثروتمندان امور، عیجم در است سزاوار
  .ندارد یمانع نفسه یف نباشد واسراف نشود گانیهمسا ذاءیا موجب چنانچه: یگانیگلپا یافص اهللا تیا
 .ستین زیجا شود گانیهمسا یتینارضا موجب که يعاد ریغ ارتفاع یول ریخ: يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

   
 نـۀ یز حرّم من قل دیفرما یم دخداون باشد حالل مال و راه از اگر است زیجا: يزدی یمدرس عباس دیس حاج اهللا تیآ

  .دهیآفر خود بندگان يبرا که را یاله يها نتیز کرده حرام یکس چه بگو 32 اعراف لعباد اخرج یالت اهللا
 نمـاد  امور، گونه این که آن مگر نیستند حرام فقهی، منظر از: ها دانشگاه در يرهبر معظم مقام یندگینما نهاد پاسخ

 حـد  حرام عرفانی، حرام ولی است یحداقل حرام فقهی، حرام. است حرام بلی اسالمی، عرفان و قاخال نظر از اما. باشند کفر
  .هستند تکاثر مصادیق از معماري، وادي در رفتارها برخی. است اکثري

 ها قابل مشاهده نباشد بالاشکال است؟ ها به نحوي که در شب پالك آن آیا طراحی سردر ساختمان-17
  :پاسخ مراجع عظام
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 اشـتباه  اسـباب  تـا  باشـد  آشکار صورت هر در که است این بهتر چند هر ندارد اشکالی ظاهرا :اهللا مکارم شیرازي ایت
  .نشود افراد

  .اشکالی ندارد :ایت اهللا سیستانی
   .يآر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
  .است اشکال بال نباشد قانون خالف اگر :ها رهبري در دانشگاهپاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم 

هـاي داراي محـدودیت    در مکـان به توقف اتوموبیل مشتري هـا دارد،   با نوع حرفه اي که نیاز ،آیا طراحی مغازه-18
  در شهر جایز است ؟پارك 

 :پاسخ مراجع عظام
  .جایز نیست شود عابرین یا گانهمسای براي مزاحمت اسباب که صورتی در :ایت اهللا مکارم شیرازي

معبـر یـا ایـذاء     ها هنگام توقّـف موجـب سـد   فی نفسه مانعی ندارد اما الزم است صاحبان اتومبیل :ایت اهللا سیستانی
چند با رعایت  خواه ناخواه هرو  اي در چنین محلّی متعارف نیستچنین مغازه إحداثدیگران نشوند و اگر طوري است که 

-شود به نحوي که ایذاء دیگران عرفاً مستند به صاحب مغـازه شـمرده مـی   می) مثالً همسایگان(ار دیگران باعث آز ،و دقّت
  .باشدشود جایز نمی

  .ستین جائز باشد محل اهل و نیعابر مزاحم :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 را مـردم  حقـوق  دارنـد  وظیفـه  هـا  مشـتري  ولی است، جایز: ها رهبري در دانشگاه پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم
 مالـک  شـود،  دیگـران  براي مزاحمت موجب که نحوي به بگذارد صافکاري جلوي را ماشینش کسی اگر مثالً. کنند مراعات
  .است گناهکار ماشین

قبول خرید چنـین خانـه    مردم چگونه است؟آیا اصوال بناي ساختمانی که با تراکم باالیی است و مشرف بر خانه -19
 اي چگونه است؟

  :پاسخ مراجع عظام
  .بگیرند را آن اشراف جلوي هایی طرح با اینکه مگر نیست جایز :ایت اهللا مکارم شیرازي

هی بر همسایگان ضرر قابل توجکه به نحوي است  احداث این أبنیه فی نفسه مانعی ندارد لکن اگر :ایت اهللا سیستانی
ها کم ارتفاع است و منزل مرتفع مزبور در است که نوعاً خانه منطقه مسکونیمثالٌ ( و این امر غیر متعارف باشد آیدمی وارد

هی بر همسـایگان وارد  ا اگر ضرر قابل توجام ،باشدجایز نمی )کندمتعارف نیست و عرفاً ایذاء همسایگان صدق می آن محلّ
مکنـه  أزمنـه و  أمتعارف و معمولی باشد اشکال ندارد و این مطلب بـه حسـب مـوارد و     ه امرکه ضرر قابل توج نشود یا آن

هاي مجاور قابل رؤیـت نباشـد   البته شایسته است در کشور اسالمی منازل طوري ساخته شود که داخل خانه ،مختلف است
از خانـه خـود کـه مسـکن کـه       و از طرفی ساکنین منازل مجاور به راحتی زمینه گناه براي بعضی فراهم نشودتا از طرفی 

  .هاست، استفاده نمایند محل سکونت و آرامش آن
  .ریخ :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .نباشد گانیهمسا بر مشرف که ها پنجره مراعات با است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 را آن کسـی  اگـر  و. نشـود  سـاخته  اي خانه نچنی است بهتر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 مشـجر  یا تار را مردم ي خانه به مشرف هاي پنجره باید مثالً نشود؛ سلب مردم آسایش که بیندیشد تدابیري باید خرد می
  .کند کور یا کند

  آیا در طراحی خانه؛ مستحب است چینش اتاق ها به گونه اي باشد که تمام اتاق ها رو به قبله باشد؟-20
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  :پاسخ مراجع عظام
با توجه به اینکه نشستن رو به قبله از مستحبات است اگر چینش اتاق به صورت بـاال سـبب    :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .شود کسانی که در آن جلوس می کنند رو به قبله باشند مصداق مقدمه مستحب می شود
 بـه  انحـراف  و بـدون  مسـتقیم  قبلـه  که باشد وريط اتاق دیوار بهتر است، امکان صورت در :ایت اهللا موسوي اردبیلی

قرار  قبله به رو بیشتر عمال طبیعی بطور ساکن افراد که که طوري شد است نیز بهتر و باشد دیوارها از یکی سمت به چپ،
  .گیرند

  .است بهتر قبله رعایت ولی نیست، مستحب :ایت اهللا مظاهري
الت مختلفی از جمله مستحب شمرده شـده اسـت و تبعـاً طراحـی و     رو به قبله قرار گرفتن در حا :ایت اهللا سیستانی

ها به این اگر چینش اتاق، اجر نخواهد بودساختن بنا به شیوه اي که زمینه آن را فراهم کند از باب کمک در انجام خیر بی
  .کند بهتر است این مسأله رعایت گرددمسأله کمک می

  .لزومی ندارد :ایت اهللا صافی گلپایگانی
  .ریخ :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .جایز است لکن مراعات حق دیگران بشود :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 باشـد  قبله به رو درش یعنی چه؟ یعنی اتاق بودن قبله به رو: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 هـم  خوابیـدن  موقع و باشند قبله به رو افراد نشستن موقع که شود رّاحیط طوري خانه است بهتر بلی ؟...  یا اش پنجره یا
  .باشند قبله به رو
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  :اصول شهرسازي ومدیریت شهري
 

اسـتفاده  ...خیابـان سـازي و   آیا می توان از وجوهات شرعی در راستاي آبادانی بالد مسلمین از قبیل خانـه سـازي،  -1
  کرد؟

  :پاسخ مراجع عظام
 مقـداري  تـوان  می شرع حاکم اجازه با باشند مستعضفی افراد منطقه آن اهالی که صورتی در :رازيایت اهللا مکارم شی

  .کرد صرف راه این در را آن از
  .ودر صورت لزوم باید به خود صاحبان انجام مراجعه نمایید این امورحکم شرعی ندارد، :ایت اهللا روحانی

یک در بخش مربوط به خود  مختلف است و موارد مصرف هر وجوهات شرعی به حسب انواعحکم  :ایت اهللا سیستانی
  .2ها و کتب فقهی ذکر شده استدر رساله

  ریخ :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 و عسـر  در شـخص  نشـود  صـرف  اگـر  که یشخص مورد در مگر ستین زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 زیجـا  شـرع  حـاکم  اجـازه  بـا  ضـرورت  مقدار به) ع(امام سهم صرف جا نیا در شود مومن برادر يآبرو ختنیر خطر و حرج
  .است

ولـی   .خمس را باید با اجازه ولی امـر خمـس مصـرف کننـد    : ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
 و مدرسـه  و پـل  ثـل م المنفعه عام امور ساختن زکات، مصارف از یکی .امور عام المنفعه هزینه کنند انند درزکات را می تو

 هـم  آن وقف. کرد نذر امور گونه این براي توان می همچنین کرد، هم انفاق توان می امور، گونه این براي. است...  و خیابان
 .کند مردم وقف و بسازد پل تواند می شخص مثالً است؛ جایز

  
  
  
اقدام بـه اسـتقرار ادارت و نهادهـاي     برخی ادارات با خرید یا اجاره بناهاي مسکونی در بافت ها و محالت مسکونی-2

هـاي مسـکونی مناسـب فعالیـت اداري نیسـت لـذا معمـوال         کنند با توجه به اینکه نـوع سـاختمان   تابعه شان در آنجا می

                                                             
  :باشدحکم صرف وجوهات شرعیه در موارد مذکور از قرار ذیل می .2

سادات است و مصرف آن فقط فقراء سید هستند لذا صرف آن یک قسمت آن سهم : شودخمس به دو بخش تقسیم می.الف
السالم است که در این زمان، باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا  و نصف دیگر خمس، سهم امام علیه .غیر این مورد جایز نیست
دین چه سید و چه عام که دهد برسانند و مصرف عمده آن  رفع ضروریات زندگی مؤمنین و مؤمنات مت به مصرفی که او اجازه می

در زمینه اجازه براي مصارف سهم امام علیه السالم   اند برساند، البته مجتهد جامع الشرایطبراي مخارج مورد احتیاج خویش درمانده
لذا .دهدمیتر وجود دارد مصرفی که به آن درجه از اهمیت نیست را اجازه نمراعات أهم فاألهم را نموده و در مواردي که مصرف مهم

هزینه آن در موارد مذکور چنانچه ضرورت محسوب نشود جایز نیست و در موارد ضرورت نیز نیازمند اذن از مجتهد جامع الشرایط 
  .و احتیاط الزم آن است که او مرجع أعلم و مطّلع بر جهات عامه و نیازهاي مؤمنین باشد.است

