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تأثیر اصول فقهی مرتبط با حقوق شهروندی بر پایة عدل در طّراحی مسکن 
)نمونه موردی: سه مورد از خانه های ایرانی- اسالمی(

چکیده
تمامی شــهر های جهان اسالم، دارای هوّیت اسالمی مشترکی هستند. این هوّیت به وسیلة ارزش های اسالمی پنهان 
در بطن معماری و شهرســازی آنان حاصل شده است. در واقع ایجاد تعامل میان فقه و زبان طّراحي نیازمند طّراحي 
الگویي راهبردي است؛ این الگو با  واکاوي و بازشناسي مفاهیم اسالمي به دست خواهد آمد. در مقاله حاضر با رجوع 
به قرآن و احادیث، تجّلی اصل »الضرر و الضرار« به عنوان مهم ترین اصل حقوق شهروندی، بر پایة عدل در معماری 

مسکونی، بررسی شده است. 
روش تحقیق مورد اســتفاده در این پژوهش تفسیری- تاریخی است و تحلیل های مربوط به بناها با روش استدالل 
منطقی صورت گرفته اســت. در جمع آوری اطالعات از اســناد و متون تاریخی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده 
شده اســت. در این مقاله به منظور بررســی اصل الضرر و الضرار در معماری ایرانی- اسالمی، سه مورد از خانه های 
سّنتی به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شده اند. نتایج حاصل بیان کنندۀ این موضوع است که این اصل به عنوان 
مهم ترین اصل مرتبط با حقوق شــهروندی، در تمامی ابعاد معماری خانه های ایرانی- اسالمی تأثیر گذاشته است. این 
تأثیرات برگرفته از مفهوم عدل است که شامل تعادل و توازن در پالن و نما، هماهنگی واحد مسکونی با دیگر واحدها، 
مسأله حریم خصوصی و عمومی و محرمّیت در معماری بناها در نظر گرفته شده است. اصول دیگری چون احترام به 
دیگر افراد نظیر همســایگان و عابران، رعایت حق شفعه، احترام به حقوق همسایگان در استفاده از منابع عمومی نظیر 
آب، نور آفتاب و ...، رعایت پاکیزگی و عدم آســیب رســاندن به همســایگان و دیگر افراد از نظر بصری، صوتی و... 
همگی جزو اصولی هستند که در فقه اسالمی رعایت آن ضروری است و تمام این مسائل در خانه های ایرانی- اسالمی 

رعایت شده است. 

واژگان کلیدي: حقوق شهروندی، فقه اسالمی، عدل، طّراحی معماری، اصل الضرر و الضرار.
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مقّدمه
گســترش شهرها و شهرنشــینی که در نتیجه انقالب صنعتی و 
تحــّوالت بعد از آن پديد آمد، هر روز ســرعت بیش تری پیدا کرده 
و فرآيند شهرنشــینی مــدرن الگوی اجتماعی متفاوتــی را از نظر 
مســکن و خانه سازی، پیش روی انسان مدرن و انسان معاصر نهاده 
اســت. اما تحّوالت مدرنیته و تأثیرات آن بر الگوی ســکونت آدمی، 
فقــط محدود به بعد کّمــی افزايش جمعّیــت و در نتیجه افزايش 
خانه ها و ســکونت گاه های آدمی نبوده، بلکه مهم تر از آن، مدرنیته 
و فرايند هايش کیفیت خانه و مســکن انســان مدرن و معاصر را به 
شدت متأثر ساخته اســت)فاضلی، 1387: 38(. اين تحّول، حقوق 
و ارزش هــای انســانی را که در معماری ايرانی - اســالمی در تمام 
ابعاد آن به اوج رســیده بود، ناديده گرفته اســت. با رجوعی دوباره 
به معماری ســّنتی ايرانی - اسالمی و بازشناسی دوبارة نقش آن در 
رعايت حقوق شــهروندی و عدل بر مبنای قرآن و احاديث می توان 
ارزش هايی که معماری مدرن در ايران زير پا گذاشــت، بار ديگر به 
معماری و زندگی انسانی بازگرداند. مسأله حقوق شهروندی، از جمله 
مسائلی است که در اسالم بسیار به آن توّجه شده و بر رعايت کرامت 
و ارزش های انسانی بسیار تأکید شده است. اصل الضرر و الضرار به 
عنوان مهم ترين اصل مرتبط با عدل و حقوق شهروندی در معماری 
مسکونی ايرانی - اســالمی نمود های بسیاری داشته و منابع اصلی 
آن قرآن و احاديث بوده اســت. اين منابع بر تحويل سیستم ارزشي 
به فرم شهري و طّراحي بسیار تأکید کرده اند )سلیم حکیم، 1381: 
361(. هدف اصلی اين مقاله، پاســخ به اين پرسش است که حقوق 
شهروندی، با تأکید بر عدل، چگونه بر معماری اسالمی تأثیر گذاشته 
و نمود آن در خانه های ايرانی عهد اســالمی چگونه است؟ پاسخ به 
اين پرسش، به منظور استفاده از اصول به کار رفته در معماری سّنتی 
و کاربرد آن در معماری امروز، ضروری اســت. بدين منظور آيات و 
احاديث مرتبط با ريشــه های اصول و قوانین ساختمانی در اسالم، 
جمع آوری شــد. سپس با بررســی آيات و احاديث، نحوة کاربرد آن 
در معماری و ســاخت و ساز مسکونی در محلّه ای اسالمی با رويکرد 
عدل و رعايت حقوق شهروندی مشّخص شده است. در ادامه، اصول 
به دســت آمده در ســه مورد از خانه های ايرانی - اسالمی تحلیل 
شده اســت. در انتها نیز ارزيابی حاصل از تحلیل نمونه ها به عنوان 
راهبردهای طّراحی مسکن ارائه شده است. روند محتوای تحلیلی در 

نمودار شماره 1 آمده است.

1. شهر اسالمی و حقوق شهروندی
معناي لغوي شهر عبارتســت از مدينه، بلد و اجتماع خانه هاي 
بســیار که مردمان در آن ســکنا مي کنند. آبادي که بر خانه هاي 
بسیار و خیابان ها و میدان ها و بازارها مشتمل و داراي سازمان هاي 
اداري و انتظامــي باشــد ) نقــي زاده، 1385: 56(. قرآن کريم از 
جمله منابع اصیل و بنیادين برای تشــريح رويکرد اسالم در مورد 
ويژگي هاي شــهر اســت )باونديان، بی تا(. واژه هاي »المدينه« 14 
مرتبه، »بلد« به ســه صورت در مجمــوع 14 مرتبه و »البالد« 5 
مرتبــه در قرآن آمده اند. در بعضي آيــات موضوع اصلي و پیام آيه 
به هیچ کدام از ويژگي هاي شــهر ارتباط ندارد ولی تعدادي ديگر از 
آيات به طور مستقیم و با يکي از ويژگي هاي شهر و مراکز جمعّیتي 
ارتباط دارند. خداوند متعال در دو نوبت، در خصوص حرمت شهر، 
ََّما أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد َربَّ َهِذِه الَْبلَْدِة الَِّذي  به شهر سوگند ياد مي کند: إِن
َمَها و لَُه ُکلُّ َشيٍء و أُِمْرُت أَْن أَُکوَن ِمَن الُْمْسلِِمیَن )سوره نمل،  َحرَّ
آيــه 91( )من مأمورم که تنها پروردگار اين شــهر را - که خداوند 
آن را مقدس شــمرده و هر چیزی از آن اوســت - پرستش کنم و 
امر شده ام که از مسلمانان باشــم(. اَل أُْقِسُم بَِهَذا الَْبلَِد. و أَنَت ِحلٌّ 
بَِهَذا الَْبلَِد )سوره البلد، آيه 1و2( )قسم به اين شهر و تو که در اين 
شهر ســکني گزيده اي(. در اين آيات - که در شهر مکه نازل شده 
است - مشاهده مي شود که شهر مي تواند به قدري تقدس يابد که 
خداوند به آن ســوگند ياد کند. شهر تجلّي گاه اصول و ارزش هاي 
فرهنگي و مورد باور انســان اســت، جهان بیني سازندة خويش را 
معرفــي مي کند و بــه اهدافي که اهلش براي خود قائل هســتند 
گواهي مي دهد )نقی زاده ،1385: 58(. شهر اسالمي ماهّیتي است 
بالقوه که مي تواند در هر زمان و مکاني با توّجه به فناوري و مصالح 
و دانش و هنر و فرهنگ بومي )مطابق با ارزش هاي اسالمي( تفسیر 
و تجلّي خاص خويش را داشته باشد. معماری و شهرسازي اسالمي، 
مشتمل بر مباني نظري مربوط به اصول و ارزش هايي است که بايد 
در طّراحي و برنامه ريزي و ايجاد محیط زندگي مســلمانان رعايت 
شوند. اين اصول و ارزش ها از تعالیم اسالمي استخراج خواهند شد 
و دربردارندة عوامل مهم فرهنگ ملّي هســتند که با آن ها در تضاد 

