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چکیده:
گر چه بررسی و معرفی اصول تقویت تعامالت اجتماعی از موضوعات شایع در تحقیقات امروز جهانی و ایرانی است، ولی  ا
احکام  دارد،  قصد  پژوهش  این  اســت.  گرفته  قــرار  عمیق  تحقیقات  مــورد  کمتر  آن  ایرانی  اسالمی_  نظری  مبانی  کنون  تا
و برداشت  های دینی ناشی از آیات و روایات را )با استناد به منابع و تفسیر متفکران شیعی و با توجه به مستندات تاریخ 
اسالمی_ ایرانی( در تخصص معماری و شهرسازی مورد بررسی قرار داده و اصول و روش  های عملی تحقق  بخش برای آنها 
بیابد. این مقاله به منظور شناسایی این اصول، تدوین شده و چون در حوزه مطالعات دینی قرار دارد)که از تنوع روی آورد و 
تعدد روش تحقیق برخوردارند(  برای پاسخگویی به مسئله پژوهش از الگوی مطالعات میان رشته  ای استفاده شده است. 
کم بر پژوهش نیز، روش تحلیلی_ منطقی است. در این راستا از میان شهرهای سنتی که از نظر تعامالت  نوع روش  شناسی حا
کرمان انتخاب شده است. مهمترین اصول برخاسته از  اجتماعی در عین تنوعات دینی و فرهنگی قابل توجه هستند، شهر 
کلیت شهر در عرصه  هایی همچون لزوم ارتقای  مبانی و قابل مشاهده در ساختار محیط  های زندگی اسالمی را می  توان در 
مشارکت مردمي در راستای تقویت تعامالت، مبنا قرار دادن شعائر دینی مانند مراسم  ها و مظاهر نمادیِن اندیشه اسالمی، 
لزوم رعایت حقوق سایر شهروندان در هر نوع ساخت  و ساز و توجه به اصل عفاف در طراحي فضاهاي شهري دانست. در 
انتخاب محله اسالمی نیز، اصل همسایگی و ارتباطات و همبستگی اجتماعی از مهمترین اصول می  باشند. خانه  ها نیز در 
محله و شهر به عنوان محل آسایش و آرامش خانواده بوده و نباید استقالل و حرمت آنها با هر نوع مزاحمِت همجواری 
خدشه  دار شود، یا متکبرانه خودنمایی نماید. این مطالعه به بررسی تأثیر اجرایی راهبردها در تقویت تعامالت انسانی در 

گرفته است. جامعه دینی می  پردازد. و در نهایت اصول فوق در پرتو مصادیق، مورد توجه قرار 

کرمان. کلیدی : طراحی شهری، اصول اجتماعی، اسالم، محله، خانه،  واژگان 

تاریخ دریافت: 1392/05/03
تاریخ پذیرش: 1393/03/01
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1. مقدمه
گزیدن، از ساخت مسکن، انتخاب  خداوند تمامی مراحل سکنی 
کردن ساختمان و شهر و نیز چگونگی دستیابی بشر  زمین برای بنا
خاطر  نشان  و  می نامد  الهی  هدیه  را  ساختمان   سازی  قوانین  به 
که در مسیر حق و حقیقت باشد،  آموزه   ها مادامی  این  می شود، 
باعث رشد و سعادت انسانی و در پی آن رشد اجتماعی می گردد 
کلمه  »َتعَثْوا » یعنی خروج از حد  )سوره اعراف، آیه 74( 1. در این آیه 
ج شدن انسان از قوانین و سنن الهی است(  اعتدال )و منظور خار
که باعث فساد خواهد شد. این قوانین در طبیعت و نهاد بشری با 
عنوان نعمات الهی قرار داده شده و می بایست در مسئله سکونت 
آن  نقشه  و  بنا  قرارگیری  در  و چه  کلی شهری  برنامه   ریزی  در  چه 
گیرد. این دستورات در صورت اعمال، موجب  مورد استفاده قرار 
مغفرت اجتماع می گردد )سوره اعراف، آیه 161( 2 )وثیق و پشوتنی 

زاده، 1388، 10(.
نیز جهت   گیری شهری  آرایــش فضایی آن و  و  خداوند خانه   سازی 
آن را به موسی در قالب »وحی » منتقل می کند3 )سوره یونس، آیه 
87( به این معنا، علم شهرسازی نیز علمی الهی محسوب می شود. 
افراد  که منطقه مسکونی  آیه دریافت می شود آنست  این  از  آنچه 
کفار جدا باشد، تا زمینه   ساز عزت، قدرت و استقالل  مؤمن باید از 
گردد. عالوه بر آن معمارى و شهرسازى اسالمی باید با  گروه با  ایمان 
اهداف مکتبی سازگار باشد و جهت قبله فراموش نشود. از این رو 
که انجام مراسم مذهبی و  گونه   ای طراحی می شود  سکونتگاه به 
اقامه نماز در آن عملی باشد. همچنین از این آیه چنین بر می آید 
که خانه   هاى مقابل یکدیگر، از نظر تمرکز، حفاظت، نظارت و انس 
برای  جایی  نه تنها  را  سکونتگاه  آیــه  ایــن  اســت.  مناسب   تر  هم  با 
مجموعه  بلکه  می داند،  انسان  حضور  منظور  به  محیطی  ایجاِد 
غیرقدسی  اندیشه   های  مقابل  در  مانعی  مانند  را  سکونتگاهی 

آنان  از قوم عاد جانشین  را پس  که خدا شما  را  زمانی  کنید  یاد  و    1
گردانید و شما را در سرزمین شان سکونت داد و شما در نقاط هموار آن 
نعمت   های  پس  تراشیدید؛  خانه   هایی  کوه   ها  از  و  ساختید  قصرهایی 
کنید و در زمین به فساد و تباهی برنخیزید. )َو اْذُکُروا ِإْذ َجَعَلُکْم  خدا را یاد 
َو  ُقُصورًا  ُسُهوِلها  ِمْن  ِخُذوَن  َتّتَ ْرِض 

َ ْ
ال ِفی  ُکْم 

َ
أ َبّوَ َو  عاٍد  َبْعِد  ِمْن  ُخَلفاَء 

ْرِض ُمْفِسدیَن(.
َ ْ
َتْنِحُتوَن اْلِجباَل ُبُیوتًا َفاْذُکُروا آالَء اهَّلِل َو ال َتْعَثْوا ِفی ال

و  درآیید  شهر  این  به  شد:  گفته  آنان  به  که  را  هنگامی  کن  یاد  و    2
بگویید:  و  بخورید  خوشی  به   _ خواهید  که  جا  هر   _ آن  نعمت   های  از 
کنان [ = با فروتنی ] وارد دروازه  گناهان مان را فرو ریز، و سجده  پروردگارا، 
گناهانتان را بر شما خواهیم بخشید و بر پاداش  آن شهر شوید؛ ما هم 
ُکُلوا  َو  اْلَقْرَیَه  هِذِه  اْسُکُنوا  َلُهُم  قیَل  ِإْذ  )َو  افزود.  خواهیم  نیز  نیکوکاران 
دًا َنْغِفْر َلُکْم َخطیئاِتُکْم  ٌه َو اْدُخُلوا اْلباَب ُسّجَ ِمْنها َحْیُث ِشْئُتْم َو ُقوُلوا ِحّطَ

َسَنزیُد اْلُمْحِسنیَن(.
مصر  در  خود  قوم  برای  که  کردیم  وحی  برادرش  و  موسی  به    3
رها  را  کندگی  پرا و  چادرنشینی  باید  آنان  زیرا  آورید،  فراهم  خانه هایی 
برپا  نماز  و  دهید  قرار  هم  رو  بروی  را  خانه   هایتان  آنان  و  شما  و  کنند، 
خداوند  که  ده  نوید  خود  قوم  مؤمناِن  به   : گفتیم  موسی  به  و  دارید؛ 
کرده و آنان را از ذّلت و زبونی و آزار فرعونیان رهایی  دعایشان را اجابت 
ءا ِلَقْوِمُکما ِبِمْصَر ُبُیوتًا  ْن َتَبّوَ

َ
خیِه أ

َ
ْوَحْینا ِإلی  ُموسی  َو أ

َ
خواهد بخشید.)َو أ

ِر اْلُمْؤِمنیَن(. الَه َو َبّشِ قیُموا الّصَ
َ
َو اْجَعُلوا ُبُیوَتُکْم ِقْبَلًه َو أ

بر  قدسی  فضای  در  را  سختی  با  گزیدن  سکنی  خداوند  می داند. 
سکونت در فضای غیرقدسی ولی رفاه محور ترجیح می دهد )سوره 

کهف، آیه 16( 4.

2. پیشینه تحقیق
اصول  شناسایی  زمینه  در  مطالعاتی  مــورد،  چند  در  این  از  پیش 
و  آیــات  به  مستند  برخی  که  گرفته   صــورت  خانه  و  اسالمی  شهر 
روایات و برخی دیگر مستند به هویت تاریخی معماری و شهرسازی 
کرده   اند. همچنین تالش   هایی در  مسلمین، این اصول را تنظیم 
که  تنظیم منابع روایی و دینی در این رابطه وجود دارد. در حالی 
کشورهای  در  دارد،  قــرار  راه  آغــاز  در  ما  کشور  در  مطالعاتی  چنین 
گونه  عربی اسالمی حجم بیشتری از این مطالعات وجود دارد. از 
نخست، نمونه   هایی همچون بسیم سلیم حکیم، شهرساز تونسی 
کند  کرده برخی اصول شهرهای عربی_اسالمی را استخراج  که تالش 
که با طراحی شهرهای  کار وی در این است  )حکیم، 1381(. ارزش 
گردد. از  کرده برای نیاز امروزی تنظیم  گره خورده و تالش  معاصر 
کتاِب  کارها، مطالعات هشام مرتضی در  جدیدترین و مفیدترین 
که به خوبی به  اصول ساخت  و ساز )مرتضی، 1387( در اسالم است 
روایات و تفسیر آن و شواهد تاریخی توجه کرده است. ولی اشکال آن 
در این است که از ُبعد روایات به منابع شیعی و از ُبعد مظاهر تاریخی 
کم توجه است. همچنین می توان  به معماری و شهرسازی ایرانی 
کتاب مدینه اسالمی )عبد الستار  به مطالعات عبدالستار عثمان در 
گلزار حیدر از استادان معماری و شهرسازی  عثمان، 1376( و نظریه 
کتاب طراحی محیط در معماری اسالمی)حیدر، بی تا(،  کانادا، در 
عمومی  اشکاالت  به  عمدتًا  خود  نوشته   های  در  وی  کــرد:  اشــاره 
دربــاره شهرهای اسالمی امــروزی اشــاره دارد و عامل عمده را این 
می داند که ابتدا ذهن مسلمانان و سپس شهرشان، مغشوش شده 
است و سلطه روابط ظاهری و خرافات و حکومت   های خودکامه  
که شهرهای سنتی  مردم را از ابراز عقیده آزاد بازداشته و باعث شده 
که سنت اجتهاد  باز بمانند و این بدین معنی است  از تکامل  ما 
جای خودش را به تقلید داده و بدین طریق غرب توانست بر روی 
بسیاری از ارزش   های اسالمی سرپوش بگذارد و از معماری اسالمی 
تصویری رمانتیک ارائه دهد که بعدها حتی روشنفکران اسالمی هم 
کرده بودند، آثار خود  که مستشرقین ارائه  براساس همان تصویری 
را تولید می کردند. با این همه مطالعات آنها با ارزش   های ایرانی_ 
شیعی سازگار نیست. در ایران یکی از پژوهش گران قابل   توجه در 
گسترده   ای  که در پژوهش   های  این عرصه، محمد نقی زاده است 
تعریفی جامع و ارزشمند از هویت اسالمی و معماری و شهرسازی 
اسالمی ارائه نموده است. وی بیشتِر این اصول را بر مبنای اخالق 
کرده و تالش نموده، معمارِی بسترساز برای ایجاد  اسالمی تعریف 

از  که  کنون  ا  : گفتند  به یکدیگر  و  گرفتند  کناره  از مشرکان  4  سپس 
خدای  به  روی  و  گرفتید  کناره  میپرستند  خدا  جای  به  آنچه  از  و  آنان 
که پروردگارتان رحمتی از رحمت خود  گیرید  یکتا آوردید، در آن غار جای 
فراهم میآورد.)َو  گشایشی  کارتان  برای شما در  و  بر شما می گستراند  را 
ُکْم ِمْن  ُووا ِإَلی اْلَکْهِف َیْنُشْر َلُکْم َرّبُ

ْ
 اهَّلَل َفأ

َ
ِإِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َو ما َیْعُبُدوَن ِإاّل

ْمِرُکْم ِمرَفقًا(.
َ
ْئ َلُکْم ِمْن أ َرْحَمِتِه َو ُیَهّیِ
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کتب  اخالق متعالی اسالمی تعریف نماید. با این حال در قیاس با 
اهل سنت توجه وی به متون روایی و تفسیرهای دقیق و فقیهانه 
کم است. از مطالعات وی می توان به کتاب، شهر و معماری اسالمی 
ک زیبایی و هویت شهر در  کتاب ادرا )نقی زاده، محمد: 1387(، و 
کرد. این مطالعات  پرتو تفکر اسالمی)نقیزاده، محمد: 1386( اشاره 

زمینه  ساز و بستِر تحقیق ما به حساب میآیند.