با شرایطی که در رساله عملیه ) فی سبیل اهللا(امور خیر عام المنفعه  صرف زکات مال در موارد مذکور، چنانچه از مصادیق.ب
  .آمده محسوب گردد،  اشکال ندارد ولی احتیاط واجب آن است که از مجتهد جامع الشرایط اذن بگیرند

  .مصرف زکات فطره بنابر احتیاط واجب فقط فقراء شیعه می باشد.ج
 .باشد، لذا صرف آن در غیر این مورد جایز نیستیمصرف رد مظالم و کفارات فقط فقراء شیعه م.د

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



١٢٠ 
 

 ها ناراضی بوده و حتی دچـار مشـکالت روانـی و روحـی مـی      کارمندان این موسسات هنگام کار دراین فضاها و ساختمان
 ت که سیستم شهرسازي شهر را هم مختل میکند چه حکمی دارد ؟ این نوع اقداما. شوند

  :عظام مراجع پاسخ
 شود ابانیخ و کوچه آن یاهال يبرا ای کارمندان يبرا یمهم انیز و ضرر سبب که یصورت در: يرازیش مکارم اهللا تیا

  .ستین زیجا
. سـت ین يادار تیفعال تیممنوع وجبم يادار کار با یمسکون ساختمان يظاهر تناسب عدم صرف: یستانیس اهللا تیا
 در یخاص نیقوان که آن ای اند، داده قرار عقد ضمن در  نیمسئول با مکان ثیح از را یخاص طیشرا کارمندان چنانچه البته

  .است متفاوت طیشرا حسب به احکام باشد داشته وجود... و يشهرساز
  .ستین جائز شود یمسکون منازل مزاحمت و شیآسا سلب سبب اگر: يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 المال تیب در ییجو صرفه و اقتصاد جهت از چه اگر نندیب یم مصلحت البد: يزدی یمدرس عباس دیس حاج اهللا تیآ
  .است زیجا و نیمسلم

 یـر غ اسالمی، حکومت قانون طبق کاربري، تغییر نوع این اگر: ها دانشگاه در يرهبر معظم مقام یندگینما نهاد پاسخ
 فضـا،  بـودن  نامناسـب  سـبب  بـه  کارمنـدان،  اگر لکن. است جایز نکند، منع آن از قانون اگر ولی نیست؛ جایز باشد، قانونی
  .هستند آنها مدیون اداره مسئوالن ببینند، آسیب

آیـا   .رونـد  ها و مهندسان شهرهاي دیگر می برخی ادارات با وجود حضور مهندسان خبره در شهر به سراغ شرکت-3
  امر جایز است؟ این

  :پاسخ مراجع عظام
  .نیست جایز شود ها برنامه ضعف یا و بیشتر هزینه مستلزم که صورتی در :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .فی نفسه اشکالی ندارد :ایت اهللا سیستانی
   يآر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

 آگـاه  را هـا  آن هسـت  يا مفسده اگر و نندیب یم امر نیا در مصلحت ها آن :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
  .باشند باخبر که بگذارند انیم در ها آن دست باال با ای کنند

ا . نیسـت  شـرع  خالف نباشد، قانون خالف اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه قـانون  اگـر  امـ 
 نیروهـاي  وجود با که است الزم مسئولین، بر صورت، آن در دکنن استفاده بومی نیروهاي از االمکان حد مسئولین که باشد

 چـرا  اسـت؛  اسـالم  شریعت از تخلّف حکم در اسالمی، جمهوري قانون از تخلّف. نکنند استفاده بومی غیر نیروهاي از بومی،
  .است فقیه ولی ضمنی تأیید مورد و نگهبان شراي مجتهد شش امضاي مورد اسالمی، جمهوري قوانین که

خی ادارات بعد از عقد قرارداد طراحی مرتبا از شرایط قراردادها عدول کرده و مهندسان معمار هـم ناچارنـد بـه    بر-4
آیـا  . واسطه قدرت این نهادها ، به این تغییرات و بی نظمی ها پاسخگو باشند و تمکین کنند و بعضا متحمل هزینـه شـوند  

  این امر حقوقی را براي مهندسان ایجاد میکند؟
  :راجع عظامپاسخ م

  .نیست جایز شرعا مصوب هاي برنامه از عدول و نظمی بی هرگونه :ایت اهللا مکارم شیرازي
طرفین قرارداد در معامالتی که با شرایط صحیح شرعی انجام شده است حسب موارد الزم است به  :ایت اهللا سیستانی

د در برخی، باعث خیار فسخ، در برخـی مـوارد   حسب موار ،ف صورت پذیرددات شرعی خود عمل نمایند و چنانچه تخلّتعه
باعث باطل شدن معامله گردیده و گاه الزم است خسارتی گرفته شود که تفصیل آن در کتب فقهی در موارد مختلف ذکـر  

  .شده است
    .يآر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 عـوض  طلب نیسنگ يها نهیهز آن ازاء به تواند یم است قرارداد خالف بله :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
  .است نبوده آن بر قرارداد هیپا چون کنند غرامت با

. کنیـد  مشـورت  دان حقـوق  و وکیل با است الزم باره این در: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
 آن در بتواننـد  بعداً که کنند می تنظیم ينحو به را قراردادها حقوقدانان، برخی مشاورت با ها، شرکت برخی که شود دقّت
  .نکنند پیدا هم قانونی مشکل و کنند تصرّف و دخل

آیا تبلیغات گسترده در فضاهاي عمومی شهرها بصورت بیلبورد و تلویزیون شهري و سایر اقسام آن، به حـدي کـه   -5
 سرشکستگی شود جایز است؟فرد مسلمان فقیر نزد خانواده خود شرمنده شود و از بابت فقر در جامعه دچار 

  :پاسخ مراجع عظام
  .باشد نداشته را عوارض نگونهیا که باشد يا گونه به غاتیتبل دیبا :ایت اهللا مکارم شیرازي

ی تبلیغ و ترویج زندگی اشرافی که با سبک زندگی اسـالمی تناسـب نـدارد، فـی نفسـه      به طور کلّ :ایت اهللا سیستانی
اسراف برسـد حـرام اسـت و گـاه      سرفانه باشد یا نفس تبلیغات به حدترویج زندگی م شایسته نیست و در برخی موارد که

و  باشـد مـی  فـین ممکن است عناوین ثانویه دیگري نیز باعث حرمت تبلیغات مذکور باشد که تشخیص موارد به عهده مکلّ
  .دنفقراء اجتماع را بنمایثروتمندان و حکّام و سرمایه داران مالحظه افراد ضعیف و  ،سزاوار است در جمیع امور

  .ستین زیجا سوال فرض در :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 يگـر ید بـه  نیتـوه  دینبا و نبرد یخاص شخص اسم است بهتر و است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .شود
 نـوع  ایـن . اسـت  قبیحـی  کـار  ،مصـرف  تبلیغ اسالم، نظر از: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه 
. کنـد  مـی  مصرف در قناعت به توصیه اسالم، که حالی در است؛ قناعت عدم و تبذیر و اسراف تشویق نوعی واقع در تبلیغ،

 لـذا . اسـت  قبـیح  امـري  اقتصـادي،  امور در بیشتر مصرف تبلیغ ولی ممدوح امري اقتصادي، تولیدات تبلیغ اسالم، منظر از
 در. دارد سـازي  اسالمی به نیاز گذارند می فروشندگان اختیار در تبلیغی امکانات که نهادهایی دیگر و سیما و صدا عملکرد

 نیازمنـد  افـراد  کـه  کنـد  منتقـل  خانـه  به طوري را آن خرید، اي میوه مثالً خریده چیزي کسی اگر که آمده روایات برخی
 بـر . شود تقسیم فقیر فرد با کاال آن اسالمی، اخالق باب از است الزم خواست، دلشان و شدند متوجه اگر. نشوند آن متوجه

 کـه  بماند حال. شوند می مرتکب اخالق خالف کاري دارند واقع در اندازند می آب را فقرا دهان که هایی شرکت مبنا، این
  .کنند می هم گرایی تجمل و گرایی دنیا تبلیغ

یـا   تعمیـر شـوند و   سط کمک هاي مردمی سـاخته و در حکومت اسالمی و نظام جمهوري اسالمی مساجد باید تو-6
 سازمان ها هم موظف به همیاري هستند؟

  :پاسخ مراجع عظام
 شـهري  خـدمات  هایی که سازمان مخصوصا دارند وظیفه آن برابر در نیز ها سازمان یقین به :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .هاست آن عهده به
باشـد و در  ت که بر آن تأکید شده و داراي ثواب و اجـر عظـیم مـی   اتی اسبناي مساجد از مستحب :ایت اهللا سیستانی

و توان مالی بر ساخت مسجد ندارنـد، مناسـب اسـت     اشتهکه مردم براي اقامه نماز و شعائر دینی نیاز به مسجد د مناطقی
وط بـه رعایـت   هاي دولتی براي ساخت مسجد منـ استفاده از بودجه البته. جد نمایداساخت مس اقدام به مشارکت دردولت 

  .باشدقوانین می
  .سازمانها و مردم آنان يدو هر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

 مـردم  قیتشـو  يبـرا  کننـد  کمـک  هم گرانید اگر است یکاف یمردم همان :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
  .است بهتر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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١٢٢ 
 

  .دو هر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
تراکم فروشی به حدي که در خدمات رسانی چون آبرسانی ، پارکینگ ، اختالل در رسیدن هواي تازه به همـه  آیا -7

 جایز است؟ ساکنین و حق برخورداري از مناظر طبیعی و فضاي سبز مسلمانان را دچار مشکل می کند،
  :پاسخ مراجع عظام

 زیجـا  یفروشـ  تـراکم  ایـ  هـا  سـاختمان  سـاختن  هنگام به گرید افراد به انیز و ضرر هرگونه :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .ستین

و ایـن امـر غیـر     آیـد هی بـر همسـایگان وارد   اگر از تصرّف مالک در ملک خویش ضرر قابـل تـوج   :ایت اهللا سیستانی
متعارف باشد جایز نیست امرف و متعـا  ه به خاطر امرا اگر ضرر قابل توجهی بر همسایگان وارد نشود یا آنکه ضرر قابل توج

 مشـروعی  مکنه مختلف است و اگر قانونأزمنه و أو این مطلب به حسب موارد و . معمولی به وجود آمده باشد اشکال ندارد
  .در این رابطه باشد حکم متفاوت است