و تناقض نباشند )پیشین: 81(.
شهروند از مشتقات شهر است. در لغت نامه دهخدا، شهروند »اهل 
يک شــهر يا کشور« تعريف شده اســت و در ادامه توضیح داده است 
که پســوند »وند« در اين واژه در گذشــته »بند« بوده است. در واقع 

نمودار شماره 1: روند محتوای تحلیلی پژوهش
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اين واژه »شــهربند« بوده )به معنای کسی که به شهری بند است( و 
با گذشت زمان، بند به وند تبديل شده است )پورطهماسبی، 1390: 
5(. اما در مفهوم، شــهروند به کسي اطالق مي شود که تحت حمايت 
حکومتي باشد و قوانین و مقّررات آن حکومت را به رسمّیت بشناسد 
)دستمالچیان، 1390: 4(. شــهروندی را قالب پیشرفتة شهرنشینی 
می دانند و برخی کارشناســان معتقدند شهرنشینان هنگامی که به 
حقوق يکديگر احترام گذارند و به مسئولیت های خويش در قبال شهر 
و اجتماع عمل نمايند به شهروند ارتقا می يابند. در واقع شهروند فردی 
اســت که در ساختار اجتماعی، سیاســی، فرهنگی، اقتصادی جامعه 
حضور دارد و در تصمیم سازی، تصمیم گیری و شکل دهی آن مستقیم 
يا غیر مستقیم مؤثّر است )پورطهماسبی،5:1390(. حقوق شهروندی 
ناظر به حقوق فطری انسان اســت و سلب ناشدني، غیر قابل تخلف 
است )دستمالچیان،4:1390(. اين بدين مفهوم است که از نظر اصول 
اســالمی اين حقوق مرتبط با حقوق فطری انسان است؛ و رعايت آن 
الزم است. مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعايت و حفظ حقوق افراد 
و انســان ها در بخش کالن جامعه اســت) حمزه  لوئی، بی تا(. حقوق 
شهروندي، حقوق انسان به جهت زندگي در اجتماعی معّین است و با 
توّجه به مقتضیات جوامع و شرايط زماني و مکاني مي تواند به گونه های 
متفاوت تعريف شود. اين حقوق شامل حقوق مدنی، انسانی، اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی و قضايی است) نمودار شماره2(. 

نمودار شماره 2: حقوق شهروندی

2. عدل؛ نمودی از رعایت حقوق شهروندی
در اين مقاله حقوق شــهروندی از ديدگاه عدل بررســی خواهد 
شــد. عدل در لغت به معناي ضد ستم، امري بین افراط و تفريط، 
صالح، حق، راســت، توازن، اســتقامت، میانــه روي، قصد و میزان 
آمده اســت )نقي زاده، 1385: 312(. به طور کلی مفهوم عدل را 
می توان به معنای راست روی، استقامت و طريقة مستقیم دانست؛ 
چه اين که برخی از مفسران صراط و صراط المستقیم را به عدالت 
تفســیر کرده اند. عدل هم چنان به معنای برابــری، نفی تبعیض، 
رعايت اســتحقاق ها و عطا کردن به هر ذی حق آن چه اســتحقاق 
دارد، و نیز به معنای »رعايت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع 
نکردن از افاضه درســت« و »قرار دادن هر چیزی در جای حقیقی 

خود« آمده است ) مطهری، 1377: 66-73(.
قرآن کريم، عدل را از مهم ترين موضوع های جامعه بشــری قرار 
داده و لــذا اين واژه به صورت تنها و مجرد و بدون مشــتقات آن 
چهارده بار و در دوازده آيه از هفت ســوره قرآن به کار رفته است 
)عبدالباقی، 1364، 449-448(. مشــتقات ايــن واژه در مجموع 
بیست و پنج بار در يازده سوره قرآن آمده است؛ مانند » فعدلک« 
)يک بار(، »العدل« )يک بار(، »تعديل« )يک بار(، »تعدلوا« )چهار 
بار(، »يعدلون« ) پنج بار( و » اعدلوا« )دوبار( و واژه »قســط« که 
در معنا شــبیه »عدل« اســت به صورت تنها 15 مورد و در پانزده 

آيه از ده ســوره قرآن آمده اســت. مشــتقات اين واژه عبارتند از: 
تســقطوا )دو بار(، اقسطوا )يک بار(، القاسطون )دو بار(، اقسط )دو 
بار( و المقسطین )ســه بار(. به طور کلی بیست و دو آيه از پانزده 
سوره در اين مورد اســت. با بررسی برخی مصاديق عدل در قرآن 
کريم به اين مهم دســت می يابیم که توسعة معنايی عدالت تمام 
مســائل مربوط به انسان را در بر می گیرد؛ به گونه ای که از فکر و 
اخالق تا مســائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را شامل 
شــده است. در نمودار شماره 3، معانی عدل در قرآن که با موضوع 
حقوق شهروندی در اجتماع مسلمان همانندی دارد گزينش شده 
و سپس نحوة استفاده از اين اصول برای ساخت و ساز خانه در هر 

محلّه از جامعة مسلمان نوشته شده است.

نمودار شماره 3: معانی عدل در قرآن در ارتباط با موضوع حقوق 
شهروندی در اجتماع مسلمان

پیامبر اکرم عدل را میزان و معیار خداوند در زمین عنوان کرده اند 
و تمسک به آن را عامل نجات آدمیان مقرر داشته اند )العدل میزان 
اهلل فی االرض فمن اخذه قاده الی الجنه و من ترکه ســاقه الی النار 
)ايران نژاد، 1391: 115(( و بر همین پايه است که از نظر رسول خدا 
عدالت معیار تمامی امور فردی و اجتماعی، معنوی و مادی، جسمانی 

و روحانی، سیاسی و غیر سیاسی است )نمودار شماره 4(.