3. روش تحقیق
از تنوع  که  که این پژوهش در حوزه مطالعات دینی است  از آنجا 
رویآورد و تعدد روش برخوردارند و چون »بسیاری از پژوهش   های 
ترکیبی  خــاص  ــای  روش   ه نیازمند  و  بــوده  رشته   ای  بین  معماری 
می باشند« )گروت و وانگ، 3۷0:13۸4( بنابراین برای پاسخگویی 
به مسئله تحقیق از الگوی مطالعات میان رشته   ای استفاده شده 
که چنین روشی به مفهوم جمع آرا نبوده بلکه  است.گفتنی است 
کثرت روش تحقیق  از  که ناشی  را  آرای مختلف  در هدفی واحــد، 
کم  حا روش   شناسی  نوع  مینماید.  ترکیب  پویا  طریقی  به  اســت، 
تحلیلی  روش  در  است.  منطقی«  _تحلیلی_  روش  نیز،  تحقیق  بر 
منطقی که مطالعه مبتنی بر به کارگیری ابزارهای منطقی و رهیافت 
تحلیل  و  مفهومی  تحلیل  موضوع  است،  دین پژوهی  در  تحلیلی 
گزاره   ها دارای اهمیت است )قراملکی، 1385: 260(.  مبانی معرفتی 
در این راستا بین علوم اسالمی، قرآن، حدیث و فقه، با معماری و 
شهرسازی ارتباط برقرار میکند. روش بررسی آیات و روایات با روش 
فقهی نیست، بلکه تأثیرات ژرفتری که در حوزه   های فضای مصنوع 
و معماری و جنبه   های وابسته به آن مانند زمینه   سازی محیط در 
ارزش   های رفتاری و فرهنگی بر جای می گذارند، مورد بررسی قرار 
گرفته است. این پژوهش سعی دارد، با استناد به منابع و تفسیر 
متفکران شیعی و همچنین با توجه به مستندات تاریخ اسالمی_

ایرانی به تشریح این اصول بپردازد.
مصادیق تحقق این اصول در بسیاری محالت و خانه   های سنتی 
با کمی تفاوت قابل مطالعه است. به طور مثال برخی شاخصه  های 
هر  در  اجتماعی  تعامالت  میزان  در  می تواند  فرهنگی  و  اقلیمی 
که این تحقیق به دنبال بررسی این تفاوت ها  منطقه تأثیر بگذارد. 
نیست. و تشریح ویژگیها و اصول در نمونه مورد پژوهش تنها به 
مبنای  و  اســت  اصــول  تحقق  میزان  از  شــواهــدی  نمایش  منظور 

گردیده است. تحقیق بر  اساس اصول نظری تعریف 

4. اصول اجتماعی در حوزه شهر
زندگی اجتماعی انسان یکی از عرصه   های مهم ارزش   های اسالمی 
با ظهور فرهنگ جدید اجتماعاِت  امــروزه  که  را تشکیل می دهد، 
گرفته است. برای احیای این ارزش ها  انسانی مورد بی مهری قرار 
کلی  در شهرسازی معاصر الزم است، این ارزش هــا از حالت عام و 
به صورت مسئله تخصصی در علم شهرسازی تبدیل شوند. این 
گون آن و تعارضاتی  گونا کار با طرح هر اصل اسالمی و تشریح ابعاد 
خ می دهد، آغاز می شود.  که برای تحقق آن در عصر امروز ر احتمالی 
که توجه به آنها  در این میان اهداف و اصول خاصی نیز وجود دارند 
در برنامه ریزی »ساخت محیط« اسالمی و روش   های اجرا و تحقق 

آن، حیاتی است)مرتضی، 1387: 90(. در ذیل اصولی برای تقویت 
و  )انتخاب محله  ُخرد  ُبعد  تا  کالن )شهر(  ُبعد  از  انسانی  تعامالت 

گرفت. خانه( مورد بررسی قرار خواهد 
آبادی )استعمار(  ارتقای مشارکت مردمی در  لزوم  1.4. اصل 1: 

شهر
کردن آزادانه زمین  کریم مأمورّیت اصلی جامعه بشری را آباد  قرآن 
ُکم ِمَن ااَل رِض واسَتعَمَرُکم فیها( )سوره هود، آیه  نَشَا

َ
می داند: )ُهَو ا

کیفر  61(، چنان که تخریب آن را تحریم و ویرانگر آن را با تهدید به 
فیها  ِلُیفِسَد  ااَل رِض  ِفی  َتَوّلی َسعی  )وِاذا  کرده است:  تلخ، تحدید 
و   )205 بقره،  )سوره  الَفساد(  ال ُیِحّبُ  واهَّلُل  سَل  والّنَ الَحرَث  وُیهِلَك 
راهبرد عمران زمین را داشتن زمینه مناسب فنوری در علم صائب 
کامل بین تخّصص علمی و  کرد و هماهنگی  و عمل صالح معّرفی 
تّعهد عملی را سیره و سّنت رهبران الهی می داند، چنان که در سنت 
حضرت یوسف)ع( و حضرت موسی)ع( مشاهده می شود  )جوادی 

آملی، 1387: 15(. 
و  استعمار  در  شــهــرونــدان  مشارکت  ارتــقــای  بـــرای  اســـالم  مکتب 
آبادی محل سکونت خویش از ابزارهای مختلفی استفاده نموده 
که یکی از مهمترین آنها »سنت وقف« می باشد. این سنت  است 
گردد.  جــاری  خصوصی  یا  عمومی  از  اعم  فضاها  کلیه  بر  می تواند 
و  وقــف  قالب  در  خیریه،  ــور  ام در  ــردم  م عمومی  مشارکت  زمینه 
نذورات با اطالع رسانی های مناسب و مطلوب، نه فقط در سطح 
می تواند  شهر،  مــادر  عرصه  در  بلکه  مــحــروم،  منطقه های  خــود 
الهی  انگیزه های  با  انسانی  تعامالت  و  سرمایه  جذب  زمینه های 
شهرهای  در  می تواند  خوبی  به  حسنه  سنت  این  آورد.  فراهم  را 
خاطر  بــه  گـــردد.  تــرویــج  توسعه  حــال  در  مجتمع های  و  جــدیــد 
دارد،  وجــود  وقفی  ساختمان های  تغییر  در  که  محدودیت هایی 
چنین ساختمان هایی عامل پایداری سنت ها و ارزش های هویتی 
میگردند و اهمیت زیــادی در هویت شهر اسالمی دارنــد. در قرآن 
گفته شده  و در مجامع  کریم با عنوان باقیات  الصالحات از آن سخن 
روایی شیعه بابی با این عنوان وجود دارد. به عنوان نمونه به کتاب 

الحیاه جلد 6 باب وقف )برادران حکیمی:1371( مراجعه شود.
2.4. اصل 2: توجه به شعائر در فضاهای شهری

کریم نیز نسبت به تعظیم شعائر اهمیت ویژه  ای قائل شده  قرآن 
ایام  اهَّلل  با عنوان  الهی  از یادمان  های امداد و نصرت  است. برخی 
گرفته است. به طور مثال پس از ذکر  یا شعائراهَّلل مورد تمجید قرار 
بر  پیروزی  و  موسی)ع(  حضرت  قوم  به  الهی  امــداد  داستان  های 
ایام  اهَّلل  فرعون و یا پیروزی در جنگ بدر برای مسلمین و... جزء 
تلقی شده و تذکر همیشگی مسلمین به آن واقعه ضروری دانسته 
شده است. انقالب اسالمی ایران نیز نمونه  های فراوانی از چنین 
شعائر ارزشمندی دارد و الزم است در عرصه منظر شهری چنین 
این  نیز مؤید  ابراهیم«1   ایجاد نمود. »آیه 5 سوره  را  یادمان هایی 

اّدعا می باشد.  
حسینیه ها و تکایا به عنوان نشانه   های تذکر دهنده عامل مهمی 
نظر  از  هستند.  شهر  فیزیکی  راه  هـــای  به  بخشیدن  معنویت  در 

وِر،  ُلماِت ِإَلی الّنُ
ُ

ْج َقْوَمَك ِمَن الّظ ْخِر
َ
ْن: أ

َ
ْرَسْلنا ُموسی  ِبآیاِتنا أ

َ
1  َو َلَقْد أ

اٍر َشُکوٍر. یاٍت ِلُکّلِ َصّبَ
َ

اِم اهَّلِل، ِإّنَ ِفی ذِلَك ل ّیَ
َ
ْرُهْم ِبأ َو َذّکِ
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که  بــوده  متذکر«  »فضایی  معنوی  نظر  از  و  مکث«  فیزیکی»نقاط 
می دهند. موقعیت  مردم را در تماس با عاشورا و عاشورائیان قرار 
کز محالت، پیوندی بین این  گذرهای اصلی و یا مرا آنها در مسیر 
ایجاد می کند.  به هم متصل هستند،  زنجیروار  که  عناصر شهری 
این امر به عنوان اصلی در مکان یابی آنها مطرح می باشد. حتی در 
که چنین فضاهایی غالبًا فراموش شده هستند  توسعه  های جدید 
علیرغم  می یابندو  شکل  موقت  چادرهای  صــورت  به   ،)1 )تصویر 
تقاطع خیابان  های فرعی  یا در  ناامن بودن، در مسیرهای اصلی 

 .)Aminzadeh, 1995( مستقر می شوند
کنار مساجد محّلی برای  ـّل در  بنابراین حسینیــه  ها به عنوان مکمـ
بر  اساس  و  ســاده  ساختمانی  با  و...  ختم  ها  عـــزاداری،  مراسمات 
ـّه و نظارت مطلوب باید  الگوها و اصول معماری سنّتی آن با توجـ
از  بسیاری  برای  مکمّلی  فضای  تکیـه  یا  حسینیــه  شوند.  ساخته 
رفتارهای اجتماعی محله است که به خاطــر حفظ شأن مسجد بهتر 
است در آن انجام نشود )محمدی ری شهری، 1391(. همچنین از 
رمضان  و  محرم  ماه های  در  خصوص  به  مذهبی  مراسم  که  آنجا 
)حرکت و دسته های سینه زنی، ایستگاه های صلواتی، یادمان های 
دارد،  را  نقش  مهمترین  جامعه  بخشی  هویت  در  غیره(  و  شهدا 
پیش بینی محل  هایی برای آنها در طراحی ها بسیار مهم است.  از 
که جشن ها و سال  روزهای ملی و مذهبی و انقالب اسالمی در  آنجا 
هویت بخشی جامعه بسیار مهم است، پیش  بینی محل هایی برای 
چراغانی و تبلیغات فرهنگی )صوتی و تصویری( با اهمیت می باشد.   

