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چکیده
با نگاهی به منابع اسالمی و بررسی سفارشات اسالم در باب معماری و شهرسازیِ مطلوب ،و تطابق آن با وضعیت معماری
مسکونیِ امروز در شهرهای کشورِ ایران ،به فاصلهی عمیقی که بین شرایط کنونی تا وضعیت سفارش شده در این دین
وجود دارد پی میبریم .متأسفانه امروزه عواملی نظیر :نگاه تجاری و سودجویانه به مقوله مسکن و امر ساخت و ساز ،عدم
اجرای صحیحِ قوانینِ بازدارنده در این عرصه و ،...هویّت را از خانهی ایرانی ستاندهاند .در این مقاله سعی شده است که
اسالم و سفارشات آن در زمینهی مسکن و معماریِ مسکونی ،به عنوان اصول و ضوابطِ اوّلیّه و اساسیِ طرّاحی ،به جایگاه
اصلی خود در نظام معماری خانهی ایرانی بازگردانده شوند (پس از آنکه مدتی مورد تغافل بودهاند) .پر واضح است که
مقوله ی سبک زندگی و مسائل مربوط به آن ،تأثیر زیادی بر شکل گیری معماری مسکونی دارند .بنابراین در این مقاله،
در میان مباحث مختلف اسالمی ،بحث سبک زندگی و عقل عملی در اسالم ،به عنوان مباحث تأثیرگذار و حتی تعیین
کننده در معماری مسکونی مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته اند .برای این منظور ،آیات و روایات مربوط به این حوزه ،در
حدّ ظرفیت پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند و بر اساس آنها ،مجموعهای از شاخصهای سبک زندگی اسالمی در
طراحی مسکن تنظیم شد که میتواند معیارِ سنجش و طراحیهای بعدی قرار بگیرد .این شاخصها در جداولی بر اساس
انواع ارتباطات انسان با دنیای پیرامونش (ارتباط با خویشتن ،دیگران ،طبیعت و خداوند) دستهبندی شدهاند؛ مثالً در
بخش ارتباط انسان با خویشتنِ خویش ،برای فضای خواب در خانه شاخصهایی نظیر جانمایی در نقاط آرام خانه ،فراهم
نمودن آرامش صوتی برای اتاق ،در دیدرس نبودن ،بهرۀ مناسب از نور طبیعی و دید مناسب به مناظر طبیعی و آب روان
تعریف شده اند .برای سایر فضاها در خانه ،از جمله آشپزخانه ،حمام ،سرویس بهداشتی ،اتاق نشیمن و ...و همچنین سایر
ارتباطات انسان از جمله ارتباط با اعضای خانواده ،خویشاوندان ،همسایگان و ...نیز شاخصهایی بر اساس آیات و روایات
اسالمی تدوین شدهاند.
واژههای كلیدی :معماری مسکونی ،مسکن ایرانی ،سبک زندگی اسالمی ،عقل عملی در اسالم.
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مقدمه
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در جمع جوانان استان خراسان شمالی -مهر ماه سال :1391
« ...آن مفهومى که میتواند اهداف نظام اسالمى را تا حدود زیادى در خود جمع کند و به ما نشان دهد ،مفهوم پیشرفت
است.
یکى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمى عبارت است از سبک زندگى کردن ،رفتار اجتماعى ،شیوهى زیستن  -اینها عبارۀٌ
اخراى یکدیگر است  -این یک بُعد مهم است؛ ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم  -که هدف انسان ،رستگارى و فالح و نجاح
است  -باید به سبک زندگى اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگارى معنوى اعتقادى هم نداشته باشیم ،براى زندگى راحت،
زندگى برخوردار از امنیت روانى و اخالقى ،باز پرداختن به سبک زندگى مهم است.
ما اگر پیشرفت همهجانبه را به معناى تمدنسازى نوین اسالمى بگیریم ،این تمدن نوین دو بخش دارد :یک بخش ،بخش
ابزارى است؛ یک بخش دیگر ،بخش متنى و اصلى و اساسى است .به هر دو بخش باید رسید»]1[ .