  .ستین جائز شود نیساکن شیآسا وضع اختالل موجب چنانچه :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 مـردم  شـت یمع و فـروش  و دیـ خر يبرا يحد مقدس شارع چون است زیجا :ی یزديآیت اهللا حاج سید عباس مدرس

  .باشد مسلمان ساختمان صاحب اگر است نداده قرار باشد حالل اگر
 منظـر  از ولـی  باشـد  نداشـته  مشـکلی  شـاید  فقهی، منظر از: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 بـه  اکیـد  ي توصیه اسالم. است غلط قطعاً رفتار این اسالمی، زندگی سبک و المیاس روانشناسی و اسالمی شناسی جامعه
  .دارد خانه بخشی آرامش و سبز فضاي

 آیا قبرستان ها باید در دسترس مردم باشند یا باید خارج شهر باشند؟8-
  :پاسخ مراجع عظام

  .دادند یم قرار شهر از خارج در را ها قبرستان که است بوده نیا بر نیمسلم رهیس معموال :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .لزام یا منعی در هیچ کدام نیستإفی نفسه  :ایت اهللا سیستانی

  .هر آنچه شهردار صالح بداند باید عمل شود :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .است یحکومت قانون تابع :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 کـه  نـرود  یادشان تا باشند مردم گوش بغل باید ها قبرستان :ها بري در دانشگاهپاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم ره
 حـد  کـه  کننـد  می تکلیف سالکین به بزرگوار عرفاي. داد زینت ها پارك مثل نباید را ها قبرستان ضمناً. هست هم مرگی
 در گاه و کندند می قبر خود ي خانه در عرفا برخی حتّی. کنند تفکّر قبرستان در و بروند قبرستان به بار یک اي هفتهاقل 

 را هـا  قبرستان کنند می سعی امروزه. است مرگ کردن فراموش از ناشی امروز، بشر مشکالت از بسیاري. خوابیدند می آن
  .شوند مرگ متوجه کمتر مردم تا کنند می دست این از کارهایی و بندند می آزین را مرده ماشین کنند، بوستان

دست هستند و یا هرنقطه حاصلخیز یـا   ستان ها را در دامنه ویا اماکنی که از لحاظ جغرافیایی باالآیا می توان قبر9-
  داراي منابع آبی ، مکان یابی نمود؟

  :پاسخ مراجع عظام
 گـر ید يهـا  يکاربر يبرا آن نیزم که دهند قرار ییجاها در را ها قبرستان است آن اطیاحت :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .نشود ستیز طیمح يها یآلودگ باعث و ستین دیمف
 مـوارد،  تمـام  به نسبت شود، یم گفته یکل طور به یول ندارد، یشرع حرمت نفسه، حد یف :ایت اهللا موسوي اردبیلی

 الزم يامـر  نیچنـ  وجـود  عامه مصلحت يبرا که شود احراز یول باشد، دهینرس شرع از یخاص دستور امر کی يبرا چنانچه
 تعهـد  مـورد  اگـر  و شـود  عمـل  تعهـد  ای مذکور ي ملزمه مصلحت طبق بر که است الزم باشد، تعهد مورد که نیا ای است،
   .شود تیرعا زین جهت نیا است بهتر باشد عموم نفع به يامر عدم ای وجود یول نباشد، هم يا ملزمه مصلحت و نباشد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



١٢٣ 
 

  .لزام یا منعی در هیچ کدام نیستإفی نفسه  :ایت اهللا سیستانی
  .شود عمل بداند صالح شهردار آنچه هر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .کند موافقت و يهمکار دولت اگر است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 موجـب  کـه  باشـد  جـایی  در قبرسـتان  باید بهداشتی نظر از: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

  .نشود مردم ي استفاده مورد زمینی زیر هاي آب آلودگی
  توان در پارك سازي شهرهاي مسلمین از مدل هاي خارجی پارك سازي استفاده نمود؟ آیا می10-

  :پاسخ مراجع عظام
  .ندارد یمانع باشد یمعقول مدل که یصورت در :ایت اهللا مکارم شیرازي

   .کند فراهم را مفسده و تیعصم ي نهیزم آنکه مگر ندارد، یشرع حرمت نفسه حد یف :ایت اهللا موسوي اردبیلی
چنـد   فی نفسه حرام نیست هـر  ،ها طوري نباشد که موجب اشاعه فساد در جامعه گردداگر سبک :ایت اهللا سیستانی

  .ت را به جامعه تزریق کنداحی شود که معنویها طوري طرّنماي خانه شایسته است فضاي شهر و
 یاخالقـ  ریـ غ مسـائل  يبـدآموز  و باشـد  شـهروندان  حـال ه ب دیمف چه چنان :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .ندارد اشکال باشد نداشته

  .است زیجا نشود مترتب آن بر یحرام امر اگر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 اي پدیده است، رایج کشورمان در امروزه که سبکی به پارك: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 اسـت  بهتر لذا. آن مصنوعی مدل نه طبیعت خود! شود دقّت. دارد گردي طبیعت به ي ویژه تأکید اسالم. است اسالمی غیر
 شـهرهاي  اقـلّ  حـد  ـ شهرها داخل حتّی و کنند؛ احیاء را شهرها اطراف طبیعت گزاف، مخارج با ها پارك تأسیس جاي به

 و انـد  شده خشک امروز که اند بوده جاري هایی رودخانه ما، رهايشه از بسیاري در. کنند داخل را طبیعت ـ تأسیس تازه
  .را شهرداري نه ببینند را خدا طبیعت، در مردم خواهد می خدا. اند کرده خارج طبیعی حالت هم را برخی

  آیا طراحی فضاهاي اجراي موسیقی در پارك ها جایز است؟11-
  :پاسخ مراجع عظام

 يبـرا  یمزاحمتـ  و باشـد  حـالل  که فرض به نیهمچن و ستین زیجا باشد حرام یقیموس اگر :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .دارد اشکال هم آن کند جادیا يا عده

 حـد  فـی  فـراهم نشـود،   لعب و لهو مجالس مناسب موسیقی مثل حرام وقوع ي زمینه اگر :ایت اهللا موسوي اردبیلی
  .ندارد اشکال نفسه

  .ا کردن فضایی براي آن جایز نیستهینواختن موسیقی حرام و م :ایت اهللا سیستانی
    ریخ :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

 زیجـا  عنـوان  چیهـ  بـه  ییفضا نیچن یطراح و آن مقدمات و غنا و یقیموس :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
ـ  ذابعـ  لهـم  آمنـوا  نیالـذ  یف الفاحشۀ عیتش ان حبونی نیالذ ان دیفرما یم خدا است فساد موجب و ستین  19 نـوز  میال

 .هیاال است آنان يبار یدردناک عذاب ابدی وعیش مانیا با مردم انیم در را ها یزشت دارند دوست که یکسان
 موسـیقی . اسـت  نکـرده  تبلیغ را موسیقی وجه هیچ به اسالم: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 بـاب  در کتـابی  جعفـري  علّامـه . نـداریم  مسـتحب  یا عرفانی یا معنوي قیموسی نام به چیزي مباح، موسیقی و داریم حرام
  .است خواندنی که دارند موسیقی

 آیا عبورویا پارك موتور سیکلت در پیاده رو جایز است؟12-
  :عظام مراجع پاسخ

  .ستین زیجا :يرازیش مکارم اهللا تیا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 الزم باشـد،  داشـته  ادهیپ نیعابر به اختصاص رو دهایپ مقررات، و نیقوان حسب به چه چنان: یلیاردب يموسو اهللا تیا
  .شود تیرعا زین جهت نیا است

 خانـه  میحر که يمقدار در مزاحمت جادیا نیهمچن ست،ین زیجا گردد معبر سد موجب چه چنان: یستانیس اهللا تیا
  .است مقدم زلمن صاحب تزاحم هنگام در و باشد ینم زیجا است خانه اهل اجیاحت مورد و گردد یم محسوب مردم

    .باشد یم ادهیپ شهروندان حق به تجاوز ریخ: يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .شود یحکومت قانون مراعات دیبا و نشود ادهیپ عابر مانع اگر است زیجا: يزدی یمدرس عباس دیس حاج اهللا تیآ

. نیسـت  جـایز  شـود،  مـردم  بـراي  زاحمتم و آزار موجب اگر: ها دانشگاه در يرهبر معظم مقام یندگینما نهاد پاسخ
  .نیست جایز باشد، اسالمی حکومت قانون خالف اگر همچنین
آیا می توان ایستگاه صلواتی در مسیر رفت وآمد مردم بنا کرد؟ ایجـاد ترافیـک سـنگین و تضـییع حـق النـاس       -13

 بر این اقدامات چه حکمی دارد؟ مترتب
  :پاسخ مراجع عظام

 نیعـابر  يبـرا  یمزاحمتـ  کـه  دهنـد  یبـ یترت دیبا یول است یخوب کار یصلوات ستگاهیا جادیا: ایت اهللا مکارم شیرازي
  .نکند جادیا

  .است متفاوت طیشرا و موارد حسب به :ایت اهللا موسوي اردبیلی
  .معبر ایجاد نشود هاي صلواتی ترافیک سنگین و سدخاذ شود که در ایستگاهباید ترتیبی اتّ :ایت اهللا سیستانی

   .نمود اجتناب آن شدن تنگ ای و معبر سد جادیا از دیبا :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 دائمـا  که نیا نه است زیجا ینید يها مناسبت يبرا موقت یصلوات ستگاهیا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .ستین زیجا که کند معبر سد
. نیسـت  جـایز  شـرعاً  شـود،  مـردم  مزاحمت و آزار موجب راگ: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

  .باشد می حرام ها، آن براي مزاحمت و است مستحب مردم، به احسان
حفاري هایی که در سطح معابر هست اگر باعث آسیب رساندن به شخص یا مـالی گـردد سـازمان متـولی بایـد      -14

  غرامت بپردازد؟
  :پاسخ مراجع عظام

  .هستند نکنند ضامن مراعات را دهنده هشدار عالئم و ایمنی جهات که صورتی در :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .است متفاوت شرایط و موارد حسب به :ایت اهللا موسوي اردبیلی

چه حادثه ایجاد شده مستند به شخصی که حفّاري نموده یا دستور آن را داده اسـت، باشـد    چنان :ایت اهللا سیستانی
  .در صورت لزوم، دیه یا غرامت را بپردازد پاسخگو باشد ووي الزم است 