3.4. اصل 3: نهی ضرر به دیگران در هر ساخت وساز
که از حدیث نبوی )ص( »ال ضرر و ال  قاعده الضرر قاعده ای است 
ضرار فی االسالم« )شیخ صدوق ، 1403 ،281؛ و حر عاملی، 1397 
ه.ق ج 26، ص 14( استفاده می شود و یکی از مشهورترین قواعد 
که خود مستند بسیاری از مسائل فقهی می باشد. به  فقهی است 
که اجرای آن  موجب این قاعده، در یك نظام اسالمی هر حکمی 
مستلزم زیان رساندن به دیگران شود، قابل اجرا نخواهد بود؛ حال 

این زیان جانی باشد و یا مالی و روحی فرق نمی کند.
که در این باب وارد شده است،  عالوه بر عقل، قرآن مجید و روایاتی 
مــردم تصدیق  روابــط و مناسبات  بر  را  بــودن قاعده الضــرر  کم  حا

می کند. آیات وارده در این مورد از جمله آیات 231 و 233 و 284 از 
سوره بقره و نیز آیه 12 از سوره نساء است.

این قاعده نسبت به بسیاری از اصول دیگر همچون قاعده تسلیط 
)که بر اصالت مالکیت شخصی توجه دارد( تقدم دارد. برای توضیح 
کرد. سیفیان  بیشتر این حدیث میتوان به کتب اصول فقه مراجعه 
و  در معماری  قــاعــده  ایــن  کــاربــرد  از ضـــرورت  توجهی  قابل  شــرح 
ضوابط  بررسی  او:  گفته  به  است.  کرده  مطرح  معاصر  شهرسازی 
الضرر  قاعده  با  آن  تطبیق  و  معماری  شهرسازی  جاری  مقررات  و 
با معماری و شهرسازی  رابطه  باید در  که  کارهای ضروری  از  یکی 
گیرد، انطباق مقررات و ضوابط جاری شهرسازی با  اسالمی صورت 
که برای این الزم است، نمونه ها و مصادیقی از  قاعده الضرر است 
تعارض قاعده الضرر را در سیمای شهری مورد بررسی قرار دهیم و 
سپس اثرات و نتایج عدم رعایت قاعده الضرر را مخصوصًا در رابطه 
که در  کنیم، زیرا طبق قاعده الضرر معتقدیم  با همجواری، ارزیابی 
که به زیان مردم باشد و  گردد  یك نظام اسالمی نباید چیزی وضع 
در مقررات و ضوابط شهرسازی اسالمی، بهره مندی یك فرد یا یك 
کردن  گروه نباید مستلزم زیان رساندن به دیگری باشد. برای پیاده 
کرد:  یا اجرای قاعده الضرر در نظام اسالمی باید مراحل زیر را طی 
1- برنامه ریزان بر مبنای قاعده الضرر، 2- طراحی شهری و طراحی 

معماری بر مبنای قاعده مذکور و 3- اجرا و ساخت.
گرچه این سه مرحله از هم قابل تفکیك است ولی به هر حال به 
منظور اعمال قاعده الضرر در هر یك از موارد اصلی  ضروری است؛ 
یــا ســاخــت وســاز1  بــرنــامــه ریــزی و چــه در طــراحــی و  چــه در مرحله 

)سیفیان، 1377: 77(. 
4.4. اصل4: توجه به اصل عفاف در طراحی فضاهای شهری 

و مردان  زنــان  روابــط  در  به حفظ حریم  اسالمی نسبت  در متون 
کنترل نگاه  ها  حساسیت   هایی وجود دارد. به طور مثال نسبت به 
که این امر بایستی  برای هر دو طرف دستورات روشنی وجود دارد 
گیرد. همچنین در مورد تقسیم  در فضاهای شهری مورد توجه قرار 
کمترین معاشرت  که  وظایف فردی و اجتماعی طوری تقسیم شده 
کار اجتماعی و زن برای  که مرد بیشتر برای  صورت بگیرد؛ به طوری 
روایان  برخی  در  که حتی  دارد  اهمیت  آنقدر  این مهم  کاِر ِ خانه. 
پیاده  روها  کناره  از  زنان  تردد  )ص(  کرم  ا رسول  حضرت  از  منقول 
توصیه شده و وسط راه برای تردد آنان منع شده است )السیوطی، 
1401ق، جلد2(. امام علی )ع(  نیز در همین خصوص میفرمایند: 
که  گام بردارد و بهتر است  که در وسط راه  برای زن سزاوار نیست 
کند )الفقیه، جلد 3(. البته در مورد مراسم نماز  کنار دیوار تردد  از 
ولی  است  شده  توصیه  جنس  دو  هر  حضور  مسجد،  در  جماعت 
کرم)ص( دستوراتی مبنی بر تفکیک درب خروجی و فاصله  پیامبر ا
گرچه در مورد همان نماز  و حریم بین زن و مرد مطرح فرمودند. ا

به  می توان  گرفته  انجام  حوزه  این  در  که  جدیدتری  کارهای  1 از 
پایان  نامه دکترای سید مجید هاشمی در دانشگاه علم و صنعت سال 

کرد. که در همین رابطه بوده است، اشاره   1390
 اهَّلَل 

َ
 َنْعُبَد ِإاّل

َ
اّل

َ
َکِلَمٍه َسواٍء َبْیَننا َو َبْیَنُکْم أ ْهَل اْلِکتاِب َتعاَلْوا ِإلی  

َ
2 ُقْل یا أ

ْوا 
َ
ْربابًا ِمْن ُدوِن اهَّلِل َفِإْن َتَوّل

َ
ِخَذ َبْعُضنا َبْعضًا أ َو ال ُنْشِرَک ِبِه َشْیئًا َو ال َیّتَ

ا ُمْسِلُموَن
َ
ّن

َ
َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبأ

 

 

یا در   گذرهای اصلی  تکایا در مسیر  یا  قرارگیری حسینیه ها  تصویر1: 
کید برمناسک دینی و تعظیم شعائر است.  تأ کز محالت، موجب  مرا
در  مردمی  تجمعات  مرکز  کارکرد  سنتی،  بافت  تغییر  با  امروزه  ولی 

راهپیمایی ها، عزاداری ها  از بین رفته است- تکیه امیرچخماغ یزد 
مأخذ: رنجبر، 13۸۸
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جماعت نیز توصیه به نماز در خفا و پنهانی برای زنان وجود دارد. 
)طبق فتوای شیخ بهائی در جامع عباسی(.

5.4. اصل 5: زندگی مسالمت  آمیز اهل کتاب با مسلمین در شهر
گرفت  دین اسالم در مدینه در میان ادیان یهود و مسیحیت شکل 
و بسیاری از داستان  های قرآن وپرسش و پاسخ  های قرآنی در حال 
گفتگو با این اقوام به وجود آمدند. پیامبر)ص( در بسیاری از از موارد 
توصیه به معیار قرار دادن مشترکات و زندگی مسالمت  آمیز جمعی 
کتاب  صاحبان  ای  »بگو:  آمــده:1  قــرآن  در  مثال  طور  به  داشتند. 
که میان ما و شما یکسان است  آسمانی، بیایید در عمل به سخنی 
گرد آییم و آن اینکه جز خدای یکتا را نپرستیم و چیزی را شریک 
صاحب  خدا  جای  به  را  دیگر  برخی  ما  از  برخی  و  ندهیم،  قــرار  او 
گر از این دعوت روی برتافتند، بگویید :  اختیار خود نگیرد. پس ا
که ما مسلمانان تسلیم خداییم. همچنین قرآن هم  گواه باشید 
کتاب را با شرایطی مجاز می داند.«  غذا شدن وازدواج با زنان اهل 
و این نشانه  ای از عدم منع زندگی مسالمت  آمیز و دوستانه با آنان 
است. همچنین خداوند در آیه5 سوره مائده می فرمایند:2 »امروز 
که به آنان  کسانی  کیزه برای شما حالل است، و طعام  چیزهای پا
کتاب آسمانی داده شده نیز بر شما حالل است و طعام شما هم 
از  کدامن  پا زنان  و  مؤمن  کدامن  پا زنان  و  است.  حالل  آنان  برای 
کتاب آسمانی به آنان داده شده است نیز  که پیش از شما  کسانی 
بر شما حاللند...« جزئیات احکام برداشت شده از این آیات باید 
که  گیرد. با این همه در شرایطی  در متون فقهی مورد بررسی قرار 
حضور آنان در جامعه همراه با توطئه و براندازی و نقض معاهدات 
گاه اخراج  باشد، شرایط سخت برای حضور آنها )همراه با جزیه( و 
گرفته می شود. )سوره توبه، آیه 293 و سوره  اجباری برایشان در نظر 

حشر، آیات 2-3 4(
آیت  اله جوادی آملی با ذکر پاره  ای از آیات و روایات مهمترین مبنای 
عدالت  نیکی  در  را  کتاب  اهــل  با  برخورد  زمینه  در  اســالم  قانونی 
و  همنشین  به  نیکی  عــیــادت،  )همچون:  دوستانه  بشر  و  ورزانـــه 

1  )سوره آل عمران، 64(.
َو  َلُکْم   

ٌ
ِحّل اْلِکتاَب  وُتوا 

ُ
أ ذیَن 

َ
اّل َطعاُم  َو  باُت  ّیِ

الّطَ َلُکُم   
َ

ِحّل
ُ
أ اْلَیْوَم    2

ذیَن 
َ
 َلُهْم َو اْلُمْحَصناُت ِمَن اْلُمْؤِمناِت َو اْلُمْحَصناُت ِمَن اّل

ٌ
َطعاُمُکْم ِحّل

وُتوا اْلِکتاَب ..... )سوره مائده، 5(.
ُ
أ

)یهودیان،  است  شده  داده  آسمانی  کتاب  آنان  به  که  کسانی  با    3
که  گونه  مسیحیان، مجوسیان و صابئیها( ولی به خدا و روز قیامت آن 
تحریم  محّمد  پیامبرش  و  کرده  حرام  خدا  را  آنچه  و  ندارند  ایمان  باید 
نموده است بر خود حرام نمیدانند و دین حّق را آیین خود نمیگیرند، 
بجنگید تا با خضوع در برابر حکومت شما به قانون جزیه تن در دهند و 

آن را به دست خود به شما بپردازند.
کتاب )یهودیان بنی نضیر( را در نخستین  کافران اهل  که  4  اوست آن 
کرد. شما مؤمنان  کوچشان داد، از خانه و دیارشان بیرون  که  مرحله  ای 
که دارند از دیارشان بیرون  که آنان با این نیرو و قدرتی  گمان نمیکردید 
آنان  بر  خدا  تسّلط  مانع  دژهایشان  که  میپنداشتند  نیز  خود  و  روند 
در  و  درآمد  آنان  بر  نمیکردند،  تصّور  که  جایی  از  خدا  اّما  بود،  خواهد 
که به دست خود و به دست مؤمنان  دل  هایشان بیم افکند ، تا آن جا 
که  کارهای خدا  خانه  های خود را ویران میکردند. پس ای دیدوران از 
گر خدا این جالی وطن را بر آنان  گیرید)آیه2(. و ا آنها را مینگرید، عبرت 
مقرر نکرده بود ، قطعًا آنان را در دنیا عذاب میکرد، برای آنان در آخرت 

عذاب آتش خواهد بود)آیه3(.