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع جوانان استان خراسان شمالی که در مهر ماه سال  1391ایراد شد ،در
راستای تحقق تمدن نوین اسال می ،ما در دو بخش احتیاج به پیشرفت داریم :بخش ابزاری و بخش متنی .و امّا بخش ابزاری-
که میتوان آن را بخش سخت افزاری تمدن نامید -همان پیشرفت در صنعت و سیاست و اقتصاد و کسب اعتبار و اقتدار بین
المللی و ...است .و بخش متنی و اصلی و اساسی تمدن -که میتوان آن را بخش نرم افزاری نامید -همان سبک زندگی 1و عقل
معاش است.
در بخش اول کشور ما بحمداهلل پیشرفتهایی داشته است و به دستاوردهایی در این زمینه رسیدهایم .اما در بخش دوم،
پیشرفت ما چشمگیر نیست.
همانطور که در سخنان رهبر معظم انقالب آمده است ،حوزههای مختلفی از حیات اجتماعی و فردی بشر در مقولهی
سبک زندگی دخیل اند .از جملهی این حوزهها ،معماری و شهرسازی میباشند.
از آنجایی که بخش اعظم و اه ّم زندگی انسان در خانه سپری میشود ،نوع معماریِ این مکان تأثیر فراوانی در سبک
زندگی او دارد .مسکن انسان به مثابه بستری است که سبک زندگی او در آن محقق میشود .نوع سازماندهی فضاهای مختلف
خانه ،ابعاد و تناسبات فضاها ،محرمیت و اشراف (در فضای داخل خانه و بین واحد های مسکونی هم جوار) ،نوع طراحی ریز
فضاها از جمله فضای نشیمن ،اتاق خواب ،آشپزخانه ،سرویس بهداشتی ،حمام و  ...همگی تعیین کنندهی سبک زندگی انسان،
به عنوان مظروف در این ظرفِ زندگی می باشند .بنابراین اگر این مسائل مطابق با سفارشات و دستورات اسالم طراحی شوند،
میتوان گفت که سبک زندگی اسالمی در این خانه قابل تحقق است.
برای طراحی مسکن با رویکرد سبک زندگی اسالمی ابتدا باید که به سواالت زیر پاسخ داده شود:


سبک زندگی اسالمی چیست؟



آیا سبک زندگی اسالمی برای زندگی امروز انسان مناسب میباشد؟



آیا دین اسالم سفارشات و دستورالعملهایی در باب چگونگی ساخت خانه و معماری مسکن بیان کرده است؟



آیا معماری و شهرسازی امروز ما مطابق با سبک زندگی اسالمی میباشد؟

 آیا می توان فاصله ای که بین معماری کنونی ما با معماری مطلوب اسالمی وجود دارد را از بین برد؟
این ها و سواالتی از این قبیل نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی وضعیت معماری مسکونی امروز در کشور ایران و نگاهی
دوباره به معیارها و سفارشات اسالم در باب مقوالت مختلف سبک زندگی ،به برآیندی مناسب در این زمینه دست یابد؛ به
طوری که هم منطبق با شاخص های معماری و شهرسازی اسالمی باشد و هم مناسب برای زندگی امروز مردم ایران.
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روش تحقیق
این پژوهش از بخش های مختلفی تشکیل شده است و هر بخش روش تحقیق مختص به خود را دارا میباشد .به طورکلی
روشهایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از از روش تحلیل محتوا ،و همچنین تدابیری نظیر مصاحبه با
اشخاص آگاه ،مشاهدۀ نمونههای مرتبط با موضوع و جستجو در منابع اینترنتی ،کتابخانهای و همچنین گزارشهای سفر
خبرنگاران به رویدادهای مرتبط ،که جهت جمعآوری دادههای مورد نیاز از آنها استفاده شده است.