نمودار شماره 4: معانی عدل از نظر رسول خدا در ارتباط با موضوع 
حقوق شهروندی

2-1. حقوق شهروندی بر پایه عدل اسالمی در شهر اسالمی
عدالت يکی از عوامل مهم در تشــکیل شهر اسالمی است. شهر، 
ساختاری پیچیده است که هر لحظه تحت تأثیر سه عامل »کالبد«، 
»جمعّیــت« و »روابط اجتماعی« قرار دارد. از ســه عامل اثرگذار بر 
شهر، روابط اجتماعی و جمعّیت، متأثر از يکديگرند. بنابراين برقراری 
عدالت در شــهر اسالمی تابع 1- برقراری عدالت در کالبد شهر، 2- 
برخورداری عادالنة شــهروندان از امکانات شهر، 3- برقراری عدالت 
در انديشــه و رفتار شــهروندان با خودشــان و 4- برقراری عدالت 
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در رفتار شــهروندان با کالبد شــهر خواهد بود)منجزی، 1389: 8(. 
تعادل در کالبد شــهر، از قطب بندي شــهر و محلّه های آن بر پاية 
معیارهاي مــادي، عدالت در بهره گیری از امکانات شــهری، امکان 
دسترسي اهل شــهر به مراجع رفع ظلم، مکان يابي مطلوب عناصر 
شــهري و مجاورت متناسب و متجانس آن ها از موارد رعايت عدالت 
در مقیاس شهری هســتند )نقی زاده، 1385: 211(. اما در مقیاس 
خرد يعنی معماری عهد اسالمی نیز اصولی وجود دارد که رعايت آن 
نشــانگر اهمّیت حقوق شهروندی و رعايت عدل است؛ مانند: رعايت 
ارزش و کرامت های انســانی، تناسب مطلوب بین ابعاد فضا و کالبد 
با ويژگي هاي رواني و جســماني انسان، ايجاد ارتباط بین طبیعت و 
مصنوع انســان، رعايت حقوق همســايگان در خريد و فروش زمین 
و ملــک، احترام به ديگر افراد، قاعــدة الضرر و الضرار، حفظ حريم 
افراد، ايجاد زيبايی بصری و بســیاری مسائل ديگر. عدالت اجتماعی 
در خردترين تقسیمات شهری ــ يعنی حقوق همسايگان در »واحد 
همســايگی« يا »زيرمحلّه« ــ معنايی ملموس تــر می يابد. »واحد 
همسايگی« يا »زيرمحلّه« متشّکل از تعدادی خانه است که معموالً 

در فضايی بســیار محدود به اشتراک می رســند )منجزی، 1389: 
17(. هر واحد همســايگی، حريم مخصوص به خود را دارد و ديگر 
همسايگان اين حريم را رعايت می کنند. در واحد همسايگی، انتظار 
مــادی خانوارها با اقتصاد آن ها هماهنگی دارد و خانه ها، حداقل در 

ظاهرشان، با هم هماهنگ هستند. 
بنابراين حوزة نفوذ رعايت حقوق همسايگان، محلّه است. ارزش های 
اجتماعی به طرزی چشمگیر در اين بخش پاسداری می شوند. از دو 
بخش متمايز خانه، بخش اندرونی دارای محرمّیت بیش تری نسبت 
به بیرونی است. به طور ضمنی، بخش بیرونی آخرين بخش از زندگی 
اجتماعی اســت که در آن محدودة زندگی نیمه  خصوصی به پايان 
می رسد. همسايگان هرگز به همديگر آسیب نمی رسانند و اگر کسی 
ضرری ديد، همگی در پی رفع آن ضرر بر می آيند)الضرر و الضرار(. 
اســتفاده از منابع طبیعی مثل آب، استفاده از نور و غیره، حق همة 
همسايگان است و همه اين حق را رعايت می کنند. اين ها و بسیاری 
مسائل ديگر مواردی از رعايت حقوق شهروندی و عدل در محلّه ای 

از جامعه اسالمی است )جدول شماره1(.

جدول شماره 1: تجلی های حقوق شهروندی بر پایه عدل در معماری و شهرسازی اسالمی ) خانه در واحد همسایگی(
تجّلی حقوق شهروندی مربوطه در معماریحقوق شهروندی مرتبط با اصول ساختحقوق شهروندی

حقوق 
مدنی)انسانی(

- حفظ کرامت و ارزش های انسانی
- به رسمّیت شمردن حق افراد برای استفاده عمومی و يکسان 

از نعمت های الهی 
- جلوگیری از ايجاد مزاحمت برای ديگر افراد 

 ) الضرر و الضرار(
- انسان مداری و توّجه به نیاز های او در ساختار بنا

- حفظ حريم خصوصی افراد

- ساخت بنا بدون سلب استفاده همسايگان از نور و هوا )جلوگیری از سايه 
اندازی های مزاحم(

- عدم ايجاد مزاحمت صوتی و آلودگی محیطی برای همسايگان
- تناسبات انسانی در طّراحی و اجرای در ها، پنجره ها و فضاها و معابر

- تمهیدات خاص برای طّراحی پنجره ها و منافذ برای جلوگیری از تجاوز به 
حريم خصوصی همسايگان مجاور

- احترام به حريم خصوصی افراد حتی با جرئی ترين اجزا مثل کوبه های درها 
يا سلسله مراتب ورودی

حقوق           
اقتصادی-اجتماعی

- رعايت حريم و فینا )حريم اطراف خانه که متعلق به صاحب 
خانه است؛ اما فضايی عمومی است( و مسائل مربوط به آن

- تعادل و تناسب در کلیه امور
- احترام به حريم همسايگی و مجاورت ها

- نیاز به زيبايی 
- نیاز به هماهنگی با ديگر واحدهای همسايگی

- هماهنگی جزء با کل در واحد همسايگی
- احترام به همسايگان و عابران

- ايجاد امنّیت

- مشّخص کردن دقیق محدودة زمین و محدودة فضاهای عمومی، نیمه       
عمومی و خصوصی

- داشتن تناسب، تعادل و توازن در ساختار بنا چه در پالن و چه در نما که 
در ارتباط با ديگر افراد است و داشتن حسن ظاهر و زيبايی بصری

- هماهنگ بودن بنا از نظر ظاهری و مادی با ديگر واحدهای مسکونی در 
واحد همسايگی

- احترام به ديگران حتی عابران و ايجاد فضايی برای استراحت عابران در 
قسمت ورودی و گاه وجود حوض در جلوی خانه برای رفع تشنگی

حقوق فرهنگی

- حق شفعه 
- رعايت مرز همسايگی و حريم افراد و امالک

 - به رسمّیت شناختن فضاهای عمومی و نیمه عمومی
- رعايت فینا )حريم اطراف خانه که متعلق به صاحب خانه 

است؛ اما فضايی عمومی است( و مسائل مربوط به آن
- رعايت محرمّیت

- استفاده از مصالح و اجزای بوم آورد و هماهنگ با کل 
مجموعه همسايگی 

- استفاده بهینه از منابع طبیعی
-احترام به همسايگان و عابران

-رعايت حق شفعه و اولويت دادن به همسايگان برای خريد و فروش ملک 
در محدوده محلّه

- رعايت حريم و مرزها در محدودة ساختمان  ها
- شناخت فضاهای عمومی و نیمه عمومی و خصوصی و حقوق مربوط به آن

- رعايت فینا و مسائل مربوط به آن
- مصالح مطابق با اقلیم و منطقه و همسايگی  ها 

3. نمونه ای از قواعد
3-1. قاعده الضرر و ال ضرار

اســتناد به قرآن: در قرآن مجید آيات بسیاری وجود دارد که با 
تصريح به واژه ضرر و مشــتقاتش در موارد خاص، احکامی را ارائه 
کرده که از باب تعلیق حکم بر وصف، حاوی معنای عامی اســت و 
می توانــد الضرر را به صورت يک قاعده  تثبیت کند. مادة »ضرر« 
در قرآن به صورت هــاي مختلف و به صیغه هاي گوناگون، بیش از 

60 مورد آمده است. لفظ »ضرر« فقط يک بار در قرآن آمده و لفظ 
»ضرار« مکرر در قرآن اســتفاده شده اســت. سه نمونه ای از آيات 

مرتبط با اين مفهوم در بند بعد آورده شده است.
ـ ال تضــر والده وال مولود له بولده، هیچ مادری نبايد به ســبب 
فرزنــدش زيان ببیند و هیچ پدری ]نیــز[ نبايد به خاطر فرزندش 

]ضرر ببیند[ )سوره بقره، آيه 233(.
ـ وال تمســکوهن ضرارا لتعتدوا، آنــان را ]زنانتان را[ برای ]آزار 
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و[ زيان رساندن ]به ايشــان[ نگاه مداريد تا ]به حقوقشان[ تعّدی 
کنید)سوره بقره، آيه 231(.