همسفر، پرهیز از تصرف اموال و تجاوز به حقوق، جواز استفاده از 
تخصص آنها همچون پزشکی، جواز عبور و مرور آنها در شهر، دفاع از 
مظلومان آنها و کیفر ظالمان به آنان، رعایت ادب در معاشرت، نامه 

نگاری و ....( ذکر نمودند.
که  اســت،  بیان شــده  اســالم  امــا در مقابل هشدارهای مهمی در 
کاماًل محتاطانه باشد. به طور مثال نهی از  سبب می شود برخوردها 
تشبه به آنان، نهی از آغاز سالم به آنان، نهی از مشارکت در مراسم 
آنان، و نهی از دلبستگی به آنان)سوره مائده، 5(. دالیل این نهی ها 
به  آنان نسبت  کینه  از  انحراف، مصونیت  از  بازداشتن  از:  عبارتند 
کتاب الهی، حراست از برتری  مؤمنان، نجات از بی اعتنایی آنان به 
انحرافی  اعتقاد  از  نیرنگ  هایشان، سالمت  از  رهایی  و  آنان  طلبی 
آنان و.... با این همه در متون دینی مسیحیان نسبت به بقیه اهل 
کتاب برتری هایی دارند و ارتباط با آنها شرایط سهل  تری دارد. برای 
که می توان  هر یک از موارد فوق آیات و روایات فراوانی وجود دارد 
کرد )جوادی آملی، 1391،  کتاب از آن استفاده  با مراجعه به اصل 

.) 310-317
گون کرمان با مذاهب گونا 1.5.4. فرهنگ اسالمی در شهر 

فراهم  به منظور  ایــران  بر شهرهای سنتی  کم  فرهنگ عمومی حا
آرامــش و در تناسب با روح زندگی  آوردن فضایی برای رسیدن به 
گفته شد، با توجه  که  جاری در آنهاست. در این میان، همان طور 
به تعالیم اسالمی، اهل کتاب، که تحت حمایت حکومت اسالمی 
دینی خود را به  قــرار گرفته  اند، می توانند در آزادی کامل، اعمال 
جای آورند و همزیستی مسالمت  آمیزی بین آنها و مسلمانان باشد. 
»اسالم به مسلمانان سفارش می کند تا با یکدیگر و با پیروان ادیان 
نمایند«  رفتار  مسالمت  و  عدل  با  بشری  دیگر  مکاتب  و  آسمانی 

)جوادی آملی، 1388: 300-303(.
شهرت  مهمان  نوازی  به  کرمان  همچون  شهری  میان،  ایــن  در 
یافته و پیروان ادیان مختلف را در محالت مختص به خود پذیرا 
شده است. »تأدب و فرهنگی که سازگاری و تساهل با همه  عقاید 
آزاد می ساخت  ابــراز عقیده  را در  و روش ساخته، هرکس  را پیشه 
و در نتیجه، پیروان همه مذاهب و ادیان در این سرزمین امکان 
که از طرفی به  زندگی یافتند...« )وزیری، 1358: 29(. این فرهنگ 
کویرنشیان وابسته است و از سویی، در تعالیم اسالمی ریشه  منش 
پیروانی  گاهی در محالت مجاور،  که  آنجا پیشرفته است  تا  دارد، 
آتشکده،  مسجد،  شامل  خــود،  عبادتگاه  در  مختلف،  مذاهب  از 
کنیسه و کلیسا، امکان اجرای مراسم دینی خود را داشته  اند )تصویر 

.)Memarian, Hashemi & Kamalipour, 2012( )2
که  کــرمــان، ســه طایفه زنــدگــی مــی کــردنــد  در محله دولـــت خــانــه 
مسلمانان  هــم  ــده  ای  عـ و  کلیمیان  زرتــشــتــیــان،  را  آنــهــا  کثریت  ا
تشکیل می دادند)دانشور،1388: 129(؛ هرچند باخرید خانه  های 
گزیده  اند و محله  زرتشتیان، یهودیان بیشتری در محله سکونت 
به محله یهودیان مشهور شده است. از نکات جالب  توجه، وجود 
که  معابد ادیان مختلف در این محله یا مجاور آن است، به طوری 
که بیان  گونه  کدام به سمت قبله خود عبادت میکنند. همان  هر 
شد، مسلمانان از معاشرت با اهل کتاب، که در کشور اسالمی تحت 
حمایت هستند، نهی نشده  اند تا این موضوع امکان دعوت آنها به 
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دین اسالم را فراهم نماید1 )تصویر 3(.
1.1.5.4.  معماری خانه   های محله  یهودی نشین 

که قدمت  کرمان است  محله یهودی نشین از محله   های قدیمی 
نظام  در  می رسد.  قبل  سال  سیصد  حــدود  ق.  سال 1162  به  آن 
و  با محله مسلمانان  تشابه   هایی  و  تفاوت  این محله   خانه   های 
و خانه   های  زندگی  در  ویژگی های ذیل  زرتشتیان دیده می شود. 
این محله  است: 1- ضمن سازگاری و هماهنگی با اقلیم، خانه   های 
است؛  دیگر  محالت  خانه   های  از  بسیاری  از  کوچکتر  و  ساده  آنها 
و  بیرون  این موضوع در حذف مفصل   های فضایی بین  ازجمله، 

درون )مفصل هشتی( و بین اتاق  ها )مفصل راهرویی( است. 
2- ضرورت رعایت حقوق همسایه و دورکردن او از خطر در تورات و 
در چند جا، با عناوین مختلف ذکر شده است؛ ازجمله در ده فرمان 
ناموس و  آمده است: »به  نزد یهود دارد، چنین  که اهمیتی ویژه 
اموال همسایه خود طمع َنورز و همسایه  ات را چون جان خودت 
دوست بدار2« )سلیمانی، 1380(. همچنین می گوید: »چون خانه 
کسی از آن بیفتد و  کنی، بر پشت بام خود دیواری بساز، مبادا  نو بنا 
خون بر خانه خود بیاوری3«. در این محله نیز خانه  ها، همسایه  ها 

را در معرض حقوق یکدیگر قرار نداده است.
کم آن است )تقریبًا  3- ویژگی دیگر این محله، بافت فشرده و مترا
محله  دو  به  نسبت  که  تاجایی  اســت(  حیاطه  یک  خانه  ها  همه 
دیگر، عرض کوچه  ها کمتر و مجاورت خانه  ها با کوچه  های بن  بست 

بیشتر شده است )تصویر 4(.
معاشرت  مذاهب  دیگر  با  معمواًل  دینی  اقلیت  های  هرچند   -4
ــی آنــهــا بــا یکدیگر  ــد، بــا وجـــود ایـــن، ارتــبــاطــات درونـ ــ کمتری دارن
گذشته، ما  که در  نزدیکتراست و تحقیقات محلی نشان می دهد 
که  است  بوده  مشترکی  درب  یهودیان  خانه  های  از  بسیاری  بین 
کوچه، بلکه از آن در باشد. در این  در صورت ضرورت، تردد نه از 
محله اتاق پذیرایی ، ساده و الگوی سه دری و پنج دری رایج در 
 Memarian, Hashemi & محالت دیگر، در خانه  ها دیده نمی شود

.)Kamalipour, 2012, 96(
2.1.5.4.  معماری خانه   های محله   شهر)مسلمان نشین( 

در  در کــرمــان، با دو جهت گیری حیاط خانه  ها روبــرو می شویم. 
و  بوده  شمالی_جنوبی  حیاط  ها،  محله شهر عمومًا، محور اصلی 
در محله زریسف محور شرقی_غربی، جهت غالب قرارگیری فضای 
مهمتر خانه شده است. خانه  های محله شهر و بسیاری از محالت 
مسلمان  نشین، عمومًا با چرخش)حدود 30 درجه( به سمت شرق 
با جهت قبله مساجد هماهنگ شده  اند )اصطالحًا رون راسته(4 

کرمان و خانه  های زریسف مربوط  ح تفصیلی  کنونی از طر 1  محالت 
کرمان و خانه محله شهر از آرشیو دانشگاه آزاد اسالمی  به میراث فرهنگی 
گوهر است. ک  کرمان برداشت شده توسط آقایان رضا آزادپور و علیرضا پا
کتاب الویان نیز اشاره  2  به این موضوع در عهد عتیق و در بخش 1۸ 

شده است.
3  این موضوع در عهد عتیق و در بخش 22 کتاب تثنیه آورده شده 

است.
گی های خانه سنتی، شیوۀ سویابی )جهت گیری( فضایی  4  یکی از ویژ
که متناسب با اقلیم و فرهنگ شهرهای ایرانی بوده و معماران  آن است 
آن  بر  اساس  شهرها  که  بنیادی  رون  سه  می گفتند.  رون  آن،  به  سنتی 
از: 1- رون راسته  )که فضای اصلی در راستای  گرفته  اند، عبارتند  نظم 

 

 

کرمان در عهد قاجار  تصویر 2: محالت 
1. محله زریسف )زرتشتی نشین(، 2 محله شهر )مسلمان نشین( 

3. محله دولت خانه )یهودی نشین(
)Memarian, Hashemi & Kamalipour, 2012( :مأخذ

 

 

 

 

کرمان،جهات مقدس با   تصویر 3: محله دولت خانه )یهودیان( در 
کنیسه؛ 4-  پیکان مشخص شده است: 1. مسجد؛ 2.آتشکده؛ 3- 

کلیسا.

 

 

 

 

 

تصویر 4: خانه ای یک حیاطه در محله یهودیان
)Memarian, Hashemi & Kamalipour, 2012( :مأخذ
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)معماریان، 1387: 137(.
در  خانه  ها  و  بــوده  تاریخی  آن  مسجد  که  محالتی  در  ویژگی  این 
اطراف مسجد ساخته شده است، دقت و نظم بیشتری دارد. در 
کرمان و از جمله محله شهر، حفظ حریم  محالت مسلمان  نشین 
شده  اجــرا  و  پیاده  معماری  متنوع  الگوهای  با  مهمان  تکریم  و 
که از درب  است. در این محله، عمومًا حریم درجه اول، نه از اتاق 
 دیواری بلند دارد و مجاورت 

ً
ورودی خانه شروع می شود که معمواًل

که همسایه  ها در معرض حقوق  گونه  ای است  خانه  ها با یکدیگر به 
یکدیگر قرار نگیرند. ورودی خانه  های این محله، عناصر مشترکی 
همچون سردر، هشتی و راهرو دارد. توجه به محرمیت و حریم از 
به آن دیده  الحاقی  ابتدا، در فرم درب ورودی و تجهیزات  همان 
که همه مراجعه  کنندگان قبل از ورود، موظف به  می شود. از آنجا 
گرفتن بودند1، دو درب  کوب فلزی روی درب ورودی بدین  اجازه 
از آنها حلقه فلزی و دیگری چکش  که یکی  گرفته است  گونه قرار 
کرمان  فلزی است. خانه  های تک حیاطی و سپس دو حیاطی در 
و از جمله محله شهر )محله مسلمان  نشین(، عمومیت بیشتری 
دارد. این خانه  ها ضمن سازگاری با اقلیم، پاسخگوی نیاز به حریم 
کیفیت و شدت جداسازی حریم خصوصی  خصوصی نیز هست. 
حیاط  یک  از  بیش  که  می یابد  افزایش  خانه  هایی  در  پذیرایی  و 
دارنــد. در  واقــع وجود دومین حیاط عمومًا، ناشی از ضــرورت نیاز 
کنار رعایت حریم خصوصی یا جدایی خدمه  به مهمان  نوازی در 
 Memarian, Hashemi & Ranjbar-Kermani, است  خانه  اهل  از 