به منظور آشنا شدن با نگاه اسالم در مورد سبک زندگی ،ابتدا آیات و روایات پیرامون این موضوع جمع آوری شدند.
در جمع آوری سفارشات ،سعی بر آن بود که تمامی آیات و روایات مربوط به این حوزه از نظر گذشته شوند .بدین ترتیب
با رجوع به منابع دست اول اسالمی در حوزهی سبک زندگی به جمع آوری احادیث در این حوزه پرداخته شد.
سپس این سفارشات بر اساس فعالیت ها و ارتباطات انسان با دنیای پیرامونش ،در قالب جداولی دسته بندی شدند (ر.ک:
بخش جداول شاخصهای سبک زندگی اسالمی در طراحی مسکن).
«مبادی اصلی و اولیه چنین تحقیقی عبارت است از متون دست اول دینی مانند قرآن و تفسیر آن ،حدیث و شرح آن،
فقه و مبانی اجتهاد ،تاریخ صدر اسالم (از زمان ظهور اسالم تا ابتدای غیبت کبری) و دوره شکوفایی تمدن اسالمی (دوره آغاز
غیبت کبری تا دوران معاصر) .با بررسی جامع و تطبیقیِ این متون در کنار تحلیلِ فنی و اجتهادی به شبکه و سیستم کاملی
از شهرسازی و معماری اسالمی میرسیم که قابل اجرا و عملیاتی است»]2[ .

محدودهی پژوهش
مقولهی سبک زندگی اسالمی از گسترهی وسیعی برخوردار است و مسائل مختلفی از باورهای فردی و فرهنگ زندگی
خانوادگی ،تا اخالق معنوی و حقوق اجتماعی را شامل می شود.
پر واضح است که در چنین پژوهشی آن دسته از مباحثی در حوزهی سبک زندگی اسالمی مورد توجه قرار میگیرند که
بر شکل گیری معماری مسکن اثر داشته باشند( .مانند آداب نشستن و خوابیدن و غذا خوردن و مهمان داری و .)...بررسی ابعاد
ذهنی سبک زندگی اسالمی که تأثیر چندانی بر طراحی مسکن ندارند و به عبارتی خط پررنگی بر روی نقشهی خانه ایجاد
نمیکنند ،از محدودهی این پژوهش خارج می باشند.

معماری اسالمی و مطلوبیتهای آن
صحبت از شهرسازی و معماری اسالمی و مطلوبیتهای اسالمی در باب مسائل پیچیده آن ،آن هم با پیشرفت های
فیزیکی و مادّی که امروزه درباره این مسائل صورت گرفته است امری بسیار دشوار و حساس مینماید؛ به ویژه که مخالفان
زیادی علیه اصالت اسالمی معماری به عنوان دانش فنّی و عملیات سازه ای وجود دارند .البته سرچشمه اصلی این مخالفت و
مخالفان ،بررسیهای ناقص و محدود مستشرقان است که طیف های آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت .به هر حال سخن گفتن
از این مسائل ،مئونه و مایه علمی ،تاریخی ،فنّی و عملکردی زیادی می طلبد که با توجه به مبانی و مبادی منطبق با متون
دست اول شرعی (قرآن ،احادیث و فقه) و تخصّصی (منابع علمی و مهندسی) انجامپذیر بوده و قابل دفاع است.
...پژوهشگران این حوزه که غالب ًا هم مستشرقان یا مقلّدان بیچون و چرای آنان بوده اند ،نگاههای متفاوتی به رابطه
معماری دوره اسالمی با اسالم دارند که میتوان مهمترین نگرشها را در محورهای زیر خالصه کرد:
 .1بسیاری از پژوهشگران این عرصه به اسالمیّت محتوایی آن اعتقادی ندارند و قائلند که اسالم هیچ حرفی در این
مسائل ندارد و آنچه که شاهد آن هستیم ،فقط آثار خالقیت و مهارت غیر قابل وصف مسلمانان است.