    يآر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 کرده خطر اعالم و گذاشته آن به اشاره يگرید زیچ ای یچراغ ای یعالمت اگر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .ستین سازمان آن بر يزیچ
  .کند جبران باید شرعاً و قانوناً بلی: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

ها اقدام به قطـع یـا ریشـه کـن نمـودن       ها و یا احداث میادین شهرداري شود براي تعریض خیابان مشاهده می-15
مثمر ، فصل میوه و غیر فصل میوه و بـین انجـام    این اقدام چه حکمی دارد ؟ آیا بین درخت مثمر و غیر.اشجار می نمایند 

  یک نهاد حاکمیتی و یا مردم فرقی وجود دارد ؟ این اقدام توسط
  :پاسخ مراجع عظام

  .ندارد یمانع سوال فرض در و نکنند اقدام نباشد یضرورت که یصورت در :ایت اهللا مکارم شیرازي
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



١٢٥ 
 

 کـه  ردیـ گ صـورت  ينحـو  به دیبا و باشد یعموم منفعت به دیبا رآنیغ و يشهردار اقدامات :ایت اهللا موسوي اردبیلی
  .باشد داشته جامعه و مردم يبرا را منفعت نیشتریب و نهیهز نیکمتر

ایـت  بـا اجـازه مالـک آن و رع    ،ت و رجحانی براي قطع درختان وجود داشته باشـد چه اولوی چنان :ایت اهللا سیستانی
  .باشدنیست بلکه در بعض موارد جایز نمی پسندیدهقطع کردن درخت زنده بدون جهت  قوانین مربوطه اشکال ندارد و

  ریخ :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .مطلقا است زیجا یخاص شخص ملک هی باشد یعموم درخت اگر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 را درختـان  تـوان  می کند، ایجاب مردم حقیقی مصلحت اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
 بـرد  مـی  را درختـی  که کسی احادیث، طبق حال، هر در البته. است مذموم شرعاً خت،در بریدن صورت، این غیر در برید؛

  .بکارد دیگر درختی آن، معادل دارد وظیفه
  زیبایی می شود جایز است؟ هاي تبلیغاتی بر در ودیوار شهر که باعث نا آیا چسباندن پوستر وکارت-16

  :پاسخ مراجع عظام
  .ستین زیجا شده نییتع يجاها ریغ در :ایت اهللا مکارم شیرازي

   .ستین زیجا وار،ید و در به نسبت حق يذ افراد تیرضا بدون :ایت اهللا موسوي اردبیلی
  .الزم است... کند لکن احراز رضایت مالکین دیوارها ومنعی ایجاد نمی) صرفاً( نازیبا شدن شهر :ایت اهللا سیستانی

  .است بهتر آن ترك :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .بزنند پوستر چسباندن محل به و است ترك بهتر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 حـرام  خودشـان،  اذن بـدون  مردم، دیوار بر چیزي چسباندن: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
 ایـن  از و بـوده  هـم  قـانون  خـالف  ،ندهند اجازه را کار این شهر، زیبایی متصدي هاي ارگان دیگر یا شهرداري اگر و. است
  .دارد شرعی مشکل هم جهت

 آیا دریافت عوارض شهرداري از منطقه اي از شهر ومصرف آن در منطقه اي دیگر از شهر جایز است؟-17
  :پاسخ مراجع عظام

  .ندارد یکالاش باشد متقابل صورت به امر نیا ای باشد نداشته يازین اول منطقه که یصورت در :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .ندارد یمانع باشد داده اجازه يشهردار به مربوط مقررات و نیقوان چنانچه :ایت اهللا موسوي اردبیلی

کنند، بـا رعایـت أعلـم فـاألعلم بـه مجتهـد دیگـر        در این مسأله آیت اهللا سیستانی اظهار نظر نمی :ایت اهللا سیستانی
  .مراجعه شود

  .شود عمل بداند صالح يشهردار آنچه هر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 یمـ  یکـ ی همه ملت و دولت و مملکت و ندینما یم عمل که یمصالح طبق :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .شود محل همان در صرف است بهتر چه گر است زیجا گرندیکدی اعضاء از و باشند
  .ندارد اشکالی باشد قانون طبق اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 آیا دریافت مبالغی به نیت مسابقات شهرسازي و معماري از شرکت کنندگان در این مسابقات جایز است ؟ -18
  :پاسخ مراجع عظام

  .جایز نیست :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .سوال واضح نیست :ایت اهللا موسوي اردبیلی

  .رعایت مسائل مربوط به آن، فی نفسه منعی ندارد با احتراز از موارد قمار و :ایت اهللا سیستانی
  .ندارد اشکال کنندگان شرکت تیرضا با :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .است زیجا باشد نهاد نیا به هبه و بخشش عنوان به اگر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
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 چـه  بـا  مبـالغ  آن و چیسـت  مسـابقات  ایـن  ماهیت ددی باید :ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
  .شود می اموري چه صرف و دریافت، عنوانی

 اشـرافیت دارد و ) ع(یا حـرم ائمـه اطهـار    آیا می توان بنایی ساخت که براماکن عالیه اسالمی چون مکه مکرمه و-19
 عظمت معماري ایشان را خدشه دار می کند ؟

  :پاسخ مراجع عظام
  .ستین زیجا باشد آنها مقامات شدن دار خدشه سبب که يزیچ هر :رازيایت اهللا مکارم شی

 کتاب، اهل با رابطه در البته. ندارد یشرع حرمت ، حرم ای مکه از بلندتر يبنا ساختن صرف :ایت اهللا موسوي اردبیلی
 اهـل  حـرم  ایـ  خـدا  ي خانه وهن موجب که یاقدام هرگونه نکهیا کما شود تیرعا دیبا که است یطیشرا ذمه و قرارداد در

   .ستین زیجا باشد السالم همیعل تیب
  .دارد مضاعف گناه شریفه، هاي م حر و مقدس اماکن بر اشراف و است حرام اشراف کلّی طور به :ایت اهللا مظاهري
و  سزاوار نیست بلکه چنانچه عرفاً هتک حرمت نسبت به اماکن مقدسه شمرده شود جـایز نیسـت   :ایت اهللا سیستانی

 .باشدص موضوع عرفی با مکلّف میتشخی
 .نیست حرام: گلپایگانی صافی اهللا ایت

   ریخ :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 هیـ عل بـاقر  امـام  اسـت  زیجـا  متبرکه اماکن ریسا اما ستین زیجا کعبه از اما :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .کعبه از باالتر کند بنا که یکس يبرا ستین سزاوار دیفرما یم السالم
  .است اشکال بال نباشد، حرمت هتک موجب اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه 

 حکم کاربري هایی که باعث ایجاد نیاز کاذب در شهروند می شوند چیست؟-20
  :پاسخ مراجع عظام

  .کرد زیپره امور گونه نیا از دیبا :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .ندارد یشرع حرمت نفسه حد یف :موسوي اردبیلیایت اهللا 

  .اجتناب نمایند :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .است زیجا باشد ملک صاحب تیرضا با و باشد مباح امر اگر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 از بـیش  یعنـی  اسـراف . است حرام تبذیر، و اسراف به تشویق: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
 تومـانی  هـزار  100 شـلوار  اگـر  اسـت،  تومانی هزار بیست شلوار پوشیدن حدش که کسی مثالً نمودن؛ مصرف خود شأنیت
 المـپ  کـافی،  روشـنایی  وجـود  با و روز هنگام در کسی مثالً دادن، هدر را نعمت یعنی تبذیر اما. است کرده اسراف بپوشد،
 هـم  تبـذیر  و اسراف فرهنگ رواج براي سازي زمینه و تشویق گونه هر و است؛ گناه اسالم، در ها این دوي هر. کند روشن
  .است حرام

  آیا تعطیل کردن کسب وکار هنگام نماز الزامی است؟-21
  :پاسخ مراجع عظام

  .شود انجام کار نیا است سزاوار یول ستین الزامی :ایت اهللا مکارم شیرازي 
  .جمعه نماز زمان به نسبت مگر ندارد یالزام :ایت اهللا موسوي اردبیلی

و مناسـب اسـت مـؤمن برنامـه      به خواندن نماز اول وقت مبادرت شـود  ،شایسته است هنگام نماز :ایت اهللا سیستانی
نماز  ،مستحب است انسانبه طور کلّی . اي تنظیم نماید که توفیق نماز اول وقت را از دست ندهدزندگی خویش را به گونه

 بهتر است مگر آنکه ،تر باشدخیلی سفارش شده است و هر چه به اول وقت نزدیک ول وقت آن بخواند و راجع به آنرا در ا
  .شرط آن که وقت فضیلت نگذرد تأخیر آن از جهتی بهتر باشد مثالً کمی صبر کند که نماز را با جماعت بخواند به

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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فضیلت اول وقت نماز بر آخر وقت همچـون فضـیلت   «: نددر این زمینه روایت شده که امام صادق علیه السالم فرمود
  ».3آخرت بر دنیاست

فضـیلت اول وقـت بـر آخـر آن بـراي مـؤمن، از دارایـی و        «: امام صادق علیه السالم فرمودنـد  همچنین نقل شده که
  ».4فرزندش بهتر است

ا صلّی اهللا علیه و آلـه آمـد و   جبرئیل نزد رسول خد«: و در حدیث نقل شده است که امام صادق علیه السالم فرمودند
  ».5...ترین وقت نماز، اول وقت آن استبا فضیلت: ... هاي نماز را اعالم نمود سپس عرضه داشتبه حضرتش وقت

رسد درهاي آسمان بـراي بـاال    هنگامی که وقت نماز فرا می«: همچنین نقل شده که امام صادق علیه السالم فرمودند
دفتـر  (پس دوست ندارم عملی زودتر از عمل من باال برود و نام کسی پیش از من در صـحیفه   شودرفتنِ اعمال گشوده می

  ».6نوشته شود) اعمال
پسر عزیزم هنگامی کـه  : ... لقمان به فرزندش گفت«: و در حدیث نقل شده است که امام صادق علیه السالم فرمودند

  ».7...ن استو از آن آسوده خاطر شو که نماز، دی وقت نماز فرا رسید به خاطر چیزي آن را به تأخیر نیانداز
هنگامی که نمازهـاي واجـب در اول وقـت و بـا رعایـت حـدود و       «: و روایت شده که امام کاظم علیه السالم فرمودند