)74 ,2011(. )تصویر5(
3.1.5.4. معماری خانه   های محله زریسف )زرتشتی نشین( 

بسیاری از خانه  های محله زرتشتی نشین زریسف از نظر محوربندی 
که عمومًا  فضایی، با خانه  های محله شهر )محله مسلمان  نشین(، 

شمال شرقی_ جنوب غربی است(. 2- رون اصفهانی )که فضای اصلی 
فضای  )که  کرمانی  رون   -3 شرقی(.  جنوب  غربی_  شمال  راستای  در 

اصلی در راستای شرقی_ غربی است( )معماریان، 13۸۷: 13۷(.
1  سوره نور، آیات 2۷ تا 29

است،  شرقی  جنوب  غربی_  شمال  آن  اصلی  حیاط  طولی  محور 
سازماندهی  در  غالبی  نقش  غربی  شرقی_  محور  و  بــوده  متفاوت 
فضای خانه  ها دارد، این موضوع را از جهات ذیل می توان تحلیل 

کرد: 
ک بادهای موسمی: استاد پیرنیا  گرد  و  خا از  1- در امان ماندن 
با  که  کرمان،  از باد موسمی  که برای درامــان ماندن  اعتقاد دارند 
کرمان دارای رون و  گرد  و  غبار زیادی حمل می کند، خانه  های  خود 

جهت شرقی_ غربی است )معماریان، 1387: 137(.
2- اهمیت منبع نور در آئین زرتشت: زرتشتیان نمازهای خود را 
در خانه به سمت نور به جا می آورند و طلوع و غروب خورشید برای 
آنان اهمیت دارد. در بسیاری از خانه  های آنها فضای اصلی )و یا 
بر محور شرقی_ غربی قرار گرفته است.  حداقل یک ایــوان اصلی( 
مطالعات نشان می دهد که در خانه  های زرتشتیان یزد نیز صفه 
بزرگتر، که به عنوان محل نمازخواندن از آن استفاده می شود، رو به 
سمت شرق قرار دارد )رئیسی،  1375: 217(. در آتشکده  ها نیز آتش 
در مرکز بنا قرار گرفته و موبد در ناحیه شرق بنا و رو به سمت غرب 

قرار گرفته و مراسم را برگزار می نماید.
کرمان و)یــزد(، با توجه به فرهنگ آنها در  در خانه  های زرتشتیان 
از  هم  کیشان،  از  مو  پوشیدن  به  نداشتن  التزام  و  حجاب  تعریف 
الگوی حیاط درونی و بیرونی استفاده نمی کنند )رئیسی،  1375: 
186(. مطالعات نشان می دهد که قسمتی از فضای معماری برخی 
که با حرف »س« مشخص شده،  خانه  ها، همانند خانه تصویر6 
با توجه به اهمیت نور شمال و  بنابراین  برای خدمه بوده است. 
کرمان، عماًل حیاط بزرگ خانه عملکرد دو حیاط متصل  جنوب در 

گسترش یافته است.  را داشته و  در محور شرقی_ غربی 
دو  دارای  خانه  های  در  که  می دهد  نشان  مطالعات  همچنین 
که به ورودی خانه نزدیک است، برای  پذیرایی، از پذیرایی نخست 
پذیرایی از مهمان غیرهم  کیش استفاده می شده و در محتوا با دو 
که برای جدایی مردان و زنان مهمان  پذیرایی در خانه مسلمانان، 

است، تفاوت دارد.
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 )۵(شم�ره یحی�ط خ�ن� دو كن�ر در ).۶(شم�ره  حی�طی يک خ�ن�

 هم�هنگ ش�ه است. خ�نه ب� جهت قبل� مسج� یفض� یق�ارگی�
 مسج� ال�ه�ا 

کرمان )مسلمان نشین(     تصویر 5: محله شهر 
)Memarian, Hashemi & Ranjbar-Kermani, 2011( :مأخذ

)پامنار قرن ۸ ه. ق(
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در بسیاری از خانه  ها، عمومًا سه حیاط بدین صورت وجود دارد 
بر محل  عــالوه  این حیاط  در  و  مرتبط است  آشپزخانه  با  یکی  که 
پرندگان و طویله، النه سگ نیز وجود دارد.  در حیاط دیگر، توالت 
ساخته شده است، چون »در دین زرتشت، علیرغم اهمیت آتش، 
 :1368 )هینلز،  باشند«  دور  آلودگی  از  می بایست  نیز  ک  خا و  آب 
بزرگتر( همانند حیاط خانه مسلمانان  187(. حیاط سوم)حیاط 
با  دارد،  عهده  به  را  مجاور  فضای  و  اتاق  ها  بین  کننده  جدا نقش 
کثر حیاط  ها یک مهتابی نیز  کارکردی، در ا که به علت  این تفاوت 
وجود دارد. با توجه به خصوصیت خانه  های زرتشتیان که شباهت 
کالبدی زیادی با خانه  های مسلمانان دارد، در بسیاری از خانه  های 
می شود  دیده  مسلمانان  خانه  فضای  تقسیم  رایــج،  الگوی  آنها، 
)معماریان و براون، 2003: 183(. با توجه به اینکه در اوستای کنونی 
درباره الگوی زندگی در خانه تعالیمی دیده نمی شود، شکل  گیری 
آنها  دینی  متون  تحت  تأثیر  صرفًا  زرتشتیان  خانه  معماری  الگوی 
که با  نبوده بلکه )ضمن سازگاری با اقلیم( به علت همنشینی ای 
مسلمانان دارند، عمومًا تحت  تأثیر الگوی معماری خانه مسلمانان 

است )تصویر 6(.

6.4. اصل 6: پرهیز از اختالط مشرکین و مسلمین در شهر
گرچه در صدر اسالم در سال  های آغازین معاهداتی بین مسلمین  ا
کلی  و مشرکین وجود داشت ولی به خاطر نقض عهد آنان دستور 
دستور  آیه  مهمترین  گردید.  صــادر  معاشرت  ممنوعیت  و  برائت 
که ایمان  کسانی  نجس دانستن آنان، آیه 28 سوره توبه است:1 اى 
که مشرکان پلیدند، از این رو نباید پس  آورده  ایــد، جز این نیست 
از پایان امسال )سال نهم هجرت( به مسجدالحرام نزدیک شوند 
کساد شود و  که با اجراى این حکم دادو  ستدتان  گر می  ترسید  و ا
گر بخواهد، از فضل خویش  فقر به شما روى آورد، به زودى خدا ا
از  همه  کارهایش  و  دانــا  خداوند  یقین،  به  می  کند.  توانگر  را  شما 
گونه دوستی پنهان، پذیرش  روى حکمت است. در آیات دیگر هر 
آنــان مــورد نهی جدی  به  هدیه، هم غذایی و در عین حال ظلم 

َیْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحراَم  َما اْلُمْشِرُکوَن َنَجٌس َفال 
َ
ِإّن ذیَن آَمُنوا 

َ
َها اّل ّیُ

َ
أ 1  یا 

َبْعَد عاِمِهْم هذا َو ِإْن ِخْفُتْم َعْیَلًه َفَسْوَف ُیْغنیُکُم اهَّلُل ِمْن َفْضِلِه ِإْن شاَء ِإّنَ 
اهَّلَل َعلیٌم َحکیٌم. )توبه. 2۸(

گرفته است. )سوره آل عمران2. 118 و سوره نساء3. 89( مکه  قرار 
و مسجد  الحرام در آغاز تحت مدیریت مشرکین بود.  با فتح مکه و 
اعالم برائت از آنان، هرگونه ساخت و تعمیر و نگهداری و مدیریت 
معابد و مساجد برای مشرکین حرام دانسته شده است. همچنین 
توبه4 می فرمایند: مشرکان حق ندارند در  آیه17 سوره  خداوند در 
گواهی می دهند، مساجد  کفر خود  بر  یا عمل،  زبان  به  که  حالی 
بی اثر  اعمالشان  آنان  کنند.  تعمیر  را  از جمله مسجدالحرام  خدا، 
نتایج  آیــات فوق  ماندگارند.  خ  آتش دوز بــرای همیشه در  و  است 
مهمی در روزگار ما دارد. در طراحی و ساخت مساجد نمی توان از 
گرفت )این مسئله نسبت به یهود و نصاری و افراد  یاری آنان بهره 
کثریت  ا که  آنان در شهرهایی  نیز صادق است(. حضور  ایمان  کم 
کنترل  و  محدود  بسیار  باید  می دهند،  تشکیل  مسلمین  را  آنها 
گردشگر به ویژه در بناهای  شده باشد.  برای حضور آنان به عنوان 

مذهبی، محدودیت  های جدی وجود دارد. 
قرآن کریم راز ممنوعیت پیوند والیی با کافران و منافقان را در آیه89 

سوره نساء چنین بیان می کند: یعنی منحرفان از دین
کافر شوید و همسان آنها باشید. البته این  که شما  دوست دارند 
دوستی در سیره و سّنت سّیئه آنان ظهور دارد و مایه تأثیر منفی 
که معیار،  خواهد بود. روابط، خواه ناخواه، اثرگذار است و از آنجا 
و  کافران  گر  ا اقلیمی جغرافیایی...،  نه مسائل  کفر است  و  ایمان 
کافران و مشرکان خواهد  مشرکان از مؤمنان اثر بپذیرند، به سود 
گرایش ایشان به خداوند و وحی و نبّوت است؛ اّما  بود، زیرا زمینه 
کژراهه رفتن  تأثر مؤمنان از آنان به زیان مؤمنان است، چون زمینه 
و انحراف از معارف دینی است )جوادی آملی، 1386)الــف( ،ج 13 

.)633.

که ایمان آورده  اید، به غیر هم  کیشان خود اعتماد نکنید  کسانی  2  ای 
فسادی  و  شّر  هیچ  از  شما  حق  در  آنان  نگیرید.  خود  همراز  را  آنان  و 
که شما در رنج بیفتید و سخت زیان  کوتاهی نمی کنند. دوست داشته  اند 
ببینید. دشمنی از دهان  هایشان و لحن سخنانشان آشکار است و آنچه 
نمی گنجد  بیان  در  که   _ می دارد  پنهان  شما  دشمنی  از  سینه  هایشان 
بیان  روشنی  به  شما  برای  را  نشانه  ها  و  آیات  ما  همانا  است.  بزرگ  تر   _

گیرید، در می یابید. کار  گر خرد را به  کردیم؛ ا
ِخذوا ِمنُهم أوِلیاء...( َکَفروا َفَتکونوَن َسواًء َفال َتّتَ َکما  3  )َوّدوا َلو َتکُفروَن 

ْنُفِسِهْم 
َ
ْن َیْعُمُروا َمساِجَد اهَّلِل شاِهدیَن َعلی  أ

َ
کاَن ِلْلُمْشِرکیَن أ 4  ما 

اِر ُهْم خاِلُدوَن. ْعماُلُهْم َو ِفی الّنَ
َ
ولِئَک َحِبَطْت أ

ُ
ِباْلُکْفِر أ

 

 

 

کاربری های متفاوت   آتشکده مرکزی زردشتیان   3    حیاط ها با 

)Memarian, Hashemi & Ranjbar-Kermani, 2011(:کرمان_ مأخذ تصویر 6: نمونه خانه های محله زریسف )زرتشتی نشین( در 
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5. اصول اجتماعی در حوزه محله و خانه
نداشته  پرستش  جز  هدفی  خانه  ساخت  در  بنا  سازنده  و  معمار 
آیینی  امری  را  آنکه معماِر مسلمان ساخت  به  اشاره  ایست  این  و 
ساخت  از  هدف  گر  ا حقیقت  در   .1)127 آیه  بقره،  )ســوره  می داند 
این  در  نیز  باشد، خدا  به سمت خدا  انسانی  کمال  و  ارتقا  خانه، 
غ از ظواهر و  امر او را رهبری می کند )سوره حج، آیه 26(. خانه فار
که  کوخ، نعمتی الهی است  کاخ باشد خواه  پیرایه  های آن، خواه 
انسان را می بایست به ذکر الهی سوق دهد )سوره اعراف، آیه 74(. 
گــر مسکن  ا و هــدف محسوب نمی شود.  بــوده  خانه خــود وسیله 
باعث دوری از یاد خدا و جایگاه انسانی باشد، از ارزشی برخوردار 
نیست )سوره توبه، آیه 24 2 و نیز سوره قصص، آیه 583(. )وثیق و 

پشوتنی زاده، 1388، 12(.
1.5. اصل1:  لزوم توجه به حقوق همسایگی

اجتماعی،  زندگی  مسائل  شده  ترین  کید  تأ از  اسالمی  متون  در 
که روایات زیادی از پیامبر و ائمه  اطهار به  توجه به همسایه است، 
آن توجه داشته اند؛ و چه بسا از مهم  ترین توصیه  های نبوی بوده 
ُه  َوصّیَ ُهم 

َ
فإّن ِجیراِنُکم  فی  اهَّلَل  »اهَّلَل  فرمودند:  پیامبر)ص(  است. 