 .2عده ای نیز این نظر را مطرح کردهاند که اسالم در این زمینه سخنی ندارد ،اما پیام آور فرهنگی برای عمل و رفتار
مؤمنانه برای مسلمانان بوده است ،این فرهنگ و رفتار مؤمنانه مسلمانان از طرفی و آموزه های معنوی و احکام عملی اسالم از
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سوی دیگر در ساخت و ساز بناها تأثیر گذاشته و ساختاری متفاوت از سبک های معماری و شهرسازی دیگر تمدّنها پدید -
آورده است.
 .3بررسی و مطالعه تاریخ پرافتخار اسالم و دانشهای مسلمانان خالف این امر را ثابت کرده و روشن می کند؛ یعنی
اسالم از نظر محتوای متون دینی و مستندات تاریخی ،مطالب راهبردی و کاربردی شفاف و روشنی در این زمینه دارد .زیرا
پیامبر عظیم الشّأن اسالم و اهل بیت مطهّر ایشان علیهم السّالم همواره درباره ابعاد مختلف این دو حوزه مطالب راهبردی و
عملیاتی را متذکر شدهاند تا مسلمانان را به شهر امن و طیّب اسالمی رهنمون سازند .به ویژه پیامبراکرم و علی علیهما السّالم
که در ساخت شهر با مؤلفهها و مطلوبیت های اسالمی گام هایی برداشته بودند؛ مانند این که پیامبرصلی اهلل علیه و آله و سلّم
ابتدا مسجد النبی را ساخته و سپس سایر بناها اعم از خانه و بازار را پیرامون آن با محوریّت و مرکزیّت مسجد بنا نموده است،2
به گونه ای که کوچههای مدینه از نظر تردّد به مسجدالنبی منتهی میشدند .ایشان در توسعه مسجدالنبی و اطراف آن نظارت
داشته و دستورالعمل های مناسب معمارانه را به اصحاب خویش ارائه نموده است ،3و در مورد اصالح بافت شهر مدینه طرح های
مدیریتی ارائه کرده است تا مسئله ترافیک آن روان گشته و حقوق و عدالت اجتماعی را که یکی از غایی ترین اهداف عالی
اسالم است تحقق ببخشد4؛ ایشان حتی در مورد جزئیات اجزای فضایی بناها نیز راهکارهای عالی را بیان نموده است که بعدها
در میان معماران برجسته اسالمی مثل عالمه حلّی و شیخ بهایی به عنوان ضابطه مهم معماری در تزیین ،سازه و عملکردهای
خانه ،مسجد ،بازار و راه به کار گرفته شد .5همچنین رهنمودهای علی علیه السّالم در زمینه های مختلف شهرسازی و معماری
شایان توجه است؛ بهطوریکه ایشان در کوچههای کوفه قدم می زد و با نظارت در نوع ساخت و ساز ابنیه و انطباق و عدم انطباق
آن با اصول و مبانی اسالمی را مورد توجه قرار داده و در صورت عدم انطباق ،به اصالح بافت و ساختار شهر و نوع معماری ابنیه
آن می پرداخت .6منشور حکومتی ایشان که به مالکاشتر ابالغ نموده است ،و فرمایشات آن حضرت به اصحابش نیز بسیاری از
این دست معارف را در بر دارد .سایر ائمّه علیهم السّالم نیز به فراخور حال و موقعیت اجتماعی به این امر مهم پرداخته و مطالب
مهمّی را در این زمینه بیان و اظهار نمودهاند.