اش خوشبوتر هستند، پس بر نماز با همه عطر و بو و تازگی8شوند از شاخه بریده شده درخت آسشرایطش بر پا داشته می
  ».9وقت مداومت ورزید اول

   .ردیگ انجام است الزم و است مسلمانان شعار :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 اول را خـود  واجـب  فـه یوظ کـه  اسـت  يتقو با مومن عالمت از و است بهتر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .دهد یم انجام وقت
 مستحب وقت، اول نماز و است؛ الهی شعائر مهمترین از نماز،: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 روح افـزایش  موجـب  بـوده  الهـی  شـعائر  تعظـیم  مصـادیق  از وقـت،  اول نمـاز  هنگام در کار و کسب تعطیل و است، موکّد
 تقـواى  نشانه کار این بدارد، بزرگ را الهى شعائر سک هر و  ـــ الْقُلُوبِ تَقْوى منْ فَإِنَّها اللَّه شَعائرَ یعظِّم منْ و... « . تقواست

ا  یـا «  . اسـت  کار و کسب تعطیلی بر خاصی تأکید جمعه، نماز برگزاري موقع در البته) 32:الحج(» .هاست دل هـذینَ  أَی  الـَّ
ونَ  کُنْـتُم  إِنْ لَکُم خَیرٌ ذلکُم الْبیع واذَر و اللَّه ذکْرِ  إِلى فَاسعوا الْجمعۀِ یومِ منْ للصالةِ نُودي إِذا آمنُوا لَمـفَـإِذا ) 9( تَع  تی قُضـ 

! ایـد  آورده ایمـان  کـه  کسـانى  اى ـــــ  تُفْلحونَ لَعلَّکُم کَثیراً اللَّه اذْکُرُوا و اللَّه فَضْلِ منْ ابتَغُوا و الْأَرضِ فی فَانْتَشرُوا الصالةُ
 شما براى این که کنید رها را فروش و خرید و بشتابید خدا ذکر سوى به شود، گفته اذان جمعه روز نماز براى که هنگامى

 بطلبید، خدا فضل از و شوید پراکنده زمین در) آزادید شما( گرفت پایان نماز که هنگامى و) 9! (دانستید مى اگر است بهتر
  )جمعه(» !شوید رستگار شاید کنید یاد بسیار را خدا و

در اماکن عمومی جایز است؟ ... استفاده از تعدد وتنوع نورپردازي جهت بزرگداشت ویا جلوه نمایی بنایی خاص و-22
این موارد چه حکمی دارد؟ اگر زیبایی ایجاد شده در بنا توسط نورپردازي باعث هویت مناسبی  مصرف برق بیش از حد در

  د این موضوع چه حکمی دارد ؟براي محله شده و آدرس یابی مسلمانان را تسریع کن

                                                             
 باب فضل الوقت االول علی اآلخر 2ح  58ثواب االعمال و عقاب االعمال ص. 3
  155فالح السائل و نجاح المسائل ص .4
  المواقیت 13باب 41ح253ص2تهذیب االحکام ج. 5
 اوقات الصالة 4باب 82ح41ص2تهذیب االحکام ج. 6
 نصایح لقمان البنه 547ح349ص 8فروع کافی ج. 7
 .درختی است شبیه درخت انار، برگ هایش سبز و خوشبو و گل هاي سفید و معطّري دارد. 8
 اوقات الصالة 4باب 79ح40ص2تهذیب االحکام ج. 9
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  :پاسخ مراجع عظام
  .ندارد یمانع نرسد اسراف حد به عرفاً که یصورت در :ایت اهللا مکارم شیرازي

 فیـ ح ای. باشد ممنوع حق يذ اداره منع مثل یجهت به آنکه مگر .ندارد یمانع نفسه حد یف:ایت اهللا موسوي اردبیلی
 يضـررها  و منفعـت  نیـ ا دیـ با باشـد  داشـته  منفعت یجهت به یاقدام انچهچن و شود محسوب مال پاش و ختیر و لیم و

  .شود گرفته مناسب میتصم و یبررس اعتماد مورد کارشناسان توسط یاحتمال
ـ      چناچه به حد :ایت اهللا سیستانی ق اسـراف دخیـل اسـت کـه      اسراف نرسد اشـکال نـدارد و عوامـل مختلـف در تحقّ

  .مقرّرات در مصرف برق نیز رعایت گرددو  بودهف تشخیص موضوع به عهده مکلّ
  .اشکالی ندارد :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 گـول  و پـرکن  دهـان  عناوین با و است؛ حرام تبذیر و اسراف: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

  .  است کافی خرج، کم و زبان بی تابلوهاي هم آدرس یافتن در تسریع براي. کرد لحال را حرام توان نمی زننده،
نماید ومالکی حاضر به فروش ملک خود نگردید آیا  اگر در طرحی که توسط سازمانی از قبیل شهرداري اجرا می-23

  جایز است که اطراف ملک وي را خندق کند وبر او سخت گرفت؟
  :پاسخ مراجع عظام

 بـه  راضـی  که گذرد چیزي نمی کنند تخریب کامالً را او اطراف اگر ولی نیست جایز کار این :ارم شیرازيایت اهللا مک
  .شود می عادالنه قیمت

  .خیر، چنانچه ضرري بر شخصی وارد شود یا موجب ایذاء او گردد، جایز نیست :ایت اهللا سیستانی
  ریخ :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .کرد يریسختگ دینبا نیمالک بر و نمود مراعات دیبا را قانون :اس مدرسی یزديآیت اهللا حاج سید عب
 حـاکم  حکـم  بـا  اسـت،  مطـرح  عموم مصلحت که مواردي در:ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 شـرع  حـاکم  کـه  ضرور، غیر موارد در اما. است الزم ملک، قیمت پرداخت و کنند؛ می ملک ي تخلیه به وادار را فرد شرع،
   .کرد مزاحمت ایجاد برایشان و گرفت سخت مالک به توان نمی دهد نمی حکمی چنین

اجازه دارند ابنیه اي که در مسیر رفت وآمـد هسـتند را تصـرف نمـوده وحقـوق آن را بپردازنـد        آیا شهرداري ها-24
  وخراب نمایند؟

  :پاسخ مراجع عظام
   .بپردازند روز نرخ به را متیق نکهیا بر مشروط است زیجا يکار نیچن ضرورت ردموا در تنها :ایت اهللا مکارم شیرازي

و در  .در صورتی که با انجام معامله مشروع و جلب رضـایت مـالکین صـورت گیـرد اشـکال نـدارد       :ایت اهللا سیستانی
، تصـرّف در آنهـا   ها مجهول المالک است و شناخت صاحبان آن هر چند با فحص و تحقیق ممکن نیسـت مواردي که زمین

  .باشدنیازمند اذن از حاکم شرع می
  .با رضایت صاحبان آنها اشکال ندارد :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .باشد نیمالک تیرضا به دیبا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 حـاکم  ي اجازه با است، مطرح عموم مصلحت که مواردي در: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

  .هستند تصرّف به مجاز شرع،
  آیا ابنیه هاي متروك که باعث نا امنی می شود را شهرداري می تواند تصرف نماید؟-25

  :پاسخ مراجع عظام

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 شـده  شـناخته  اگـر صـاحبانش   و بپـردازد  صـاحبانش  به روز قیمت مطابق را آن قیمت باید :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .شود فقرا صرف تا دهند شرع محاک به باید نیست

و در  .در صورتی که با انجام معامله مشروع و جلب رضـایت مـالکین صـورت گیـرد اشـکال نـدارد       :ایت اهللا سیستانی
ها مجهول المالک است و شناخت صاحبان آن هر چند با فحص و تحقیق ممکن نیسـت، تصـرّف در آنهـا    مواردي که زمین

  .شدبانیازمند اذن از حاکم شرع می
   .آن صاحبان اجازه با يآر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .باشد دیبا مالک تیرضا با دارد مالک اگر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 هشـدار  مالـک  بـه  بایـد  شـهرداري . قانون وجود با مگر خیر،: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه 

 اعتنـاء  مالـک،  اگـر . اسـت  ضامن مالک شود، وارد کسی به آسیبی ملک، بودن مخروبه سبب به اگر که کند گوشزد و دهد
 اقـدام  یـا  دهـد،  انجام اقداماتی خطر، نمودن برطرف حد در تواند می قانونی حکم با شهرداري بود، جدي هم خطر و نکرد،

  .تعمیري یا تخریبی
  

حـل مصـرف قلیـان و مـواد دخـانی اسـت و احتمـال ضـرر بـراي          صدور مجوز براي اماکنی  مانند کافه ها  که م-26
  مسلمانان در ایشان متصور هست چگونه است؟

  :پاسخ مراجع عظام
 شـود  مـی  مرکـز مفاسـدي   که باشد این بر قوي ظن یا شود حاصل اطمینان که صورتی در :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .داد اجازه نباید
ت در صدور مجوزها مصالح اجتماعی در نظر گرفته شـود و  از سـوق دادن   به طور کلّی مناسب اس :ایت اهللا سیستانی

 د آن است اجتناب گردد و در هر حال رعایت مسـائل شـرعی   آن براي جامعه اسالمی بیش از فوایعموم به اموري که مضار
  .وظیفه همگان است

  .ندینما يریجلوگ را يرضر موارد که است الزم یول ندارد یاشکال :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .نگردد مخدر مواد و یالکل مشروب و فساد محل اگر است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .دارند اشکال شرعاً دارند، قطعی ضرر امکانی چنین اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
  مه در معابر محل اشکال است؟آیا ریختن زباله توسط عابر از قبیل پوست تخ-27

  :پاسخ مراجع عظام
  .دارد اشکال معابر کردن آلوده :ایت اهللا مکارم شیرازي

شایسته است مسلمین در نظافت کوشا باشند و نظافت معابر و اماکن عمومی حد االمکـان رعایـت    :ایت اهللا سیستانی
  .گردد

   .باشد نیبرعا مزاحم چنانچه يآر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .است ترك بهتر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 دیگـران  یا شود می زیست محیط یا شهر آلودگی موجب اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
  .است شرع خالف قطعاً شود، می هزینه المال بیت آن، کردن جمع براي یا اندازد می زحمت به را