که آنان سفارش شده  ُکم« »خدا را، خدا را درباره همسایگانتان  َنبّیِ
پیامبرند« )سیدرضی، 1388: 422، مجلسی، 1404ق، ج 75: 100(. 
در روایتی دیگر حق همسایه به صورت زیر بیان شده است: خانه  ات 
را بلندتر از خانه او نسازى تا جلوى جریان هوا را بر او بگیرى، مگر 
آنکه خودش اجازه دهد. با بو و دود دیگت او را آزار مده، مگر آنکه 
مقدارى از غذاى آن را براى او بفرستی)تصویر 2(. در این موضوع 
مراجعه  جلد2  میزان  الحکمه  کتاب  در  همسایه  باب  به  می توان 

نمود.
آالیــش  زای صنعتی در  کز  مرا نباید  آنکه  بر  کید  تأ با  هشام مرتضی 
گیرند، به فتوای فقهای صدر اسالم  بخش  های سکونتی شهر قرار 

باال  و  و اسماعیل به ساختن  ابراهیم  که  را  زمانی  بیاور  1  و در خاطر 
گویند: پروردگارا، این  ( پرداخته و می  کعبه   ( پایه های آن خانه  آوردن 
که تو خود نیایش ما را می شنوی و از درون ما  عمل اندک را از ما بپذیر 
ا  ْل ِمّنَ نا َتَقّبَ گاهی. »َو ِإْذ َیْرَفُع ِإْبراهیُم اْلَقواِعَد ِمَن اْلَبْیِت َو ِإْسماعیُل َرّبَ آ

میُع اْلَعلیُم«. ْنَت الّسَ
َ
َک أ

َ
ِإّن

و  پسران  و  پدران  گر  ا بگو:  آورده  اند  ایمان  که  آنان  به  پیامبر،  ای    2
گرد آورده  اید و تجارتی  که  برادران و همسران و خویشاوندانتان و اموالی 
نزد  می دارید،  خوش  را  آنها  که  خانه  هایی  و  دارید  بیم  کسادش  از  که 
مانع  اینها  و  است  محبوب  تر  او  راه  در  جهاد  و  پیامبرش  و  خدا  از  شما 
کند  رفتن شما به جهاد شده  اند، منتظر باشید تا خدا فرمان خود را اجرا 
که خدا از هر چیزی برای آنان محبوب  تر  کند  )مؤمنانی را جایگزین شما 
خداوند  که  بدانید  و  می کنند(  جهاد  او  راه  در  وجه  بهترین  به  و  است 
ج شوند ، به سوی پیامبر و یاری دین  که از مرز بندگی او خار مردمی را 

خدا هدایت نمی کند.
گر مردم آنان را از  که ا گونه نیست  که این  3  و این حقیقت را نیز بدانند 
که مردمش  میان نبرند، بقایشان تضمین شده باشد؛ چه بسیار شهرها 
کردند و ما آنان را نابود ساختیم. ای  م بودند و در زندگی سرمستی  ُمتنّعِ
که  که در معرض دیِد آنهاست ، خانه  های آنهاست  پیامبر، این ویرانه  ها 
که آن  کتشان جز شماری از آنها مسکونی نشد. اینک ماییم  پس از هال

خانه  ها را از آنان به ارث برده  ایم.

کرده و می فرماید: »ای  براساس در آیات 10 و 11 سوره دخان اشاره 
آید، آشکار و  از آسمان دودی پدید  که  رســول، منتظر روزی باش 
احاطه  را  مــردم  اســت،  دردنــاك  عذابی  که  آسمانی  دود  آن  پیدا، 
کند«. به زعم برخی نظریه  پردازان فقهای اولیه با توسل بر این آیه، 
از قبیل  آلودگی  بایستی جلوی منابع  که  این گونه حکم می کردند 
از  خاك، سرو  صدا، دود یا بو را  گرفت و مردم و مناطق مسکونی را 
آلودگی دور نگاه داشت. در نتیجه، با انتقال صنایع غیر  ضروری، از 
کارخانه های مشابه به حاشیه های شهر،  قبیل مصالح ساختمانی 
کنان شهرها حمایت می کردید )مرتضی، هشام. 1387:   از حقوق سا

.)133
رعایت  را  تواضع  همان  نیز  خــود  همسایگی های  در  واال  مسکن 
می کند و در هماهنگی با نظم شهر اسالمی چه از لحاظ قرارگیری، 
مکان یابی و پیش آمدگی ها و چه از لحاظ رنگ، آمودها و مانند آن 
بــرادری اسالمی  در توازن قرار دارد. این موضوع  با اصل برابری و 
از  بنابراین    .)7 )تصویر   .4)87 آیــه  یونس،  )ســوره  اســت  همساز 
گرو رعایت آداب و اخالق سکونتی  منظرقرآنی، سکونت اسالمی در 
است )سوره نور، آیه 275 و 296 و 58 و نیز نهج البالغه، نامه 31، ص 

.)641
در  اصـــل،  ایــن  کــه  داده  نشان  خوبی  بــه   1 جـــدول  در  معماریان 
کرمان  فرهنگ   ها و ادیان مختلف ریشه دارد و در خانه   های سنتی 

قابل مشاهده است.

ِلَقْوِمُکما ِبِمْصَر ُبُیوتًا َو اْجَعُلوا  ءا  َتَبّوَ ْن 
َ
أ خیِه 

َ
ْوَحْینا ِإلی  ُموسی  َو أ

َ
أ َو    4

ِر اْلُمْؤِمنیَن. الَه َو َبّشِ قیُموا الّصَ
َ
ُبُیوَتُکْم ِقْبَلًه َو أ

که خانه  های شما  به خانه  هایی  آورده  اید،  ایمان  که  کسانی  5  ای 
کنانش آشنایی دهید و ورود خود را بر آنان،  نیست، وارد نشوید تا به سا
که  کنید. این برای شما بهتر است، باشد  اعالم نمایید و بر اهل آن سالم 
در اثر پایبندی به این شیوه پسندیده همواره وظایف اجتماعی خود را 

به خاطر داشته باشید.
قبیل  )از  غیر  مسکونی  خانه  های  به  که  نیست  گناهی  شما  3 بر 
که  عمومی(  کن  اما دیگر  و  حّمام  ها  کاروانسراها،  تجارتخانه  ها، 
که  استفاده  ای برای شما در آنهاست، بدون اجازه وارد شوید و بدانید 

خدا آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می دارید، می داند.

از  خصوص  به  مسکوني  واحدهاي  مجموعه  پیوستگی   تصویر7: 
ج از بعد حجم، ارتفاع، مصالح و وحدت و هماهنگي و استفاده  خار

کرمان یکسان از مواهب طبیعی- بافت قدیم، 
/http://mjkavian-edu.persianblog.ir :مأخذ
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5.2. اصل2: مرز همسایگی
در احکام اسالمی تا چهل خانه از هر طرف، همسایه تلقی می شوند 
و  همسایه(  بــاب  جلد2   .1377 محمد،  شــهــری،  ری  )محمدی 
نسبت به آنها وظایف بسیار متنوعی به عهده مسلمانان می باشد، 
که جز با دیدار و اطالع از احوال یکدیگر و تعامل همه جانبه، تحقق 
محل  یک  داشتن  بنابراین  نیست.  امکان پذیر  مسئولیت ها  این 
که در طول روز حداقل یک بار این تعامل در آن  اجتماعی محلی 

محل صورت پذیرد، اجتناب ناپذیر است.
تعامالت اجتماعی مسلمانان در محالت، مبتنی بر وظایفی است 
گذشت و رحمت را  کاری، ایثار و محبت و  که مساوات، برادری، فدا
نسبت به یکدیگر ایجاب می کند. بنابراین این مرکز اجتماعی باید 
خروی  اُ و  روحانی  فرهنگی،  معنوی،  کاماًل  محتوایی  و  عملکردها 
احادیث    .)1391 کــار،  )نقره  باشد  داشته  مذهبی  کلی،  طور  به  یا 
این  دارد.  وجود  همسایه  اهمیت  در  معصوم  امامان  از  متعددی 
گسترده نشان از اهمیت بعد اجتماعی زندگی مسلمین دارد.  حد 
مبانی  شناخت  غربی،  اسالم  شناسان  از  بسیاری  که  طــوری  به 
کالبدی شهرهای  اجتماعی اسالم را زیر  بنایی ضروری برای تحلیل 
اسالمی دانسته  اند. از مهمترین حقوق همسایگی، عدم آزار و اذیت 
که از  که از پیامبر)ص( و امامان نقل شده  دیگران است. تا حدی 
که همسایه او از شر او ایمن نباشد. َلیَس ِمنا َمن  کسی  ما نیست 
َلم یاَمن جاَرُه ِبوائِقه )مجلسی، محمد باقر. 1366. ج 74 ص151 و 

القمی، شیخ صدوق. 1378ق. ج 2ص 24(.
که این اصل، در فرهنگ  ها و  معماریان در جدول 2 نشان می دهد 
که نگاه امنیتی به اطراف  ادیان مختلف ریشه دارد مانند یهودیان 
گواهی می دهد، آنها  که تاریخ صدر اسالم  خود داشته  اند. تا جایی 

هر زمان در کنار ملتی دیگر قرار گرفته  اند، ابتدا حدود خود را با عالئم 
نشانداری همچون اختالف سطح و حصار از دیگران مجزا نموده  اند 
آنان  محالت  در  کم  مترا بافت  شکل  گیری  سبب  موضوع  این  که 

شده است.
5.3. اصل3: لزوم تعریف فضای واسطه برای تعامل همسایگان 

با یکدیگر
در  که  ویــژه  ای است  قانونگذاری  آموزه  های اسالمی،  افتخارات  از 
که  گرفته است  اجازه  خواهی و ورود به خانه  های دیگران صورت 
را  بین واحدهای همسایه  تعریف فضای واسطه  لزوم  نیز  امر  این 
می رساند. در سوره مبارکه نور آیات 27 تا 29 ورود به خانه دیگران 
و  کــردن  معارفه، 2- سالم  و  آشنایی  قبیل 1-  از  مراحلی  دارای  را 
3- اجازه خواستن و ورود به خانه را وابسته به اجازه صاحب خانه 
ارزش فرهنگی_ اسالمی در ورودی خانه  ها در  دانسته است. این 
و  ورود  درب  از  پیش  است.  یافته  بازتاب  اسالمی  دوران  معماری 
پس از آن چند فضای مکث به صورتی طراحی  و متناسب با شأن 
گرفته شده است )حر عاملی، 1397 ه.ق  کرامت میهمان در نظر  و 
، پاینده، 1362(. همچنین حضرت علی )ع( از نشانه  هاى ُحسن 
همسایگی، جویا شدن از احوال همسایه می دانند. بدیهی است 
که الزمه این مهم، تعریف فضایی واسطه برای تعامل همسایگان 

با یکدیگر می باشد.
معماریان در جدول 3 عنوان می کند که در خانه  های زرتشتی نشین 
که به ورودی خانه نزدیک  دارای دو پذیرایی، از پذیرایی نخست 
است، برای پذیرایی از مهمان غیرهم  کیش استفاده می شده و در 
که برای جدایی مردان و  محتوا با دو پذیرایی در خانه مسلمانان، 

زنان مهمان است، تفاوت دارد.
5.4. اصل4: اصل رعایت حریم  ها و سلسله مراتب دسترسی 

دولت خانه )یهودی نشین( زریسف )زرتشتی نشین( محله شهر )مسلمان نشین( محالت کرمان

کــمــتــریــن فــاصــلــه بین  کــم بــا  ــافــت مــتــرا ب
عمومی  بـــاز  فــضــای  مستقل  خــانــه هــای 

وجود ندارد.