ـ من بعد وصیه تومن بها او دين غیر مضار، پس از انجام وصیتی 
که بدان ســفارش شده يا دينی که ]بايد استثنا شود به شرط آنکه 

از اين طريق[ زيانی ]به ورثه[ نرساند)سوره نساء، آيه 12(.
اســتناد به احاديث: در احاديث و روايات بسیاری، در مورد اين 
اصل سخن گفته شده است. برخی از مهم ترين آن  ها چنین هستند:

ـ حضرت محمد )ص(: ال ضرر و ال ضرار فی االسالم، در اسالم ضرر 
رسانیدن و تحمل ضرر روا نیست)میزان الحکمه، ج 2، 1373: 1700(.

ـ حضــرت محمد )ص(: ال يدخل الجنه من ال يامن جاره بوائقه، 
کسی که همســايه اش از آسیب او در امان نیست به بهشت داخل 

نخواهد شد)نهج الفصاحه، حديث 2532(.
ـ حضرت محمد )ص(: انک رجل مضار و ال ضرر و ال ضرار علی 
مؤمن، تو مرد ســختگیر و ضرر زننده ای هســتی؛ به مؤمن کسی 

نبايد ضرر بزند)اصول الکافي، جلد 5: 294(.
ـ روايت شــفعه، عقبة بن خالد از حضرت امام صادق )ع( چنین 
نقل می کند: قضی رســول اهلل »صلی اهلل علیه وآله« بالشفعة بین 
الشــرکاء فی االرضین و المســاکن و قال الضرر و الضرار، حضرت 
رســول »صلی اهلل علیه وآله« در مورد شفعه بین شرکا در زمین و 
مســکن قضاوت کرد و فرمود: »الضــرر و الضرار« )علت و حکمت 
حق شــفعه برای شــريک همان لــزوم نفی ضرر و ضرار اســت( 

)القواعدالفقهیه، جلد 1: 176(.
3-1-1. ضرر و زيان

اســاس اين مفهوم داللت بر آن دارد که حقوق فرد بايد به گونه ای 
اعمال گردد که زيانی متوّجه ديگران نشود. متقاباًل ديگران نیز در اعمال 
حقوق خود طوری عمل نمايد که زيانی از تصمیم ها و فعالّیت های آنان 
متوّجه غیر نگردد )حکیم، 1381: 38(. در حديث ديگری از حضرت 
محمد )ص( از آسیب نرساندن به همسايگان سخن گفته شده است 
)اليدخل الجنه من اليأمن جاره بوائقه؛ کسی که همسايه اش از آسیب 

زند، او در امان نیست و به بهشت داخل نخواهد شد(.
مواردی نیز از مســائل شهرنشینی هســتند که حضرت محمد 
)ص( در مباحــث مربوط به قاعده الضرر و الضرار به آن اشــاره و 
نهی فرموده اند؛ مثل حفر چاه در نزديکی چاه همســايه به گونه ای 
که موجب ضرر رســاندن به آب چاه همســايه  شود، ساخت بنا به 
گونه ای که آفتاب و مهتاب از خانه همســايه گرفته شــود )سايه 
اندازی(، آســیب رســاندن به درختان و منابع طبیعی مشترک با 
ديگر همســايگان به عنوان منابع عمومی مثل درختان محلّه بر اثر 
شیوة اســتفاده از آن ها. محدوديت های مکانی برای کاربری هايی 
که موجب ضرر و زيان می گردد جزو مواردی هستند که در قاعده 

الضرر و الضرار جای می گیرند. اين محدوديت ها عبارتند از:
کاربری هــای دودزا: اســتقرار ســاختمان های دودزا کنار مناطق 
مسکونی و ديگر کاربری های آســیب پذير؛ مانند حمام های عمومی، 
نانوايی ها، آسیاب های موجود در بازار يا بناهايی که برای بو دادن جو 
و ديگر مصارف مشابه استفاده می  شود. البته برخی فعالیت های دودزا 
به جهت اهمیت شان غیر مجاز شمردن نشدند؛ مانند تنور های خانگی، 

آشپزخانه ها و ديگر مصارف مشابه )سلیم حکیم، 1381: 77(.
کاربری های مولّد بوی نامطبوع: در بحث همسايگی زدودن زباله، 

فاضالب و بوی نامطبوع به عنوان يک اصل مطرح بوده است. از اين 
رو، به مواردی از منابع تولید بوی نامطبوع که بايید از جوار منازل 
مســکونی برچیده شود، اشاره شده است؛ مانند: دباغی ها، توالت يا 

مجاری فاضالب که باعث ايجاد بوی نامطبوع می شود. 
کاربری هايی بــا آلودگی صوتی: فعالیت هايی که اغلب با ويژگی 
مزاحمت صوتی ذکر شــده اند در اين دســته قــرار دارند، برخی 
کاربری-ها منبع ايجاد لرزش در ديوار های واحد های همســايگی 
است. رهیافت کلی در اين زمینه غیر مجاز بودن فعالیت ياد شده و 

از بین بردن منبع آلودگی است )پیشین، 1381: 90(.
پاکیزگی: پســاب حاصل از شست و شــو، فاضالب و آب باران 
جمع شــده در منازل نبايد در معابر عمومی و خیابان رها شــود. 
هم چنین، به منظور رعايت بهداشت و پاکیزگی و نیز ضرورت های 
عبادی برای انجام غســل واجب، حمام يکی از مؤلفه های اساسی 

سکونت گاه شهری تمام عیار است )پیشین، 1381: 246(. 
3-1-2. حريم

آفرينش ويژه انسان به وسیله پروردگار که قرآن کريم از آن با واژه 
»فطرت« ياد مي کند )روم، 30(، مصداق آشکاري از تأثیر مالکیت 
حقیقي خداوند در تحّقق عوامل پیدايش نهاد مالکّیت است. انسان 
با توّجه به اين آفرينش ويــژه، از عناصر »گرايش اختصاص دادن 
اشــیا به خود« و نیز »نیکو دانستن اين اختصاص در صورتي که از 
نوعي کوشش برخاسته باشد«، بهره مند مي شود )هادوينیا، 1391: 
4(. مالکّیت خصوصي از ديدگاه قرآن در طول مالکّیت خداوند قرار 
دارد. در واقع مباحث و اصطالحاتي که در آيات و روايات اسالمي، 
دربــارة حريم خصوصي و بیان علل و حکمت هاي حمايت از آن به 
کار رفته اند؛ عبارتند از؛ ممنوعیت تجّســس و تفتیش، ممنوعیت 
ورود به منازل بدون اســتیذان ، ممنوعّیت استراق بصر، ممنوعیت 
اســتراق ســمع، ممنوعّیت ســوء ظن، ممنوعّیت نمیمه و غیبت، 
ممنوعّیت ســّب، هجو و قذف، ممنوعّیت اشاعة فحشا و هتک ستر 
)انصاري،1386: 80-66(. به منظور دســتیابی به اين اصول و حل 
مشــکالت مرتبط با آن، معماری اســالمی راه کار های مختلفی را 
ارائه کرده اســت. به طور مثال حريم ديگران بايد مورد احترام قرار 
گیرد و تجاوز به آن به واسطه ديد مستقیم اکیداً ممنوع شده است. 
حريم از ديدگاه قرآن دو بخش کلی را شــامل می شود: يکی بحث 
محرمّیــت و حريم خصوصی و ديگری حريم به عنوان مرز مالکیت 
زمین يا ملک و مشخص بودن مرز آن )احترام به مالکیت ديگران( 