 هاي توسعه شهري و شهرسازي ؛ طراحی و شهرسازي خیابانی که جهت جغرافیایی آن باعـث یخبنـدان   در طرح-28
، اقلیمـی،  زیست محیطیشود جایز است؟ و طراح آن حق دارد بدون توجه به این نوع مسایل  هاي طوالنی در زمستان می

  طرح خود را تهیه کند؟ -...جغرافیایی و
  :پاسخ مراجع عظام

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  .بگیرند نظر در را محیطی زیست و ایمنی جهات تمام باید طراحان :شیرازيایت اهللا مکارم 
بدیهی است در مواردي که افراد یا نهادها، مجاز و مأمور به احداث طـرق یـا بناهـاي دیگـر بـراي       :ایت اهللا سیستانی

اي کـه از جهـات مختلـف    عموم هستند، سزاوار است مصالح و منافع را از جمیع جهات مد نظر  قرار داده و شـیوه و نقشـه  
  .خاذ گرددأنفع باشد اتّ

  .ستین جائز شود نیعابر به اضرار موجب چنانچه  :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 بـاال  سوخت، از استفاده مقدار که شود می موجب طرحی اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
  .بشود جدي عنایت ها مؤلّفه دیگر کنار در هم تبذیر و اسراف بحث به باید ها طرّاحی در. دارد شرعی مشکل رود،

آیا مالک حق دارد به کیفیت پیاده روي جلوي ملک خود و تمیزي ، پستی و بلندي ، پله دار بودن و لیز یـا زبـر   -29
  بودن آن بی توجه باشد؟

  :پاسخ مراجع عظام
 داشـته  اختصاصـی  اینکه جنبه مگر است شهرداري اختیار در معموالً روها پیاده به رسیدگی :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .باشد
 ب ملـک حجایز نیست ولی رفع موانع موجود به عهده صا و سد معبر براي عابرین ایجاد مانع عبور :ایت اهللا سیستانی

 .اي استباشد هر چند امر پسندیدهنمی
   .دارد مالک نظر به یبستگ :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .است او منزل از خارج چون باشد توجه یب که ندارد یمانع :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 اسـت،  عمـومی  اموال جزء و نیست او ملک جزء رو پیاده اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 تعمیـر  محلّ آن خرج با است، محلّه و کوچه اهل براي آن غالب ي استفاده اگر. است عموم ي عهده بر آن تعمیر ي وظیفه
 اسـت،  حکومـت  اختیـار  در کـه  عمـومی  اموال یا مالیات با تعمیرش خرج ها، خیابان مثل است عام معبر اگر اما شود؛ می

  .باشد می نیز آن تعمیر به مؤظّف شرعاً ،زده آسیب خود ي خانه جلوي معبر به کسی اگر اما. شود می تأمین
یا مدرسه در بافت مسکونی اي که باعث کاهش قیمـت منـازل مـی شـوند جـایز       آیا طراحی و ساختن مسجد و-30

  است؟
  :پاسخ مراجع عظام

  .است است جایز منطقه آن نیاز مورد که مقداري به مسجد و مدرسه ساختن :ایت اهللا مکارم شیرازي
صرْف کم شدن قیمـت منـازل    ،شودمعلوم می )قسمت اصول وروابط همسایگی( 3از جواب سؤال  :یایت اهللا سیستان

از جهت عدم ایجـاد مزاحمـت بـراي همسـایگان در     (و شایسته است مؤمنین نسبت به مساجد . کنددیگر منعی ایجاد نمی
باعـث   ،مسـجد در همسـایگی افـراد    طوري عمل کنند که نه تنهـا وجـود  ...) مراسم مذهبی، رفت و آمدها، پارك خودرو و

  .ناراحتی آنان نشود، بلکه براي مجاورت با مساجد، راغب و مشتاق باشند
  آري :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 .جایز است :ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

  رد پارکینگ خود را تبدیل به حسینیه نماید؟آیا هتلی اجازه دا-31
  :پاسخ مراجع عظام

  .ندارد یمانع نباشد مقررات خالف که یصورت در :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .در مسأله باشد حکم به حسب موارد متفاوت است مشروعی فی نفسه مانعی ندارد و اگر قانون :ایت اهللا سیستانی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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   آري :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 .است زیجا است یشخص ملک :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .است جایز نباشد، قانون خالف اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
  اسالمی خیابان را بست؟ برپایی شعایر یا عزاداري نمودن شرعی و آیا می توان به دلیل شادي و-32

  :پاسخ مراجع عظام
 روز در جماعـت  نمـاز  ییبرپـا  مثالً محدود مقدار به یخاص موارد در مگر ستین زیجا کار نیا :هللا مکارم شیرازيایت ا

  .آن امثال و عاشورا
خاذ گردد کـه راه عبـور و مـرور مسـدود     باید ترتیبی اتّ ،شعائر اسالمی و اقامه ر عین حال برپایید :ایت اهللا سیستانی

  .نشود
  ریخ :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

 از شـدن  مـانع  ایـ  عبور ضرورت مقدار به لکن ستین زیجا معبر سد یکل به :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
  .است زیجا آن مانند و موتور ای نیماش عبور

 مگـر  نیسـت؛  جایز مردم، براي مزاحمت ایجاد گونه این. خیر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
 بمهمـن،  22 روز راهپیمـایی  مـثالً . دهد اذن شرع حاکم باید نیز مواردي چنین در که باشد؛ کار در بزرگی مصلحت که نآ

 هـا  برخـی  براي چه اگر کنند، راهپیمایی روزي چنین در که داده اذن مردم به شرع حاکم لذا دارد؛ بزرگی بسیار مصلحت
 هـا،  عـزاداري  از بسـیاري  در. نشود مزاحمت ایجاد باید دارد امکان که اییج تا نیز موارد این در البته. شود مزاحمت ایجاد

  .کنند نمی مراعات ها برخی متأسفانه اما نشود بندان راه که کنند عزاداري نحوي به توانند می عزاداران
 -یل معادل اندازه عبور دوشتر همراه بـا وسـا  –نظر فقه شیعه در خصوص حداقل معبر چیست ؟آیا هفت کوبیت -33

  فقه مالکی را تایید می کند؟ در شهرهاي امروزي چه میزانی مورد نظر شرع است ؟
  :پاسخ مراجع عظام

  .شود نییتع دیبا کارشناسان نظر با زمان آن ازین مطابق یمکان هر و زمان هر در :ایت اهللا مکارم شیرازي
 حـداقل  و،  انـد  مختلـف  جهت این در هاشهر که است عابرین نیاز به بستگی :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .نگیرند قرار زحمت و فشار در که ستا آن
 معبـر  اطراف نیمالک تیرضا تابع و زراع هفت بهتر و ندارد شرعا يحد معبر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 آن از عبـور  از شـدن  نعمـا  حق و دارند حق آن از شیب و متر هزار تا عرض متر کی از خود ملک به دنیرس يبرا که است
  .است گرید امر آن و است بست بن آن يها خانه مالک که بست بن کوچه در باشد یشخص ملک معبر مگر ندارند معبر

هـایی  کـه مالکـانش جریمـه      و ساختمان. کنند ها معموال با اخذ جریمه اقدام به فروش پارکینگ می شهرداري-34
ولی همـواره در طـول   . رسند توموبیل طراحی و ساخته شده و به بهره برداري میپرداخته اند، با وجود کمبود جاي پارك ا

آیا اساسا ایـن گونـه طراحـی معمـاري و نیـز      . ل ها موجب مزاحمت بین ساکنان استبیزمان بهره برداري نحوه پارك اتوم
  ها جایز است ؟ صدور مجوزهاي مربوط و نیز احداث این گونه ساختمان

  :پاسخ مراجع عظام
 که پولی معادل اینکه شهرداري مگر ندارد مفهومی و معنی صورت این به پارکینگ فروختن :اهللا مکارم شیرازي ایت

  .دهد قرار افراد اینگونه اختیار در بسازد و اي جداگانه و مستقل پارکینگ گیرد می
م فـاألعلم بـه مجتهـد دیگـر     کنند، بـا رعایـت أعلـ   در این مسأله آیت اهللا سیستانی اظهار نظر نمی :ایت اهللا سیستانی

  .مراجعه شود
   ریخ :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  .شود یم حاصل امیالت هم با و است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
  .نیست جایز باشد قانون خالف اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

  د یا حسینیه هاي مجاور خیابان حق تقدم با عابر است یا سواره؟هنگام خروج خیل جمعیت از مسج-35
  :پاسخ مراجع عظام

  .بود محل عرف تابع دیبا مسائل گونه نیا در و است مختلف موارد :ایت اهللا مکارم شیرازي
و از  هریک از سواره و پیاده الزم است به صورت متعارف مراعات عبـور و مـرور دیگـري را بنمایـد     :ایت اهللا سیستانی

  .شود پرهیز گرددیا مالی میجانی  اتخطربروز امري که موجب 
  .است ادهیپ عابر با :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
 مـوارد  و اسـت  مقدم همان دیگو یم قانون چه آن و شود مراعات نظم دیبا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي 

  .رترید ای آمده زودتر که آن کند یم فرق هم
  .گوید می چه رانندگی و راهنمایی قانون ببینید: ها سخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهپا

  سد معبر توسط فروشندگان خرده پا ، در چه صورتی اشکال ندارد؟-36
  :پاسخ مراجع عظام

  .باشد نداشته عابرین براي مزاحمتی که صورتی در :ایت اهللا مکارم شیرازي
مزاحمت براي عابرین و اختالل در عبور و مرور نگردد، اشـکال نـدارد و مـوارد مختلـف     اگر موجب  :ایت اهللا سیستانی

  . باشداست و تشخیص موضوع عرفی با مکلّف می
  .ستین جائز باشد مشقت و فشار با شهروندان عبور چه چنان  :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .ستین زیجا که کند جادیا مشکل ای شود روها ادهیپ آمد و ترف مانع :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 بعیـد  بلکـه . نشـود  مـردم  مـرور  و عبور مزاحم که صورتی در: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

  .باشد مذموم مطلقاً که نیست
ا دامـاد کنـد ؛ و قصـد کـار     آیا گرفتن عوارض از کسی که می خواهد در ملک خود اتاقی بسـازد وفرزنـد خـود ر   -37

  اقتصادي و درآمدزایی ندارد ، جایز است؟
  :پاسخ مراجع عظام

 و بـرق  و آب لیـ قب از دهـد  یمـ  يشـهردار  که است یخدمات برابر در عوارض که یصورت در :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .ندارد یمانع آن مانند و ها جاده آسفالت