خانه باغ با فضای باز که داخل خانه است. 
تنها فضای عمومی، آتشکده مرکزی کرمان

ــت مــتــمــرکــز بـــا مـــیـــدان و فــضــای  ــاف ب
و  ــکــیــه  ت ــد  ــن ــان ــم ه آزاد  و  عـــمـــومـــی 
در  خانه  ها  شکل گیری  و  حسینیه  ها 

اطراف مسجد

نوع بافت

جدول 2

)Memarian, Hashemi & Kamalipour, 2012(:مأخذ

دولت خانه )یهودی نشین( زریسف )زرتشتی نشین( محلة شهر )مسلمان نشین( محالت کرمان

فقط مفصل روباز حیاط. مفصل روباز حیاط و راهرویی مابین
اتاق  ها و مفصل منتظم هشتی.

مفصل روباز حیاط و مفصل راهرویی
مابین اتاق  ها و مفصل منتظم هشتی.

مفصل فضا

جدول 3

)Memarian, Hashemi & Kamalipour, 2012( :مأخذ
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دولت خانه )یهودی نشین( زریسف )زرتشتی نشین( محله شهر )مسلمان نشین( محالت کرمان
تعرض نکردن به حریم همسایه  ها؛ بام  ها 

کوچه کوتاه؛ نبود پنجره رو به  دارای لبه 
گاهی  تعرض نکردن به حریم همسایه؛ 

کوچه لبه بام بلند؛ نبود پنجره رو به 
تعرض نکردن به حریم همسایه؛ 

عمومًا لبه بام بلند؛ نبود پنجره رو به 
کوچه

همسایگی

جدول 1

)Memarian, Hashemi & Kamalipour, 2012( :مأخذ
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به  فــضــاهــا  تقسیم  بندی  طــریــق  از  اســالمــی  مــعــمــاری  در  حــریــم 
فضاهای عمومی و خصوصی و همچنین رعایت سلسله مراتب به 
در  و  است  دینی  اصل  یك  حریم  ها  رعایت  و  حریم  می آید.  وجــود 
معماری اسالمی رعایت شده است. »این هدف در محیط سنتی 
که فضاهای بیرونی و خیابان  ها با سلسله مراتب خاصی در عین 
یکپارچگی و نظم، تدوین یافته بودند با موفقیت حاصل شد. معابر 
که باالترین سطح زندگی اجتماعی و  اصلی، عمدتًا از مرکز بخشی 
می شد.  آغــاز  می گرفت،  شکل  آنجا  در  عمومی(  )فعالیت  عمومی 
ابعاد این معابر به مرور تقلیل یافته و هویت و محتوایشان نیز تغییر 
از فضای  مراتبی  و عملکرد سلسله  فرم  که  این عنوان  به  می کرد؛ 
به حیاط  در  نهایت  و  بن  بست  به  بعد  و  نیمه عمومی  به  عمومی 

که تنها برای دسترسی خصوصی خانه بود، ادامه داشت.  خلوت 
بخش  عنوان  که  حــدی  در  بــودنــد،  خصوصی  بسیار  بن  بست  ها 
الحاقی فضای خصوصی خانه به شمار می رفتند.« )اخوت، الماسی 

فر و بمانیان، 1389: 136(. 
سلسله  ایـــران،  بومی  معماری  در  محله  ها  و  خانه  ها  طراحی  در 
مراتب دسترسی و جداسازی عرصه  ها میان فضای بیرون و حریم 
داخل خانه با طراحی مفصل  های متعدد و مناسب مانند هشتی 
کامل  و راهرو و حیاط و برخورداری از فضاهای خصوصی با رعایت 
گرفته شده است )تصویر8(.   حریم  های خصوصی در خانه در نظر 
همچنین حریم صوتی دو حالت دارد یکی آنکه صداهای مزاحم از 
بیرون به داخل نیاید و دیگر آنکه صدا از حریم خصوصی خانواده به 

ی 
دگ

ط زن
حی

ی م
اح

طر
در 

ی 
سان

ت ان
مال

تعا
ت 

قوی
ی ت

ها
رد

هب
را

می
سال

ظر ا
 من

از



42
1392 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شــمــاره هفتم

بیرون نرود. در هر دو مورد با ایجاد سلسله مراتب ورود به خانه  ها 
و مرتفع ساختن حصار خانه  ها ممکن می گردید.  در پالن خانه  ها 
سه منطقه داخلی )منطقه مردان، منطقه زنان و منطقه خدمات( 
بین   صدا  حفاظت  تضمین  گر  مکانی  ساختار  »این  داشت.  وجود 
نقاط بیرون یا مجاور بود. عالوه بر این، مصالح و مواد ساختمانی 
گل( و پهنای  انبوه و فشرده )مثل سنگ، تخته  سنگ، خشت و 
دیوارها، استاندارد باالی عایق صوتی را فراهم می ساختند)همان: 

.)150
حقوق  »منشور  کتاب  در  دیــگــران  و  اردالن  ــادر  ن زمینه،  ایــن  در 
اسکان« بر طراحی مسکن  بر مبنای ارزش های انسانی، الگوهای 
با  معماری  هماهنگی  و  شهری  نواحی  در  پیاده   مــداری  زیستی، 
کتاب  از این  کید ورزیده  اند. برای نمونه، در بخش  هایی  زمینه تأ
که از  که هر خانه و فضای بیرونی اش باید طوری شود  آمده است 
دید خانه  های مجاور و فضاهای عمومی محفوظ باشد. پنجره  ها 
از  به  نباید  بیرونی،  و روزنه  های خانه به چشم  انداز  ها و فضاهای 
دست رفتن حریم خصوصی داخلی منجر شوند )تصویر9(. فضای 
اعضای  از  یک  هر  مختلف  فعالیت  های  بــرای  باید  منزل  داخلی 
فضای  مسکونی،  واحدهای  میان  فاصله  شود.  طراحی  خانواده 
بر  اساس  باید  عمومی  فضاهای  و  مجاور  خانه  های  آنها،  بیرونی 
استاندارد  های مناسب برای جداسازی صوتی باشد. یک فضای 
و  عمومی  فضاهای  بین  باید  خارجی(  چه  و  داخلی  چه  بینابین) 
مسکن  طراحی  )تصویر10(.  گیرد  قرار  خانه  ها  خصوصی  فضاهای 
را  خانواده  هر  قلمرو  و  حقوق  روشنی  به  باید  کم  درآمد  قشرهای 
کند و حریم خصوصی شان را در اختیارشان بگذارد. از این  تعریف 
رو، قلمرو خانواده باید نسبت به قلمرو دیگر خانواده  ها و فضاهای 
عمومی، تعریف و تعیین و متمایز شود. برای بهره  مندی هر خانواده 

از حریم خصوصی سازگار با ارزش  های محلی نباید از هیچ تالشی 
سطح  در  ابتدا  در  شخصی  حریم  گــر  ا همچنین  ــرد.  ک فــروگــذاری 
مطلوب نباشد، باید فرصت بهبود تدریجی آن وجود داشته باشد 

)اردالن و دیگران، 1389(.
که هرچند الگوی حریم  معماریان در جدول 4 به خوبی نشان داده 
با  همجواری  سبب  به  یهودیان  محله  خانه  های  مهمان  نوازی  و 
خانه  های مسلمانان و زرتشتیان متأثر از آنهاست، با این حال به 
بین  الگوی همجواری ورودی و حذف مفصل  نوع مصالح،  علت 
اتاق  ها و نظم فضایی هماهنگ با باورهای دینی، بیشتر خانه  های 
این محله با دو محله دیگر متمایز است. خالصه  ای از این تمایزها 

در جدول زیر ذکر شده است.

6. جمع   بندی
دین اسالم، اصول ویژه ای را در حوزه های مختلف محیط فیزیکی 
نموده  تدوین  اســالم،  اجتماعی  ارزش  هــای  از  حمایت  منظور  به 
که برنامه ریزی  است. در حوزه شهری، دیدگاه شریعت بر این است 
و نظارت بر »ساخت محیط« اسالمی، بایستی با اصول اجتماعی 
از دیگر سو چون فضای معماری فرهنگ  اسالم هماهنگ باشد. 
الیه  ــذارد،  مــی گ تأثیر  معماری  بــر  نیز  فرهنگ  و  اســت  بــوده  پذیر 
کرمان، ناشی از فرهنگ  نخست وحدت  بخش معماری خانه  های 
بر اصولی همچون حفظ حریم  کم،  اسالمی به عنوان فرهنگ حا
که با  کید دارد  خصوصی، رعایت حقوق همسایه و تکریم مهمان تأ
توجه به پذیرش آن توسط همه  مذاهب، این قابلیت وجود دارد 
که در زمان حال نیز پذیرفته و به آن توجه شود. در حوزه مسکن، 
می باشد.  خانه  کنین  سا خصوصی  حریم  حفظ  خواستار  اســالم 
بنابراین محل و طراحی خانه یك فرد مسلمان، بایستی انعکاسی 

تصویر9: حفاظت از حریم خصوصی در پنجره  ها و روزنه  های خانه به 
و  نامطلوب  شکل  راســت،  تصویر  بیرونی.)  فضاهای  و  چشم  انداز ها 
تصویر سمت چپ، شکل مطلوب برای رعایت حریم( منبع: )اردالن و 

دیگران، 1389(

و  عمومی  فــضــاهــای  بین  مفصل  فــضــای  یــک  قــرارگــیــری  تــصــویــر10: 
و  نامطلوب  شکل  راســـت،  )تصویر  خــانــه .  در  خصوصی  فضاهای 
تصویر سمت چپ، شکل مطلوب برای رعایت حریم( منبع: )اردالن 

و دیگران، 1389(

جدول 4

دولت خانه 
)یهودی نشین(

زریسف )زرتشتی نشین( محله شهر )مسلمان نشین( محالت کرمان

است.  حیاطی  تک  خانه  ها 
تغییر  که  قدیمی  خانه  های 

کوب دارد. نکرده، دو درب 

بزرگ  حیاط  یک  شامل  حیاط،  سه  معمواًل 
وجود  ــی  درون و  بیرونی  الگوی  کوچک؛  دو  و 

ندارد؛ برخی از خانه  ها دو درب کوب دارد.