است. نمونه ای از آيات و روايات در اين باره به شرح زير است:
ـ يا أَيَها الَّذيَن آَمُنوا ال تَْدُخُلوا بُیوتاً َغیَر بُیوتُِکْم َحتَّي تَْسَتْأنُِسوا، 
اي کساني که ايمان آورديد! در خانه هايي غیر از خانه هايتان، وارد 

نشويد تا اينکه به درستي رخصت طلبید)سوره نور، آيه 27(.
نِّ إِثٌْم  نِّ إِنَّ بَْعَض الظَّ ـ ياأَيَها الَّذيَن آَمُنــوا اْجَتِنُبوا َکثیراً ِمَن الظَّ
ُسوا، اي کساني که ايمان آورده ايد! از بسیاري از گمان ها  َو ال تََجسَّ
بپرهیزيد، ]زيرا[ برخي از گمان ها گناه است و )در کارهاي شخصي 

س نکنید)سوره حجرات، آيه 12(. ديگران( تَجسُّ
ـ حضرت محمد )ص(: من اخذ من االرض شیئا بغیر حقه خسف 
به يوم القیامه الی ســبع ارضین، حرمت همسايه بر همسايه چون 

حرمت خون او است)نهج الفصاحه، حديث 1359(.
ـ حضــرت محمد )ص(: من زرع فی ارض قوم بغیر اذنهم فلیس 
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له من الزرع شــیء ولو نفقته، هر کس در زمین ديگری بدون اذن 
وی کشت نمايد در محصول حتی به اندازه هزينه اش حقی ندارد.

  رعايت تمامی حريم ها شامل فضاهای عمومی، نیمه عمومی و 
خصوصی در شهر ضروری است. موارد همپوشانی اين فضاها بايد 
مشخص شــوند. خصوصی ترين حريم، حريم مالکیت انسان است 
که مرز و محدوده آن به طور دقیق بايد مشــخص شــود. فضای 
نیمــه خصوصی يا نیمه عمومی در محدوده همســايگی ها فینای 
بیرونی اســت و حريم عمومی که قوانین و مســائل مربوط به آن 

بايد رعايت شود.
3-1-3. فینا

فینا )تصوير شــماره 1( فضای عمومــی متعلق به صاحب خانه 
است. اين واژه به حیاط داخلی يا فضای بیرونی بالفصل با ديوار يا 
ديوارهای بیرونی خانه اطالق می شود. مفهوم ثانوی آن به استفاده 
موقت و روزانه ســاکنان خانه های مجاور، با عدم جواز اشغال فضا 
بازمی گردد. کاربرد های قابل قبول فینا عبارتند از: بارگیری و تخلیه 
بار چارپايان )شــتر، اسب، االغ( و بســتن موقت آن ها در آن فضا 
)سلیم حکیم، 1381: 69(. امروزه اتومبیل ها جايگزين چهارپايان 

شده و اصول مزبور دربارة اتومبیل صدق می کند.

تصویر شماره 1: فینا، مأخذ: حکیم، 1381: 71

3-1-4. حريم خصوصی
اســتناد به قرآن:  قرآن کريم الگوهای متفاوت رفتاری را در 
مورد رعايت حريم ديگران، نظیر شیوة اعالن حضور برای ساکنان 

خانه و ديگران، تشريح نموده است. 
ًنا، خداوند خانه هايتان را جای  ـ َواهللُّ َجَعَل لَُکم مِّن بُُیوتُِکْم َســکَ

آرامش شما قرار داد)سوره نحل، آيه 80(.
َِّذيَن آَمُنوا اَل تَْدُخُلوا بُُیوتًا َغْیَر بُُیوتُِکْم َحتَّی تَْسَتْأنُِســوا  َُّها ال ـ يَا أَي
ُروَن، ای مؤمنان به  َُّکْم لََعلَُّکْم تََذکَّ َوتَُســلُِّموا َعلَی أَْهلَِها َذلُِکْم َخْیٌر ل
خانــه ای جز خانه های خودتان وارد نشــويد تا رخصت طلبید و بر 
ساکنان خانه سالم کنید، چنین کاری برای شما بهتر است که پند 

گیريد)سوره نور، آيه 27(.
َّْم تَِجُدوا فِیَها أََحًدا َفاَل تَْدُخُلوَها َحتَّی يُْؤَذَن لَُکْم َوإِن قِیَل  ـ َفإِن ل
ُ بَِما تَْعَمُلوَن َعلِیٌم، اگر کسی  لَُکُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو أَْزَکی لَُکْم َواهللَّ
را در آن )خانه( نیافتید، داخل نشــويد تا به شما اجازه داده شود و 
اگر گفته شــد برگرديد، برای شما پسنديده تر است که برگرديد و 

خداوند به آن چه انجام می دهید، آگاه است)سوره نور، آيه 28(. 
ـ و اتــوا البیوت من ابوابها، به منازل مردم تنها از در آن ها  وارد 

شويد)سوره بقره، آيه 189(.
استناد به احادیث نبوی

ـ حضــرت محمد )ص(: من اســتمع الي حديــث قوم وهم له 
کارهــون اَْو يفرون منه، صّب في اذنــه االنک يوم القیامة، هر کس 
به سخنان کســان ديگر به شــیوه اي مخفیانه گوش فرا دهد، در 
حالي که آنان دوست ندارند کسي سخن آنان را بشنود و از او فرار 
مي کنند )بیزار هستند(، با اين عمل خود، مس گداخته در گوشش 

فرو مي کند )سجستاني، ج2، 1410 ق: 883(.
ـ حضرت محمــد )ص(: الّدار حرم فمن دخــل علیک حرمک 
فاقتله، خانه حرم اســت و هر که بی اجازه به حرم تو در آمد او را 

بکش)نهج الفصاحه، حديث 1582(.
3-1-5. محرمّیت

محرمّیت عرصه هــای خصوصی، بیش ترين تأثیر را در شــکل 
خانه ها گذارده اســت. اين موضوع به شــکل ممانعت از اِشراف به 
خانه های مجاور و هم چنین اشراف از عرصه عمومی) معموالً معبر( 
به واحد مســکونی تجلّی می يابد. داخل واحد مســکونی، جدايی 
فضاهای مردانه و زنانه نیز کاماًل  بارز اســت. حتی کوبه های در ها 
در معماری ايرانی- اسالمی از تجلیات اين موضوع است. اين سّنتی 
ديــر پای و پايدار بوده اســت که قرآن و حديــث نیز بر آن تأکید 
می کنند و بر فضیلت و اهمّیت محرمّیت، حق محرمّیت و اقدام به 
حفظ آن تأکید می ورزنــد. بدين ترتیب ايجاد محرمّیت در فضای 
خصوصی به صــورت مهم ترين ضابطة شــهری در آمد)رضازاده، 

.)28: 1381
3-1-6. ديد و اشراف

مسأله ديد و اشراف جزو مهم ترين مسائل مربوط به رعايت حريم 
انســانی است و در اسالم به آن تأکید شده است. طبق قاعده الضرر 
و الضرار و رعايت حقوق شــهروندی مرتبــط با عدل، حريم داخلی 
مسکن نبايد در معرض ديد ديگر افراد قرار گیرد. بازشوهای موجود 
در بنــا در خانه های ســّنتی ايرانی، در حريم حیــاط داخلی ديده 
می شود و در جداره های رو به کوچه و خیابان کمترين روزنه ها وجود 
دارد. بازشــوهای حیاط داخلی نیز به وســیلة نورگیرهای مشبک و 
شیشه های رنگی، تا حد امکان، ديد به داخل را غیر ممکن ساخته اند.