کنند، بـا رعایـت أعلـم فـاألعلم بـه مجتهـد دیگـر        سیستانی اظهار نظر نمیدر این مسأله آیت اهللا  :ایت اهللا سیستانی
  .مراجعه شود

   .بستگی به نظر شهردار است: يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .است زیجا يشهردار ای است یحکومت قانون طبق بر چه آن :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .است مالك قانون: ها ر دانشگاهپاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري د
  است؟ زیجا هست شتریب ملک ارزش از مبلغش که یعوارض گرفتن ایآ 38-

  :پاسخ مراجع عظام
  .ندارد یخارج موضوع يزیچ نیچن ظاهرا :ایت اهللا مکارم شیرازي

بـه مجتهـد دیگـر     ، با رعایـت أعلـم فـاألعلم   ی کننددر این مسأله آیت اهللا سیستانی اظهار نظر نم :ایت اهللا سیستانی
  .مراجعه شود

  همان :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  .است زیجا است مملکت قانون موافق چه آن :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
  .است مالك قانون: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

آیا مقید بودن بـه  . سازند با یک یا چند طبقه خالف میهاي خود را  امروزه بسیاري از مردم در شهرها ساختمان-39
  ضوابط شهرسازي که اکثریت مردم بر خالف آن عمل می کنند صحیح است؟

  :پاسخ مراجع عظام
  .کرد عمل شهرسازي مورد در را اسالمی حکومت ضوابط باید :ایت اهللا مکارم شیرازي

کنند، بـا رعایـت أعلـم فـاألعلم بـه مجتهـد دیگـر        ر نظر نمیدر این مسأله آیت اهللا سیستانی اظها :ایت اهللا سیستانی
  .مراجعه شود

  .صحیح است :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .نکنند خالف که است آن بهتر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

  .نیست زجای شرعاً اسالمی، حکومت قانون از تخلّف: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
 استفاده از ضوابط شهرسازي غربی براي شهرهاي اسالمی جایز است؟-40

  :پاسخ مراجع عظام
  .نیست جایز دارد واال مانعی باشد اسالم محیط مناسب و معقول ضوابط که صورتی در :ایت اهللا مکارم شیرازي

 اسـالمی  شـهر  براي اسالمی شهرسازي ظوابط از است بهتر ولی ندارد، اشکالی نفسه حد فی :ایت اهللا موسوي اردبیلی
  .شود استفاده

هرچنـد شایسـته اسـت     ،فی نفسه منعی ندارد مگر آن که با ضوابط شرعی مغـایرت داشـته باشـد    :ایت اهللا سیستانی
فقهی خود داشته باشد و البته از نکات خوب دیگران هـم اسـتفاده    ی برگرفته از منابع غنیمملکت اسالمی، ضوابط مستقلّ

  . کند
 .نشود مترتب آن بر یحرام امر اگر است زیجا :یت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزديآ

 گر نمایان یا باشند اسالم خالف اگر باشند؟ چه ضوابط این تا: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
  .بود نخواهد جایز باشند کفر فرهنگ
  

  بشود جایز است؟ –مانند اسم کوچه  –تابلوي راهنماي شهري  آیا کاشت درخت به نحوي که مانع دیده شدن-41
  :پاسخ مراجع عظام

  .شوند مردم نیاز مورد تابلوهاي براي مزاحمتی نباید درختان :ایت اهللا مکارم شیرازي
 فی نفسه اشکالی ندارد هر چند بهتر است از کارهایی که موجب به زحمـت افتـادن مـؤمنین مـی     :ایت اهللا سیستانی

  .جتناب گرددگردد ا
  آري :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
  .نیست جایز باشد، قانون خالف اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

  آیا جامعه مسلمانان با جامعه اسالمی در احکام شهرسازي با هم متفاوت می باشد؟-42
  :مراجع عظام پاسخ

  .سوال ابهام دارد، روشن تر بنویسید تا پاسخ داده شود :ایت اهللا مکارم شیرازي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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هـا بـا    در احکام اسالمی مسلمان و ها با ظوابط اسالمی درشهرسازي رفتار نمایند، مسلمان :ایت اهللا موسوي اردبیلی
اگر بتواننـد طبـق احکـام اسـالمی رفتـار نماینـد        غیر جامعه اسالمی هم ها در اگر مسلمان و جامعه اسالمی تفاوت ندارد،

   .وظیفه ایشان همان است
  .تفاوتی ندارد :ایت اهللا مظاهري
  .تفاوتی ثابت نیست :ایت اهللا سیستانی

  .تفاوتی ندارد :ایت اهللا صافی گلپایگانی
  خیر :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .است بهتر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 در چنـدانی  تحقیقـات  متأسـفانه  اما دارند، تفاوت هم با قطعاً: ها خ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهپاس

 مانـده  مغفـول  اسـالمی،  زنـدگی  سـبک  کلّی طور به. است نگرفته انجام اسالمی سازي خانه و اسالمی شهرسازي ي زمینه
  .است

یـا شـاید بـی     ه امکان خیس شـدن یـا تمـاس بـی وضـو و     آیا حک نمودن احادیث در فضاهاي عمومی شهري ک-43
  احترامی وجود دارد ؛ مباح است؟

  :پاسخ مراجع عظام
در صورتی که وجود این احادیث باعث تنبه افراد شود کار خوبی است و باید افراد بدون وضو  :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .با کلمات مقدسی که در آن دارد تماس پیدا نکنند
   .اگر اطمینان دارند که موجب حتک هرمت می شود از این کار اجتناب شود :وي اردبیلیایت اهللا موس

  .ندارد اشکال :ایت اهللا مظاهري
هتک حرمت تابع صدق عرفی است و چنانچه در اماکنی باشد که هتـک محسـوب نگـردد اشـکال      :ایت اهللا سیستانی

  .ندارد
  .ندارد مانعی شود هتک موجب که نباشد موضعی در چه چنان: گلپایگانی صافی اهللا ایت

    آري: يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .ندارد یتفاوت :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 خـودي  به که است نحوي به اگر اما ندارد، عیبی شدن خیس :ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
 وضو بدون که است واجب افراد بر ولی است جایز مورد، این غیر در اما. نیست جایز گیرد، می قرار نجاست معرض در خود

 بایـد  وضـو  بـا  آنچـه . ندارد اشکال حدیث، به زدن دست وضو بدون!  شود دقّت. نزنند دست متبرکه اسماء و قرآن آیات به
  .ندارد مشکلی عمدي، غیر وضوي بدون تماس ضمناً. است متبرّکه اسماء و آیات شود مسح

 تا چه حدي اجازه هست از قرآن و احادیث در فضاهاي شهري استفاده کرد؟-44
  :پاسخ مراجع عظام

  .جا که باعث تنبه و بیداري افراد می شود و ایجاد وهم نکند تا آن :ایت اهللا مکارم شیرازي
  .سات نباشد مانعی نداردتا جایی که در معرض هتک حرمت به مقد :ایت اهللا سیستانی

  .هر آن مقدار که نیاز باشد :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .است مباح :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي

 حرمـت  هتک آنها به و نباشد روایات و آیات وهم که جایی تا: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
  .نشود

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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هاي داراي محـدودیت   در مکان –وموبیل مشتري ها دارد با نوع حرفه اي که نیاز به توقف ات –آیا احداث مغازه -45
  پارك  در شهر جایز است؟
  :پاسخ مراجع عظام

  جایز نیست شود عابرین یا همسایگان براي مزاحمت اسباب که صورتی در :ایت اهللا مکارم شیرازي
معبـر یـا ایـذاء     موجـب سـد   ها هنگام توقّـف فی نفسه مانعی ندارد اما الزم است صاحبان اتومبیل :ایت اهللا سیستانی

چند با رعایت  خواه ناخواه هرو  اي در چنین محلّی متعارف نیستچنین مغازه إحداثدیگران نشوند و اگر طوري است که 
-شود به نحوي که ایذاء دیگران عرفاً مستند به صاحب مغـازه شـمرده مـی   می) مثالً همسایگان(باعث آزار دیگران  ،و دقّت

  .باشدشود جایز نمی
  .  ستین جائز باشد محل اهل و نیعابر مزاحم :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .است زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
 را مـردم  حقـوق  دارنـد  وظیفـه  هـا  مشـتري  ولی است، جایز: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 مالـک  شـود،  دیگـران  براي مزاحمت موجب که نحوي به بگذارد صافکاري لويج را ماشینش کسی اگر مثالً. کنند مراعات
 .است گناهکار ماشین

ریختن آب روشویی ظرف شویی وحمام به معابر عمومی چه حکمی دارد واستفاده از این خانه بـا ایـن علـم چـه     -46
  حکمی دارد؟ اگر در جایی باشد که در دید عمومی نباشد چه حکمی دارد؟

  :ظامپاسخ مراجع ع
همان گونه که قبال نیز اشاره شد آلوده کردن معابر عمومی و ایجـاد مزاحمـت بـراي عـابرین      :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .جایز نیست
شایسته است مسلمین در نظافت کوشا باشند و نظافت معابر و اماکن عمومی حد االمکـان رعایـت    :ایت اهللا سیستانی

  .و اهللا العالم. دناست مراعات نمای ه استشایست گانو بر استفاده کننده. گردد
  .شود اجتناب :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

 در چـه  اسـت  زیجـا  نباشـد  قانون با مخالف و باشد دولت ذهن حضور با اگر :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
  .نباشد ای باشد یعموم دید

. نیست جایز دارد، مزاحمت مردم براي که است نحوي به اگر: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
  .بیندیشد آن مزاحمت رفع براي تدبیري است الزم کند می زندگی اي خانه چنان در کسی اگر و
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  :اصول بهره برداري از موقوفات
 

که جزو ثـروت   – بهره برداري یک شرکت تجاري از فضاي سبز این باغ. غ ملک آباد در مشهد مقدس وقف استبا-1
و تبدیل آن بـه تـابلوي تبلیغـاتی چـه حکمـی دارد ؟       –عمومی است و لذت از این منظره سبز حق شهروندان بوده است 

  عمل خارج ازنیت واقف در اینجا چه حکمی دارد؟
  :پاسخ مراجع عظام

  .میده ینم نظر خاص امالك مورد در معموال ما :ایت اهللا مکارم شیرازي
کنیم، به طور کلّـی  از جزئیات قضیه مذکور اطّالع نداریم و نفیاً و إثباتاً در مورد آن اظهار نظر نمی :یایت اهللا سیستان