البته بررسی درون دینی این مسائل ابعادی گسترده تر و اساسی تر از نگاه ساده نص گرایانه دارد .نگرش نص گرایانه
عبارت است از رویکرد سلفی و حنبلی به معا رف و احکام اسالم که طبق آن قفط دانش و مطلبی دارای ارزش است که در
روایات و آیات به طور صریح ذکر شده باشد .و البته هر مطلبی خارج از این مجموعهی معرفتی و دانشی فاقد ارزش اسالمی
است .اما بحثهای کاربردی در مجموعهی معارف اسالم وجود دارد که فراتر از این نگرش قابل بررسی است .زیرا در نگرش
نصگرایانه ،فقط از عبارات صریح و ظاهر استفاده میشود در حالی که دستیابی به مطلوبیت اصلی اسالم و ذوق شارع مقدّس
درباره این گونه مسائل ،امری پیچیده و بسیار دشوار و در عین حال دارای روش و اصول ویژه است .چرا که نه فقط الفاظ و
اصطالحات بلکه عالوه بر آن ،یافتن جایگاه مسائل آن در شبکه و نظام جامع معارف الهی دارای اهمیت بسیار است و نقش
اساسی در تنظیم و تدوین نظر اسالمی ایفا میکند.
نکته ای که نباید درباره مطلوبیتهای شهرسازی و معماری اسالمی از نظر دور داشت این است که این مطلوبیتها جنبه
ضابطهای و مقرراتی برای ساخت شهر و بناهای اسالمی با ابعاد حاکمیتی و نظارتی دارد نه یک سری مطالب فردی و توصیه
ای که از هیچ گونه ضمانت اجرایی برخوردار نیست]3[ .
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جداول شاخصهای سبک زندگی اسالمی در مجتمع مسکونی
به منظور آشنا شدن با نگاه اسالم در مورد سبک زندگی ،ابتدا آیات و روایات پیرامون این موضوع جمعآوری شدند .منابع
اسالمی که در این راستا مورد استفاده قرار گرفتند ،عبارت بودند از کتابِ شریف حلیة المتّقین اثر مرحوم علّامه محمّد باقر
مجلسی علیه الرحمة والرضوان ،و همینطور کتاب مفاتیح الحیاۀ اثر آیت اهلل جوادی آملی دام ظله العالی .این دو اثر با بیان روایات
مختلف در باب شئونات مختلف زندگی دنیایی انسان ،از جمله خوردن و آشامیدن و لباس پوشیدن و سفر و ،...به گونهای به
تبیین منظومهی سبک زندگی اسالمی پرداختهاند .کتاب «معماری و شهرسازی مطلوب اسالمی» اثر حجت االسالم
والمسلمین رحیم قربانی نیز ،که طی یک پژوهش میان رشتهای به بررسی معمارانهی آیات و روایات در حوزهی معماری و
شهرسازی پرداختهاند ،از منابع بسیار مهم برای این پژوهش به شمار میرود.
پس از جمع آوری آیات و روایات ،که به عبارتی مواد خام این پژوهش به شمار میروند ،نوبت به نظمدهی و طبقهبندی
آنها رسید .برای این منظور ،انسان ،به عنوان مخاطبِ این آیات و روایات ،در مرکز پدیدههای عالم قرار گرفت و مابقی پدیده-
های عالم که انسان با آنها در ارتباط است ،در چهار گروه مختلف نسب ت به او قرار گرفتند :خویشتن انسان ،دیگران ،طبیعت و
خداوند .در هر حوزهی ارتباطی ،انسان فعالیتهایی انجام میدهد .مثالً در بخش ارتباط با خویشتن فعالیتهای اساسی و اولیه-
ی انسان ازجمله خوردن ،خوابیدن ،خالء ،استحمام و ...انجام میپذیرد .هر فعالیتی ،یک نیاز فضایی یا کالبدی با خود به همراه
می آورد؛ به عبارت دیگر هر فعالیتی باید در فضای مخصوص و متناسب با خودش تحقق بپذیرد .تعیین و تبیین کیفیّات این
فضاها بر اساس سفارشات و دستورالعملهای اسالم ،کار اصلی این پژوهش میباشد.
هر کدام از این مطلوبیتها و کیفیّات فضایی ،بر اساس یک یا گروهی از روایاتِ جمعآوری شده در مرحلهی قبل ،به دست
آمدهاند .و یا در مواردی نیز ،استنباطِ کلّی از تعالیم و احکام اسالمی این شاخص را بهدست میآورَد.