4. مطالعه نمونه های موردی
در اين مقاله ســه نمونــه از خانه های ســّنتی ايرانی به روش 
نمونه گیری هدف مند انتخاب شــده اند تا اصول ســاخت و ســاز 
اســالمی مطابق با حقوق شــهروندی در آن ها بررسی شود. خانه 
ســیگاری های يزد، خانه بروجردی های کاشان و خانه گرامی يزد 
نمونه های انتخاب شــده هســتند. علت انتخاب اين نمونه ها، اقلیم 
مشــابه با اقلیم شــهرهای اولیة اســالم چون مدينه و مکه و نیز 
تشابه معماری اين دو منطقه از منظر درون گرايی است. اين موارد 
دو نمــود از اصل الضرر و الضرار با تأکید بر حقوق شــهروندی بر 
پايــه عدل را می نمايانند: 1- تعادل، تــوازن و هماهنگی به عنوان 
بارزترين تجلی عدل، 2- مســأله حريم که شــامل محرمّیت، ديد 
و اشــرافیت، حريم خصوصی، فینا و مسائل مرتبط با آن است. در 
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ادامه ويژگی های اجمالی اين خانه ها بیان شده است.
خانه بروجردی ها: قدمت اين خانه به طوری که در کتیبه چهار طرف 
تاالر آن آمده به ســال 129 ه.ق باز می گردد. اين خانه را حاج ســید 
جعفر نطنزی که از بروجرد مال التجاره وارد می کرده ســاخته است 
)حاجی قاسمی، 1375: 32(. بنای مذکور در اصل به صورت اندرونی 
و بیرونی و بخش اندرونی در شــمال شــرقی و شــرق بنا واقع است. 
بنا حیاطی کشــیده دارد که در دو ســر آن دو مجموعه فضايی مهم 
قرار گرفته اند و نمای اين دو بخش نســبت به دو جبهه ديگر ارتفاع 
بیش تــری دارد. فضاهای اصلی اين بخــش از خانه دارای تزيین های 
مفصلی است و نورگیرهايی در البه الی واحدهای آن تعبیه شده است. 
حجم بیرونی اين نورگیرها به همراه نورگیر اصلی وسط جلوة ويژه ای به 
گنبد بخشیده اند. مجموعه واقع در جبهه شمالی دارای يک تاالر پنج 
دری با شاه نشین است و دو اتاق سه دری کوچک در دو سوی مهتابی 
قرار دارند که در مقايسه با تاالر و فضاهای طرفین آن از ارتفاع کمتری 
برخوردارند و ترکیب حجمی خاصی را به وجود آورده اند. ورودی خانه 
شامل سردر و جلوخان با تزيین گچبری چند فضای متوالی مختلف 
الشکل و داالنی است که به حیاط منتهی می شود. اين ترکیب جالب 
وارد شونده را طی سلسله مراتبی و به گونه ای خاص به درون هدايت 

می کند )جدائی، 1391: 5(.
خانه برادران ســیگاری ها: خانه سیگاری از مجموعه تراب که در 
شهر يزد - محلّه گازرگاه - خیابان امام خمینی - کوچه سوم شهید 
پاک نژاد روبروی شاهزاده فاضل و در نزديکی مجموعه میرچخماق، 
مسجد حظیره و بازار و مســجد جامع واقع  است، در بافت قديمی 
قرار گرفته است. اين بنا مربوط به اوايل ، اواسط و  اواخر دوران قاجار 
اســت که در آن دوران به عنوان خانه مســکونی ساخته شده است. 
خانه ســیگاری فقط از يک طرف در مجاورت کوچه قرار می گیرد و 
سه جهت ديگر توسط سه خانه احاطه شده است. اين بنا دو ورودی 
از کوچــه )ورودی اصلی و فرعی( می گیرد کــه در دورترين فاصله 

ممکن از هم قرار گرفته اند )حاجی قاسمی، 1383(. 
خانه گرامی: اين بنا را در اواخر  دوره »قاجاريان«، »آقاي ســید 
اسد اهلل مازار«، فرزند »آقا سید مهدي« )جد خاندان گرامي( بنیان 
گذاشته است. اعقاب خاندان »مازار«، بعدها لقب »گرامي« گرفتند. 
اين خانه وسیع شامل دو بخش مختلف است که هر بخش آن، حیاطي 
در میان دارد. اين دو حیاط در امتداد هم و در جهت شمال شرقي - 
جنوب غربي استقرار يافته اند. فضاهاي بخش بزرگ خانه در دو طبقه 
انتظام يافته اســت. در اين بخش از خانــه، فضاها و اتاق هاي میاني 
هر جبهه، وســیع تر و مرتفع تر و فضاهاي طرفین آن ها، کوچک تر و 
دو طبقه اســت. مجموعه اين فضاها، حصاري بلند در اطراف حیاط 
بزرگ ايجاد کرده اســت. حیاط کوچــک را فضاهايي با ارتفاع يک 
طبقه احاطه کرده اند. تقسیم های نماهاي اطراف حیاط اصلي بسیار 
آموزنده اســت. نما مجموعه اي از چند قاب مستقل نشسته در کنار 
يکديگر جلوه مي کند؛ در نماي غربي، وجود يک ارسي نسبتاً بزرگ 
در مرکز و دو ارســي کوچک تر در دو گوشه طبقه دوم آن، ترکیبي 
زيبا پديد آورده اســت. تکرار ارســي ها در مرکز و گوشه ها، آن ها را 

بازيگران اصلي نما کرده است)حاجی قاسمی، 1383(.

نتیجه گیری
رعايت حقوق شــهروندی به عنوان نمــودی از اصل عدالت در 
جامعه اســالمی، به عنوان الگويی در کالبد و بافت معماری و شهر، 
تأثیر گذاشته اســت؛ به گونه ای که اين اعتقاد در هويّت بخشی به 
محلّه های مســکونی و معماری آن به عنوان ساز و کار اصلی به کار 
رفته اســت. اصولی چون الضرر و الضرار، حق شفعه و بسیاری از 
اصول فقهی ديگر که در قرآن يا احاديث آمده اند، زمینه ســاز حل 
بســیاری از مشکالتی اســت که در صورت عدم رعايت آن وحدت 
محلّه ها و همسايگی ها از بین می رود و حقوق افراد زير پا گذاشته 
خواهد شد. تمامی اصول اســالمی بر پاية رعايت حق انسان  و در 
واقع »حق الناس« است تا حقی از انسانی گرفته نشود و حرمت و 
کرامت انسانی، آن گونه که در قرآن برای انسان به عنوان جانشین 

خداوند در زمین در نظر گرفته شده، رعايت شود. 
ارزيابی تحلیل های انجام شــده دربارة نمود عدل با تأکید بر اصل 
الضرر و الضرار در حقوق شــهروندی، در خانه های ايرانی- اسالمی، 
نشــانگر اين امر است که انســان، حقوق و ارزش های وی در تمام 
ابعــاد معماری خانه ها مورد توّجه قرار گرفته اســت. عدل با تعادل 
و توازن در پالن و نما، قرارگیری هر چیزی در جايی اســت که بايد 
باشــد. حفظ حريم افراد، محرمّیت، کنترل ديد و اشــرافیت و فینا، 
هماهنگی هر واحد مســکونی با ديگر واحدهای مسکونی مجاور، در 
اصول معماری جای گرفته است و در اصول فرهنگی مرتبط با حقوق 
افراد در خانه ها، حق شفعه، احترام به عابران و استفاده يکسان همه 