  .باشدی شرعی میواقف است و تشخیص به عهده متولّ مال وقف وابسته به کیفیت وقف شیوه استفاده از
  .ستین جائز :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

 حسن امام است حرام وقف نمودن لیتبد و ستین زیجا وقف به عمل خالف :مدرسی یزديآیت اهللا حاج سید عباس 
 کـه  اسـت  یچنـان  آن نهـج  بـر  وقـف  اهللا شـاء  ان اهلها وقفهای ما حسب یعل تکون الوقوف دیفرما یم السالم هیعل يعسکر

 181 (بقـره  بدلونهی نیالذ یعل اثمه فانّما سمعه ما بعد بدله فمن دیفرما یم میکر قرآن در و اند نموده وقف وقف صاحبان
 دهنـد  یمـ  رییتغ را) وقف – تیوص( آن که است یکسان بر تنها آن گناه دهند رییتغ را آن دنیشن از بعد که یکسان پس)

  .شود ثابت ما يبرا دیبا آن لیتبد و وقف نیا خصوص اما است خدا تیمعص گناه و هیاال
ت  خـالف  بر وقفی اموال در تصرّف گونه هر: ها نشگاهپاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دا شـرعاً  واقـف،  نیـ 

  .دارد مشکل
امروزه مساجد عموما از هنگام ساخت ناچـار بـه جمـع    . گذشته معموال مساجد موقوفات گسترده اي داشته اند رد-2

ر نظام اسـالمی سـاخت   ، لذا بفرمایید دشوند هاي مردمی براي ادامه روند ساخت و نگهداري مسجد می آوري مکرر کمک
 مسجد بدون موقوفه چه حکمی دارد و اصال جایز است ؟

  :عظام مراجع پاسخ
 را گذشـته  سـنت  اسـت  خوب یول است زیجا شک بدون موقوفه داشتن بدون مسجد ساخت: يرازیش مکارم اهللا تیا

   .کنند زنده مساجد مورد در
  .است زیجا :یستانیس اهللا تیا
   يآر: ياهرودش ینیحس محمد دیس اهللا تیا
  .است زیجا: يزدی یمدرس عباس دیس حاج اهللا تیآ
 در کننـد،  می مسجد ساخت براي مردم که هم هایی کمک: ها دانشگاه در يرهبر معظم مقام یندگینما نهاد پاسخ 
 نـه  اسـالمی،  مسـجد . ندارنـد  مخـارج  همه این به نیازي شوند، ساخته اسالمی سبک به مساجد اگر البته. است وقف حکم
 مـی  لوسـتر  نـه  خواهـد،  مـی  قیمـت  گـران  فرش نه خواهد، می بري گچ نه خواهد، می گنبد نه خواهد، می بلند ي مناره

 در مگـر  اسـت  مکـروه  مسـجد،  براي هم سقف حتّی... .  نه خواهد، می دیوار کردن سنگ نه خواهد، می بلندگو نه خواهد،
 حتّـی . دیگر امکانات هیچ بدون بوده دیواري چهار یک فقط) ص(اهللا رسول مسجد. نباشد سقف وجود از اي چاره که جایی

 نقّاشـی  بـا  بخصـوص  مسـجد  دادن زینـت . آورد مـی  خـود  بـا  هم را اندازش زیر نماز، موقع کسی هر. نداشته هم انداز زیر
 در صـدا  کـردن  بلنـد . دارد کراهـت  اذان، بـراي  جز مسجد، در صدا کردن بلند. نیست مناسبی کار نیز روح ذي موجودات

 قـدري  بـه  بایـد  مسـجد . دارد کراهـت  مسجد، در نیز دنیا از کردن صحبت. دارد کراهت نیز گمشده زدن جار براي مسجد
 محـلّ  نیسـت،  تفریحگـاه  و تفرجگـاه  مسجد، آنکه خالصه. گذاشت باز ساعته 24 نگهبان، بدون را آن بتوان که باشد ساده

 جـاي  مسـجد . پیوسـتن  خدا به و بریدن چیز همه و کس همه و اج همه از محلّ. است عبادت و خشوع و خضوع و بندگی
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 هـاي ي باز اسم خودي بی لذا. است رهیدن ها خودبینی از و خاکساري جاي. نیست هنري خودنمایی و دادن خرج به هنر
  .نبیند خدا جز شود می مسجد وارد وقتی که است آن مسجدي، فرد هنر. نگذاریم اسالمی هنر را خود هنري

جهت مراسمات  و با نیت صـرف آن درآمـد در مسـجد جـایز     -که زمین آن وقفی است -اره دادن مسجدي آیا اج-3
  است؟

  :پاسخ مراجع عظام
اجاره دادن مسجد جایز نیست ولی مراسم دینی یا مراسـم خـتم امـوات در مسـجد اشـکالی       :ایت اهللا مکارم شیرازي

  .را بپردازندندارد ولی سزاوار است هزینه هاي آب و برق و مانند آن 
قات مسجد از قبیل ظـرف یـا   البته اجاره دادن متعلّ ،اجاره دادن مسجد براي امور فوق جایز نیست :ایت اهللا سیستانی

همچنـین   ،باشـد مـی  وقفکیفیت فرش چنانچه ملک مسجد باشد و به نفع مسجد باشد اشکال ندارد و اگر وقف است تابع 
استفاده از آب و برق و  کند یای که در مراسمات خدمت میها  مثل اجرت خادمهدریافت پول در ازاي ارائه خدمات و هزین

  .مانعی ندارد) گردددر مواردي که استفاده از آنها اختصاص به نمازگزاران نداشته و شامل مراسمات نیز می... (گاز و 
  آري :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

 اجـاره  نـه  اسـت  عبـادت  يبـرا  مسجد چون ستین زیجا مسجد دادن هاجار :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
  .است زیجا ندینما صرف مسجد خود ای يقار يبرا وجهش و ردیگ قرار ختم مجلس مسجد در یساعت دو بله دادن

 از برخـی « : انـد  فرمـوده  چنـین  مکـارم  اهللا آیۀ. نیست جایز: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
 داشـت  توجـه  باید. اند داده قرار درآمدزایی براي محلی را مساجد هاي مکان از برخی که است درآمده اي گونه به جدمسا
  ».است حرام گوییم می شود می سؤال ما از وقتی و است خطرناك اقتصادي کارهاي براي مساجد به اندازي دست که

  رد؟طرح هاي عمومی چه باید ک در تعارض بین زمین ها وقفی و-4
  :پاسخ مراجع عظام

تصرف در زمینه هاي وقفی بر خالف موازین وقف جایز نیست مگر اینکه ضرورت قطعی براي  :ایت اهللا مکارم شیرازي
اجراي طرح هاي عمومی باشد که در این صورت باید قیمت آن زمین ها را پرداخت و در جـاي دیگـر بـه جـاي آن زمـین      

  .خرید و وقف کرد
خراب کردن موقوفه و یا تغییر کاربري آن جایز نیست و الزم اسـت حـد االمکـان مصـلحت وقـف       :ایت اهللا سیستانی

  .شودطبق نظر حاکم شرع رفتار می و در موارد ضرورت. رعایت شود
  .به حاکم شرع مراجعه شود :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

 حکـم  یقاضـ  و ریـ خ ایـ  است یالزام طرح نیا ایآ شود دادگاه به رجوع دیبا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
  .دینما

  .در این خصوص حاکم شرع تصمیم می گیرد:ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
آیا می توان همه ي آن مسـجدها را تجمیـع    شود مساجد کوچک مزاحم طرح هاي عمومی هستند، بعضا ادعا می-5
در جایی دیگر مسجد ساخت؟ آیا این نوع طرحها شرعا قابل ابالغ و اعمـال قـانونی   معادل مساحت مساجد کوچک  نمود و

  هستند؟
  :پاسخ مراجع عظام

  .این کار جایز نیست :ایت اهللا مکارم شیرازي
  همان :يشاهرود ینیحس محمد دیس اهللا تیا

  .است ارض ریتحر و ستین رییتغ قابل وجه چیه به مسجد و ستین زیجا :آیت اهللا حاج سید عباس مدرسی یزدي
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 مسجد تخریب. گیرد می تصمیم شرع حاکم خصوص این در: ها پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
  نیست جایز او، قانونی ي نماینده یا شرع حاکم اذن بدون آن کاربري تغییر و
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Abst ract  
Today, with the arrival of modernity and the enormous changes that have occurred in the 

lives of people, at home and in residential neighborhoods, the situation of home and neighborhood 
of people with a history rooted in the Islamic lifestyle is not satisfactory. With the existence of the 
governance of the Islamic republic for three decays and the start of the Islamic revolution for over 
five decays and also the crucial role of protector ship of the Islamic Jurists in this movement, 
different parts of lifestyle are supposed to be matched with religious and Juridical approaches. in 
this context, there are questions such as whether the architecture of Iran in the areas of home and 
housing is responsive to the needs of contemporary man? What is the definition of Shiite Muslim 
homes? what are principles of Islamic architecture relating to housing design? Due to issues such 
as shortage of land ,does Islamic Persian  house designing  still apply? The present study aims to 
explain the principles and rules concerning the collection of written reference from the perspective 
of Islamic Shiite jurisprudence, codified collection on issues related to Islam and Shiite town 
houses, and finally, providing housing design principles with the Islamic-Iranian perspective. In 
this way the principles of Islamic architecture and urbanism, with a view of professional juridical 
questions of writer (Astftayat ), hadiths and architectural expression was extracted by descriptive-
analytical way. then a series of Islamic towns were measured by resulting standards , and at the 
end a final pattern was presented based on designing residential complex as consistent as possible 
with principles such as the principle of strengthening neighborhoods, forbidding the overlooking, 
the same height in the neighborhood, socialization in the neighborhood, the Special space for 
prayers at home, the use of relaxing colors at home, the privacy of interior spaces and separate 
children's bedroom , separating the roadway from the pedestrian crossing and walk revival, the 
introversion, the central mosque, the compliance of perspective privacy, the entrance design, the 
creation of refuge and the consistency of clime. 

key word: Iranian-Islamic architecture, residential neighborhood, Shiite jurisprudence, life 
style. 
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١٤٠ 
 

 
 

 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