حیاط  گاهی  و  شــده  مجزا  پذیرایی  و  نشیمن 
گرفته است. خانه  ها یک،  درونی و بیرونی شکل 
کوبه دارد. گاهی سه حیاط و خانه دو درب  دو و 

الگوی
حریم

)Memarian, Hashemi & Kamalipour, 2012( :مأخذ
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از عمل به این تکلیف باشد. معماری خانه یهودیان و زرتشتیان 
نیز، ذیل عقاید و رسوم مذهبی آنها، با باز تعریف و حدود بخشی 
و  آنها  فرهنگ دینی  با  را مطابق  اصــول، فضاهای خاصی  این  به 
شریعت  دستورات  و  معیشت  امنیت،  موضوع  به  پاسخگویی  در 
نشان  تحقیق  این  است.  آورده  وجود  به  هم  کیشان،  با  رابطه  در 
می دهد همجواری زرتشتیان و یهودیان با مسلمان موجب شده 
که آنها مذهب خود را با رویکردی اسالمی و ایرانی تفسیر و  است 

کنند و معماری آنها به معماری مسلمانان شبیه شود. توجیه 
و  معانی  و  اسالمی  اصول  از  گاهی  آ بدون  برنامه  ریزان،  و  طراحان 
با اصول  کاماًل منطبق  آنها، به ایجاد یك »ساخت محیط«  منابع 
برنامه  ریزی  و  طراحی  در  بنابراین  بــود.  نخواهند  قــادر  اسالمی، 
که ضمن  »ساخت محیط« اسالمی، بایستی به افرادی متکی بود 
برخورداری از شناخت عمیق حکمت نظری و حکمت عملی اسالم  
و آشنایی با فقه و حقوق اسالمی در مباحث مربوط به محیط  زیست 
را برای اجتهاد  محلی و شهری انسان  ها، استعداد و قابلیت الزم 
و  راهبردی  اصول  حفظ  با  بتوانند  باید  آنها  باشند،  داشته  عملی 
و مقتضیات  و مکانی  زمانی  بر شرایط  مبتنی  اسالمی  ارزش  هــای 
تا  می شود  پیشنهاد  همچنین  نمایند.  طراحی  و  برنامه  ریزی  آن 

برنامه  ریزان در تدوین ضوابط راهنمای طراحی و نوسازی محالت 
را  مقرراتی  فرهنگی،  تفاوت  های  پذیرش  با  گون،  گونا مذاهب  با 
که حریم و امنیت روانی ادیان الهی مانند مسلمانان،  کنند  وضع 

زرتشتیان و یهودیان حفظ شود.
که این پژوهش و ده ها پژوهش مانند آن نه  تنها  باید توجه داشت 
الزم و ضروری است، بلکه جمع  بندی و نتیجه  گیری جامع و مانعی 
به  توجه  با  شده  انجام  تالش  که  چرا  باشد.  داشته  نمی تواند  نیز 
این  در  انسانی  متعالی  نیازهای  تبیین  و  اســالم  عمق  و  وسعت 
کنار سایر تحقیقات شایسته  مکتب، تنها می تواند آغازی باشد در 

برای اقدام واقعی در عرصه عمل.

7. ارائه نتیجه در قالب جدول
 به طور خالصه، مهمترین راهبردهای استخراج شده از تحقیق فوق 
به قرار زیر است. به نظر می رسد هدف اصلی دین، تأثیر و نتیجه  ای 
است که از این راهبردها حاصل می گردد. به همین دلیل  در جدول5 
کنار هر راهبرد، راهکارهای سلبی و ایجابی و مصادیق آن و تأثیری  در 
گردیده است. در این راستا  که در تنظیم راهبرد مد  نظر بــوده، ذکر 

می توان از آنها نتایج مرتبط با معماری و شهرسازی استنباط نمود. 
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تاثیر
مصداق

)تجلی کالبدی(
راهکار

راهبرد )ایده( ایجابیمبنای اسالمی سلبی 

تولید ثروت و ارتقای 
پتانسیل بالقوه شهر 
کثر از  و استفاده حدا

امکانات شهری

کالبدی این  تجلی 
راهبرد، تابع نوع 
کاربری و شرایط 

سایت 

تشویق شهروندان 
به مشارکت در 

باز  زنده  سازی زمین  های 
بایر

اجتناب مدیریت 
کنترل  شهری از 

غیر  موجه زمین  های 
بایر

لزوم مشارکت 
شهروندان در 

آبادی شهر

سوره هود، 
آیه 61

1

- طراحی فضاهای 
شهری برای سهولت 
بخشیدن به تعامالت 

اجتماعی 
- متذکر شدن دائمی 

شهروندان در فضاهای 
شهری درباره هدف 

اصلی زندگی

که در صورت  کالبدی 
حامل بودن معانی 

مذهبی، بر بافت 
اطراف خود تفوق 

معقول  داشته باشد

مکان یابی نمادهای 
معنوی و قدسی در 

کانون  های اصلی شهر 
کالبد  کردن  و لحاظ 

مناسب برای آنها

پرهیز از غلبه حجمی و 
کالبدی مظاهر زندگی 
مادی بر مظاهر حیات 

معنوی

لزوم ظهور پررنگ 
تر نمادهای 

مذهبی در شهر 
نسبت به مظاهر 

زندگی مادی

سوره حج، 
آیه 32

2

- ارتقای روحیه برابری 
و برادری در شهر

- تأمین حقوق 
مختلف شهروندان

که از  فرم  هایی 
هماهنگی نسبی در 
کالبد )خط آسمان، 

خط زمین و ...( 
برخوردارند

کنترل دقیق 
ساخت  و  سازهای 

شهری از طرف مدیریت 
کلیه جهات  شهری از 

کالبدی )پیش  به ویژه 
آمدگی ها، ارتفاع و ...(

نفی هر نوع راهکاری 
که منجر به زیان 

رساندن به سایرین 
گردد )مانند اشراف 

بصری و ...(

لزوم رعایت 
حقوق سایر 

شهروندان در هر 
نوع ساخت  و  ساز

حدیثی از 
امام صادق 

)ع( 3

بسترسازی برای 
ارتقای عفاف عمومی

هندسه و تجلی 
کالبدی این اصل 
تابع شرایط متغیر 
محیطی می باشد

تفکیک فضاها در 
که امکان این  شرایطی 

امر وجود 
داشته باشد

اجتناب از طراحی 
که بانوان  فضاهایی 
و آقایان را به سمت 
اختالط بیشتر سوق 

می دهد

توجه به اصل 
عفاف در طرح 
فضاهای شهری

سوره نور،  
آیه30

4

جدول 5
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وحدت و آمیختگی 
اجتماعی در عین 

اقتدار اسالمی

بازار، فضاهای 
تفریحی و اجتماعی 
مشترک شهر برای 

همه ِفرق

مشارکت و اختالط ِفرق 
مختلف در زمینه  های 
اقتصادی، سیاسی ، 

امنیتی
 و اجتماعی

پرهیز از ایجاد تنش و 
کید  تفرقه بین ِفرق و تأ

بر تفاوت  ها

زندگی 
مسالمت  آمیز 
کتاب با  اهل 

مسلمین در شهر

سوره آل 
عمران، 64

و سوره 
مائده، 5

5

کردن بازار  - جدا 
کز خرید و  و مرا

کز اجتماعی و  مرا
تصمیم  گیریهای 

سیاسی و 
- اقتدار اسالمی

- تقویت ایمان مردمی

شکل  گیری شهرهای 
جدید اسالمی 

کنار شهرهای  در 
مختلط با مشرکین

توصیه به تفکیک شهر 
نسبت به مشرکین و 

فاصله گرفتن
 از آنها

تضعیف ارتباطات با 
مشرکین در عرصه شهر

پرهیز از اختالط 
مشرکین و 

مسلمین در شهر

توبه، 28
 آل عمران، 

118 و سوره  
نساء، 89

6

حفظ حقوق مالکان 
کاهش تنش  های  و 
احتمالی میان آنان

فرم  هایی دارای 
هماهنگی نسبی  

)اعم از هماهنگی در 
ارتفاع و ...(

توجه به ارتفاع، فرم 
کالبد ابنیه مسکونی  و 
مجاور هم جهت حفظ 

حقوق مالکان

نفی طراحیهای 
غیر  متناسب برای 
واحدهای همسایه

توجه به حقوق 
همسایگی

حدیثی از 
پیامبر)ص( 7

ارتقای تعامالت 
اجتماعی بین 

همسایگان

که ابنیه  فرم  هایی 
مسکونی در آنها از 

طریق فضاهای نیمه 
عمومی و واسط 
با مراتب فضایی 
باالدست خود 
مرتبط می شوند

استفاده از سلسله 
مراتب فضایی در 

طراحی واحدهای 
همسایگی برای ایجاد 
که  فضاهای واسطه 
تعامل اجتماعی بین 
همسایگان را میسر 

سازد

اجتناب از طرح  هایی 
که واحدهای 

همسایگی در آنها فاقد 
فضاهای نیمه عمومی 

است

لزوم تعامل 
همسایگان
 با یکدیگر

حدیثی از 
حضرت علی 

)ع(
8

ارتباط بیشتر کالبدی 
و نیز اجتماعی 

شهروندان و آبادانی 
بیشتر محله و شهر

که بین  محالتی 
واحدهای همسایگی 

آن، روابط منسجم 
کالبدی برقرار باشد

کالبدی شهر  توسعه 
که محالت  به نحوی 
مسکونی و در مقیاس 

خردتر، واحدهای 
همسایگی به طور 

مشخص قابل تعریف 
باشند

کارگیری  عدم به 
طرح  های گسیخته 

و فاقد انسجام 
کالبدی در بخش  های 

مسکونی )مانند باغ 
شهرهای عمودی 

دوران مدرنیزم(

بسترسازی 
برای توسعه 

بیشترواحدهای 
همسایگی

میزان 
الحکمه، امام 
صادق )ع(:  

همسایه دارى 
شهرها را آباد 

می کند

9

ارتقای امنیت و 
آسایش روانی افراد در 
فضاهای خصوصی به 
دلیل انسجام بیشتر 
نظام فضایی با نظام 
فرهنگی و عقیدتی 

شهروندان

- فرم  های درونگرا و 
هندسه  های مبتنی 

بر اصل سلسله 
مراتب فضایی

کنترل  - مصالح 
کننده دید و صدا در 

مسکونی

لزوم تعبیه مفاصل 
کالبدی و نیز موانع 

بصری )اعم از نرم فضا و 
کنترل  سخت فضا( برای 

دید در ابنیه مسکونی

اجتناب از طرح  های 
فاقد سلسله مراتب 

که سبب  بصری 
بازگذاشتن میدان 
دید در بخش  های 

مسکونی
 می گردد

حفظ حریم در 
طرح واحدهای 

مسکونی

سوره نور، آیه 
27

10

اسکان، 	  حقوق  منشور   :)1389( دیــگــران.  و  نـــادر.  اردالن، 
مترجم فریش فرهپور، تهران، نشر یادآوران.

الجامع 	  )1401ق(:   بــکــر،  ــی  اب ــن  اب عبدالرحمن  السیوطی، 
الصغیرفی احادیث البشیر النذیر. بیروت: دار الفکر.

1378ق. 	  صــدوق.  شیخ  بابویه،  بن  علی  محمدبن  القمی، 

ی 
دگ

ط زن
حی

ی م
اح

طر
در 

ی 
سان

ت ان
مال

عا
ت ت

قوی
ی ت

ها
رد

هب
را

می
سال

ظر ا
 من

از

 منابع:
اخوت، هانیه. الماسیفر، نینا و بمانیان، محمدرضا. )1389(: 	 

تهران،  اسالمی،  کشورهای  در  سنتی  شهرسازی  و  معماری 
انتشارات هله.

اردکانی ، محمد علی. بی تا: اسرار توحید- ترجمه التوحید. 	 
تهران. انتشارات علمیه اسالمیه .
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