افراد از منابع طبیعی نظیر نور آفتاب، هوا، آب و ... است. 
نتايــج به دســت آمده نشــان دهندة اين اســت کــه در خانه 
بروجردی ها، تعادل در کلیت پالن به صورت محوری وجود دارد و 
فرم غالب مســتطیل است. در خانه های برادران سیگاری ها و خانه 
گرامی، تعــادل در پالن به صورت ناحیه ای در نظر گرفته شــده، 
به طوری که در اطراف حیاط مرکزی تعادل به خوبی مشهود است. 
در اين خانه ها نیز فرم غالب مســتطیل اســت و تعادل به صورت 
محــوری وجود دارد. در نمای تمامی خانه ها، تعادل و توازن وجود 
دارد و در نماهــای حیاط داخلی در چیدمــان پنجره ها و در ها و 
تزيین ها تقارن وجود دارد که اوج تعادل اســت. در هر سه مورد از 
خانه ها، کنترل ديد و اشراف به خوبی رعايت شده است و هیچ ديد 
مســتقیمی از بیرون به داخل فضای خانه ها و حتی حیاط مرکزی 
وجود ندارد. نمای خارجی فاقد پنجره رو به بیرون اســت و حتی 
فضای ورودی نیز با هشــتی و راهرو هرگونه ديد خارج به داخل را 
سد می کند. اين وضع نشانگر رعايت محرمّیت و حريم افراد در اين 
خانه هاســت. اين خانه ها هر چند نمونة خانه های مسکونی طبقه 
مرفه دورة قاجار هســتند، در هماهنگــی کامل با خانه های طبقه 
متوسط مجاور خود قرار دارند و اين هماهنگی نشان دهنده رعايت 
عدل و حقوق همســايگان است. تزيین های ورودی بنا و سکوهای 
موجود در طرفین ورودی نیز نشان دهندة احترام به افراد و عابران 
است. در جدول شــماره 6 نتیجه گیری کلی تحلیل ها جمع آوری 

شده است.
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جدول شماره 2: بررسی تعادل در فرم پالن ها در نمونه های مورد بررسی
توضیحاتفرم غالبتحلیل تعادل در فرم پالن اصلینقشه اصلی بنانام بنا

خانه 
برادران 

سیگاری ها

فرم غالب: 
مستطیل

در بخش حیاط مرکزی و فضاهای رو 
به آن، پالن از تعادل و تقارن برخوردار 
است. فرم کلی مســتطیلی است که 
تعادل از نوع محــوری را ايجاد کرده 
اســت. اما در الحاقات جانبی پالن در 
ســمت شــرق و جنوب، مطابقتی با 
پالن مستطیلی اصلی ديده نمی شود . اما در اين ساختار 
نیز برای ايجاد تعادل، فرم در شرق به سمت شما کشیده 
شــده و در جنوب به غرب تمايل پیدا کرده است که اين 
ترکیب تعادل پالن را ايجاد کرده اســت. فرم پالن دارای 
تعادل مســتطیلی در بخــش اصلی و تعادل شــعاعی با 
مرکزيت جنوب شرقی اســت. در اين پالن، حیاط عامل 
تعادل بخشــی به فرم است به طوری که فضاهای اطراف 

حیاط در تعادل کامل هستند. 

فرم غالب: خانه گرامی
مستطیل

اين خانه در پالن خود دارای يک محور 
تعادل است. فرم کلی کمی آشفته است، 
اما ساختار مربعی- مســتطیلی خود را 
حفظ کرده اســت که ايــن فرم ها خود 
متعادل هســتند. در واقــع در اين پالن 
تعــادل در بخش هــای مختلف صورت 
گرفته و حیاط مرکزی عامل ايجاد تعادل بوده اســت. در 
هر حیاط مرکزی اضالع دور تا دور دارای تعادل هستند. 

خانه 
فرم غالب: بروجردی ها

مستطیل

پالن خانــه بروجردی ها در کلیت 
فرم مستطیلی متعادل  دارای  خود 
است. تعادل موجود تعادل محوری 
اســت. پالن کلی ريزفضــا نیز فرم 
مســتطیلی دارد که فــرم متقارن 
اســت. بخش  تعادلی  دارای محور 
ورودی از جبهه جنوبی اســت. اما محور ورودی از وسط 
ضلع نیست و تا حدودی از محور فاصله دارد. در اين خانه 
نیز حیاط عامل تعادل بخش به فرم  است؛ به گونه ای که 

فضاهای اطراف حیاط در تعادل کامل هستند

نتیجه گیری 
تعادل در 
فرم پالن 

خانه ها

فرم غالب: مستطیلخانه برادران سیگاری ها
عامل تعادل بخش: حیاط مرکزی- 

کشیدگی الحاقات به طرفین – 
فرم های مستطیلی و مربعی

درجه تعادل فرمی در کلیت پالن: زياد
درجه تعادل فرمی در جزئیات فضاهای پالن: زياد

فرم غالب: مستطیلخانه بروجردی ها
عامل تعادل بخش: حیاط 

مرکزی- فرم کلی پالن– فرم های 
مستطیلی و مربعی

درجه تعادل فرمی در کلیت پالن: زياد
درجه تعادل فرمی در جزئیات فضاهای پالن: زياد

فرم غالب: مستطیلخانه گرامی
عامل تعادل بخش: حیاط 

مرکزی– فرم های مستطیلی و 
مربعی

درجه تعادل فرمی در کلیت پالن: نسبتاً زياد
درجه تعادل فرمی در جزئیات فضاهای پالن: زياد
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جدول شماره 3: بررسی تعادل در نماها در نمونه های مورد بررسی
توضیحاتفرم غالبتحلیل تعادل در فرم پالن اصلینقشه اصلی بنانام بنا

خانه 
برادران 

مستطیلسیگاری ها

نماهــا در اطراف حیاط مرکزی از تعادل کامل 
و تقارن برخوردارند. اين تعادل از نوع محوری 
بوده و با تکرار پنجره های اتاق ها )سه دری ها( 

در طرفین طاق مرکزی ايجاد شده اند.

خانه گرامی

مستطیل

در تمامی جبهه های بنا در حیاط های مرکزی 
تعــادل و توازن و تقارن ديده می شــود. عامل 

تعادل بخش حیاط مرکزی است.

خانه 
بروجردی ها

مستطیل

نمــای جنوبی )تصوير پايیــن( در جبهه رو به 
حیــاط مرکزی دارای تعادل کامل اســت. در 
جبهه شرقی در کلیت نما تعادل کامل نیست 
اما تاق هــای تزبینی در مهتابی هــا با هم در 
تعادل هســتند، ولی کمی متمايل به راســت 
شــده اند. می توان گفت ايــن جبهه نیز دارای 

تعادل متوسط است.

نتیجه گیری 
تعادل در 

نمای خانه ها

فرم غالب: مستطیلخانه برادران سیگاری ها
عامل تعادل بخش: حیاط مرکزی-  تاق مرکزی 

نما- حوض
درجه تعادل فرمی در کلیت نما: زياد

درجه تعادل فرمی در جزئیات نما: زياد

فرم غالب: مستطیلخانه بروجردی ها
عامل تعادل بخش: حیاط مرکزی-  تاق مرکزی 

نما- حوض
درجه تعادل فرمی در کلیت نما: نسبتا زياد

درجه تعادل فرمی در جزئیات نما: نسبتاً زياد

فرم غالب: مستطیلخانه گرامی
عامل تعادل بخش: حیاط مرکزی- طاق مرکزی 

نما- حوض- سه دری و پنج دری
درجه تعادل فرمی در کلیت نما: زياد

درجه تعادل فرمی در جزئیات نما: نسبتاً زياد
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جدول شماره 4: بررسی دید و اشراف )محرمّیت( در نمونه های مورد بررسی

خانه بروجردی هاخانه گرامیخانه برادران سیگاری هانام بنا

بررسی ديد و اشرافیت در خانه ها

نتیجه گیری بررسی 
دید و اشرافیت در 

خانه ها

خانه برادران سیگاری ها

ديد داخل به خارج: وجود ندارد.
)جز درب ورودی( 

ديد داخل به داخل )حیاط مرکزی( 
وجود دارد 

ديد خارج به داخل : وجود ندارد  
)جز درب ورودی( 

ديد از در ورودی :ورودی اصلی تا 
يک هشتی و ورودی فرعی تا يک 
فضای تقسیم از فضاهای زندگی 

جدا شده و هیچ ديدی ندارد.