به عنوان مثال ،با توجه به آیه وَاللّهُ جَعَلَ لَکُم مِّن بُیُوتِکُمْ سَکَنًا ،7ایجاد آرامش و لوازم آن در خانه مطلوبیتی است که می-
توان بر آن تأکید کرد .به ویژه اینکه خانهی مسلمانان محل آسایش و آرامش همهجانبه برای ساکنان آن است و این عنصر
ضروری باید در همهی عملکردها و اجزای بناییِ آن اجرا و ظاهر گردد .بنابراین ،در طراحی و ساختن منازل باید به ابعاد و
اقتضائات ایجاد آرامش توجه نمود تا حاصل این عملکرد ،خانة مطلوب اسالمی باشد.
تأکید بر آرامش در ساختن خانه به این دلیل است که بسیاری از شاخص های خانه مطلوب اسالمی تحت الشّعاع این
امرعملیاتی میشوند .مانند این که اگر اقتضائات آرامش و عملکردهای معمارانهی آن در خانه محقق و ایجاد نشود ،نمی توان
از ادای وظایف شرعی ،ادای حقوق همسایگان ،ادای حقوق اهل و عیال ،و ابعاد دیگر زندگی سالم یا زیست مؤمنانه به راحتی
سخن گفت.
همچنین یکی از ابعاد بناییِ آرامش عبارت است از آرامش صوتی که به عنوان شاخص مهمی مورد توجه است .در ساختن
اتاقها باید دقت نمود که صدای کارهای داخل به بیرون و اتاقهای دیگر نفوذ نکند تا مفاسد اخالقی و رفتاری به بار نیاورد.
طبق حدیث ،نباید صداهای مربوط به امور زناشویی والدین به گوش فرزندان و دیگران برسد .زیرا این امر تبعات فاسدی چون
ایجاد زمینه شهوترانی در فرزندان و سایر اعضای خانه را فراهم می آورد که نتیجة این کار در روایت این گونه مورد تصریح
قرار گرفته است که اگر کودک خانواده این صداها را بشنود زمینة اعمال شنیعی مثل زنا و مشکالت جنسی برای او فراهم
خواهد شد.8
البته آرامش استنباط شده از این روایت فقط به مسئله زناشوئی منحصر نیست و هرگونه کارِناشایست اخالقی را شامل
میشود .زیرا هر کسی در چارچوب چاردیواری خود اعمال خصوصی و سرّی دارد که دوست ندارد دیگران حتی اهل و عیال و
خواهر و برادرش از این حاالت و اعمال وی آگاهی یابند .بنابراین ،اتاقها باید به گونهای ساخته شوند که اسرار و حاالت
خصوصی اهل خانه از دیگران پوشیده بماند]4[ .
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بدین ترتیب با استناد به آیات و روایات مذکور ،کیفیات فضای خواب ،از جمله «جانمایی در نقاط آرام خانه ،کنترل خروج
صدا از داخل اتاق به بیرون ،در دیدرس نبودن» و ...به دست میآیند.
همچنین بر طبق حدیث داریم...« :آیا نمىبینى که از نیکوئى تقدیر خانه که آدمى بنا مىکند آن است که بیت الخالء در
پنهانترین جاهاى خانه باشد؟ و هم چنین خالق قدیم و مدبّر حکیم در خانه بدن محل خروج فضله را که به منزلت بیت
الخالى بدن است در پنهانترین اعضاء قرار داده است و از پیش و پس نمایان نیست ،بلکه پنهان گردانیده در موضع پنهانى از
بدن که پوشیده و مستور است .1»...بنابراین یکی از شاخصهای طراحی سرویس بهداشتی ،جانمایی آن در مخفیترین نقطهی
بنا میباشد.
ی شاخصها به بخش پینوشتها مراجعه کنید.