وضعیت محرمیت و ديد:
مطلوب

خانه گرامی

ديد داخل به خارج: وجود ندارد.
)جز درب ورودی( 

ديد داخل به داخل: وجود دارد 
ديد خارج به داخل : وجود ندارد  

)جز درب ورودی( 

ديد از در ورودی: ورودی با يک 
هشتی و داالن نسبتاً طوالنی به 
فضاهای نیمه خصوصی می رسد 
و هیچ ديدی به فضای خصوصی 

ندارد.

وضعیت محرمیت و ديد:
مطلوب

خانه بروجردی ها

ديد داخل به خارج: وجود ندارد.
)جز درب ورودی( 

ديد داخل به داخل: وجود دارد 
ديد خارج به داخل : وجود ندارد  

)جز درب ورودی(

ديد از در ورودی: ورودی توسط 
يک داالن نسبتاً طوالنی به ديگر 

فضاهای رسیده است و هیچ 
ديدی ندارد.

وضعیت محرمیت و ديد:
مطلوب

جدول شماره 5: بررسی هماهنگی با دیگر واحدهای همسایگی در نمونه های مورد بررسی

خانه برادران 
سیگاری ها )یزد(

در ديد از باالی خانه برادران سیگاری، می توان هماهنگی آن با ديگر 
خانه های واحد همسايگی را مشاهده کرد.

 تمام خانه ها دارای حیاط مرکزی هستند. در مورد مصالح ساخت نیز 
خانه ها هماهنگ با هم و از يک نوع مصالح استفاده کرده اند.

خانه بروجردی ها   
)کاشان(

در ديد از باالی خانه بروجردی ها مشاهده می شود که اين خانه در نوع کلی 
شبیه خانه های ديگر محلّه است. همگی حیاط مرکزی دارند و از مصالح 
همگن در ساخت خانه های خود استفاده کرده اند. در مورد نورگیرها و 

گنبدهای مشخص در پشت بام نیز می توان نمونه های مشابه را در خانه های 
همسايگان مشاهده کرد.

خانه گرامی )یزد(

ديد از باالی خانه گرامی نشان می دهد که تمام خانه ها دارای حیاط مرکزی 
هستند. در مورد مصالح ساخت نیز خانه ها هماهنگ با هم و از يک نوع 

مصالح استفاده کرده اند.

هر سه خانه در هماهنگی کامل با واحد های همسايگی هستند و اين هماهنگی در ساختار، تیپ پالن و نما و مصالح به کار رفته ديده می شود.نتیجه گیری
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جدول شماره 6: نتیجه گیری تحلیل ها  
پالن اصلی خانه ها 

خانه بروجردی هاخانه گرامیخانه  برادران سیگاری ها

ارزيابی تحلیل ها: نمود حقوق شهروندی مرتبط با عدل و با تأکید بر اصل ال ضرر و الضرار در خانه های مورد مطالعه

اصول فرهنگی 
مرتبط با حقوق شهروندی با تأکید بر عدل در معماری مسکن

حق شفعه

حق شفعه در اسالم تأکید شده است و در خريد و فروش ملک و خانه ها در محلّه ها و در بین خانه سیگاری ها
همسايگان معمول بوده است. اين مسأله حقوقی- فرهنگی در رعايت حقوق همسايگان و جلوگیری از 
ضرر و زيان و اختالف میان همسايگان بسیار مؤثر است و اهمیت روابط انسانی و حقوق افراد در اسالم 

را نشان می دهد.
خانه بروجردی ها

خانه گرامی

احترام به عابران

خانه سیگاری ها
در تمامی اين خانه ها، حتی به نیاز و حقوق عابران نیز توّجه شده است. اهمیت زيبايی ورودی بنا و 

جای گذاری سکوهايی برای استراحت عابران از اين دسته اند.
خانه بروجردی ها

خانه گرامی

استفاده يکسان همه افراد از منابع طبیعی 
نظیر نور آفتاب، هوا، آب و...

در هیچ کدام از بناها هیچ گونه سايه اندازی به حريم مسکن مجاور ديده نمی شود، و هیچ گونه افزايش خانه سیگاری ها
ارتفاع غیر منطقی وجود ندارد، لذا جلوگیری از آفتاب گیری واحد مسکونی همسايه وجود ندارد. آبی 

که از طريق قنات وارد اين بناها می شود همان گونه که پاکیزه وارد شده پاکیزه نیز خارج می شده است 
و آب استفاده شده از آب روانی که وارد حريم همسايه می شود جدا نگه داشته می شود. لذا حقوق 

همسايگان و ديگر افراد در استفاده از منابع عمومی به خوبی حفظ می شده است.

خانه بروجردی ها

خانه گرامی

اصول معماری 
مرتبط با حقوق شهروندی با تأکید بر عدل در معماری مسکن

عدل يعنی تعادل و توازن در 
پالن واحد مسکونی

تعادل نسبتاً زيادخانه سیگاری ها
در اطراف حیاط مرکزی و تعادل نسبی در کلیت پالن

تعادل زيادخانه بروجردی ها

تعادل نسبتاً زيادخانه گرامی
تعادل در کلیت، متوسط و در جزئیات کامال متعادل است.

عدل يعنی تعادل و توازن در 
نمای واحد مسکونی

تعادل زيادخانه سیگاری ها

نسبتا زيادخانه بروجردی ها
در نمای غربی، کلیت نما کمی از تعادل خارج شده است.

نسبتا زيادخانه گرامی
تعادل در کلیت، زياد و در جزئیان نسبتاً زياد است. 

عدل يعنی قرارگیری هر چیز در 
جايی که بايد باشد

تمامی فضاها متناسب با بستر طّراحی شده است. دسترسی به آب، چیدمان فضاها در اطراف حیاط بر اساس حريم خانه سیگاری ها
اطراف زمین هماهنگ شده است و بر اساس نیاز و کاربری چیده شده است.

طّراحی متناسب با بستر در اين خانه نیز ديده می شود. راهرو ورودی، بادگیر، روزنه های نورگیر و چیدمان کلی بنا خانه بروجردی ها
ناشی از اهمیت هر بنا متناسب با کاربری و نیاز 

در اين خانه نیز با توّجه به بستر و حريم زمین بنا و نیازهای کاربردی مجموعه، چیدمان حیاط و فضاهای اطراف خانه گرامی
صورت گرفته است. در هر حیاط مرکزی نیز کاربری ها بنا به شرايط و مستلزمات آن قرار گرفته است.
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اصول معماری 
مرتبط با حقوق شهروندی با تأکید بر عدل در معماری مسکن

عدل يعنی حفظ حريم افراد، 
محرمّیت، کنترل ديد و اشرافیت 

و فینا

خانه سیگاری ها
مطلوب

داخل به خارج يا خارج به داخل وجود ندارد. ديد از داخل به داخل )حیاط مرکزی( وجود دارد. در اطراف بنا فینا 
رعايت شده و نیز در ورودی بنا فینا با در نظر گرفتن فضای مخصوص ورودی خانه به خوبی تعريف شده است. 

خانه بروجردی ها
مطلوب

داخل به خارج يا خارج به داخل وجود ندارد. ديد از داخل به داخل )حیاط مرکزی( وجود دارد. فینا در بخش هايی 
از خانه که متصل به همسايه نیست وجود داشته و نیز در ورودی به خوبی تعريف شده است

خانه گرامی

مطلوب
داخل به خارج يا خارج به داخل وجود ندارد. ديد از داخل به داخل )حیاط مرکزی( وجود دارد. در اطراف بنا فینا 
رعايت شده و نیز در ورودی بنا فینا با در نظر گرفتن فضای مخصوص ورودی خانه و در حريم خیابان به خوبی 

تعريف شده است.

عدل يعنی هماهنگی يک واحد 
مسکونی با ديگر واحد های 

مسکونی مجاور

مطلوبخانه سیگاری ها
مطلوبخانه بروجردی ها

مطلوبخانه گرامی
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