برای مشاهدهی سایرِ مراجع و شواهدِ روای ِ

 )1اعْتَبِرِ الْآنَ یَا مُفَضَّلُ بِعَظِیمِ النِّعْمَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ فِی مَطْعَمِهِ وَ مَشْرَبِهِ وَ تَسْهِیلِ خُرُوجِ الْأَذَى أَ لَیْسَ مِنْ حُسْنِ التَّقْدِیرِ فِی بِنَاءِ الدَّارِ أَ ْ
ن
یَکُونَ الْخَلَاءُ فِی أَسْتَرِ مَوْضِعٍ فِیهَا فَکَذَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَنْفَذَ الْمُهَیَّأَ لِلْخَلَاءِ مِنَ الْإِنْسَانِ فِی أَسْتَرِ مَوْضِعٍ مِنْهُ فَلَمْ یَجْعَلْ ُه بَارِزاً مِنْ خَلْفِهِ وَ لَا
نَاشِراً مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ بَلْ هُوَ مُغَیَّبٌ فِی مَوْضِعٍ غَامِضٍ مِنَ الْبَدَنِ مَسْتُورٌ مَحْجُوبٌ یَلْتَقِی عَلَیْهِ الْفَخِذَانِ وَ تَحْجُبُهُ الْأَلْیَتَانِ بِمَا عَلَیْهِمَا مِنَ اللَّحْمِ
فَیُوَارِیَانِهِ فَإِذَا احْتَاجَ الْإِنْسَانُ إِلَى الْخَلَاءِ وَ جَلَسَ تِلْکَ الْجِلْسَةَ أَلْفَى ذَلِکَ الْمَنْفَذَ مِنْهُ مُنْصَبّاً مُهَیَّئاً لِانْحِدَارِ الثُّفْلِ فَتَبَارَکَ اللَّهُ مَنْ تَظَاهَرَتْ آلَاؤُهُ
وَ لَا تُحْصَى نَعْمَاؤُه( .بحار األنوار (ط  -بیروت) ،ج ،193 ،77باب  2آداب الخالء ،ص)167 :
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جدول  -1ارتباط با خویشتن (مأخذ :نگارنده)1394 ،
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ادامهی جدول  -1ارتباط با خویشتن (مأخذ :نگارنده)1394 ،
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جدول  -2ارتباط با دیگران (مأخذ :نگارنده)1394 ،
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ادامهی جدول -2ارتباط با دیگران (مأخذ :نگارنده)1394 ،
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جدول  -3ارتباط با طبیعت (مأخذ :نگارنده)1394 ،

جدول  -4ارتباط با خدا (مأخذ :نگارنده)1394 ،
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جدول  -5مسائل متفرّقه (مأخذ :نگارنده)1394 ،

نتیجهگیری
دین اسالم در بین ادیان الهی ،به عنوان متأخرترین و کاملترین آیینی که از سوی خداوند برای انسان فرستاده شده
است ،اصیلترین منبع ما برای کسب دستورالعمل و فلسفهی زندگی میباشد .همهی شئونات فردی و اجتماعی زندگی دنیایی
انسان از سفر و حضر و کار و امرار معاش گرفته تا امور شخصی و فردی نظیر آداب خوابیدن و خوردن و استحمام و بهداشت
فردی و ...در دین مبین اسالم به آنها پرداخته و جزییات آنها تبیین شده است.
تدوین ضوابطی نظاممند و جامع و مانع که بهوسیلهی آن بتوان به سنجش نمونههای مسکونی موجود و طراحی نمونههای
جدید با معیارهای اسالمی پرداخت ،از ضروریات امروز به نظر میرسید .در پژوهشهای بعدی ،امکان کمّیسازیِ کیفیات
فضایی (شاخصهای) ارائه شده در جداول ،و پیشنهاد ساختارهای دیگر برای نظمدهی به آیات و روایات میتواند مورد بررسی
قرار گیرد .همچنین می توان با تمرکز بیشتر بر روی جزییات کیفیات فضایی ،مواردِ ریزتری از جمله جنس مصالح ،رنگِ
جدارهها و کف و سقف ،نورپردازی مصنوعی ،نوع مبلمان و ...را مورد بررسی قرار داد.
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