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...خدايا

من در كلبه ی فقيرانه ی  
خود چيزی دارم كه تو در  
عرش كبريايي خود نداری

تو چون من چون تويي دارم و 
...خودی نداری



با جستجوي انجام شده در آثار نوشته شده در زمینه موضوع تحقیق، اين نتیجه  
به دست آمده است كه آثاري اعم از كتاب، مقاله و رساله با اين عنوان و محتوا نگارش نشده  

شده  ، تقريباً به آنچه در اين رساله نگاشته دربرخي از فصل هايشان ، محتوايياست؛ ولي 
در قالب كتب ، پايان نامه ها و مقاالت  تخصصي فقهي و ) داشته وجود  تخصصي  ,

كه اين مکتوبات  با كمک (معماري يا با جمع آوري آيات و روايات  شهرسازي  ومسکن 
. استاد بزرگوارم ، راهنماي بنده ، در شروع كار بودند

:ازجمله
فرهنگي درس هايي مركز : محسن قرائتي، سیماي مسکن و شهرسازي، تهران

1375از قرآن، 
انتشارات  : در آينه فقه، چ اول، قمنبايد ها فارسي مدان، خانه وخانه سازي؛ بايد علي 

. 1395عقیق عشق، 
پايان نامه 

، مركز (آيات و روايات)محمدحسن كرمي زاده، الگوي معماري اسالمي از منظر فقه 
1394، 3مديريت حوزه علمیه استان قم، رساله علمي سطح 

پیشینه پژوهشی 



معيارهای اسالمي مرتبط با خانه مطلوب: فصل دوم

ايجابي خانه مطلوب جنبه هاي : گفتار نخست

مطلوبسلبي خانه جنبه هاي : گفتار دوم

مرتبط با طراحي خانه بر مصاديق عينياسالمي تطبيق معيارهای : فصل سوم

ايجابيجنبه هاي تطبیق : گفتار نخست

سلبيجنبه هاي تطبیق : گفتاردوم

كليات ومفهوم شناسي : فصل اول



اهمیت وضرورت

، نه تنها به عنوان سرپناه، بلکه به عنوان محل پرورش انسان، رابطه مستقیم با خانواده و جامعه دارد؛  بنابراین از ابعاد گوناگون خانه

محیطی،  ویژگی های سنتی، ارزش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی برخوردار بوده و الزم است شکل و سازمان آن، متناسب با 

. اعتقادی و فرهنگی اجتماعی ساکنینش باشد

گفت که خانه، ارتباط  می توان مختلف است؛ مکان های آنجا که دین و مذهب به عنوان یکی از عناصر فرهنگی، منشا ایجاد تفاوت در از 

توجه ویژه ای  همچنین با توجه به اینکه اسالم مکتبی جامع در همه ابعاد زندگی انسانهاست، . تنگاتنگی با موضوع سبک زندگی اسالمی دارد

. نموده و شرایط خاصی را قائل شده استبه مساله خانه 

معماری خانه های امروزی به جای گرایش به فرهنگ اسالمی به مدهای غربی گرایش پیدا کرده است و خواسته و ناخواسته در متأسفانه 

اگر الگوی حاکم بر خانه، طبق الگوی اسالمی نباشد، ناخواسته شیوه زندگی صاحب خانه و  . مسیری افتاده است که ما را از اصل خویش دور کند

اگر از امروز در عالج آن نکوشیم، فردا جز پشیمانی سودی نخواهد داشت. شود¬ساکنین آن نیز، غربی می

هدف از تحقیق                
از  (خانه)استخراج الگوی شاخص محل زندگی 

پیروان و عامالن سبک است؛ تا برای منظر اسالم  
.افتدخانه سازی سودمند در زندگی اسالمی، 

روش پژوهش

توصیفی: روش پردازش اطالعات: الف

کتابخانه ای: روش گردآوری اطالعات: ب





بدون ورود )با مراجعه به منابع مکتب اسالم، ( در حد بضاعت اندك نويسنده)در اين فصل، سعي شده است 
آن دسته از آيات و روايات، كه به نحوي به ساخت خانه و فضاي كالبدي آن يا به عبارتي به ( به مصاديق

و نبايدهاي محل سکونت انسان مرتبط است معرفي و تبیین شود؛ ضمن آنکه بسیاري آيات ديگر بايد ها 
.وجود داردآن ها نیز با دقت و جستجو، امکان بهره مندي از 

مکان ها و زمان ها ، براي همه انسان هابیان اين مطلب الزم است كه چون قرآن و روايات، هدايتگر البته »
از مسائل جزئي و مصاديق خاص هر زمان و مکان مثل ابعاد در و پنجره، مقدار نمي رود هستند، انتظار 

«.زير بنا و امثال آن سخن گفته باشند

در . مورد استفاده قرار گیردمي تواند متفاوتي روش هاي دسته بندي معیارهاي اسالمي خانه مطلوب، در 
اين تحقیق با توجه به آيات مربوطه، عناويني انتخاب شده اند تا حد ممکن، براي پیروان و عامالن سبک 

.زندگي اسالمي، در مدل خانه سازي سودمند افتد



جنبه های ایجابی خانه مطلوب

وسعت
موقعيت مناسب 

(   محله و همسايگان)

رعايت امنيت
«حفظ حريم خصوصي»و « جان و مال»

ارتباط با طبيعت
آب، نور، : بهره مندی از طبيعت )

(باد،آسمان،،خاک ، گياهان وحيوانات
دستور به :بهره مندی بهينه ومشروع )

(  آبادی و منع تخريب مواهب طبيعي 

طهارت خانه
(طهارت باطني وظاهری)



ب جنبه های سلبی خانه مطلو

اجتناب از برخي طرح ها، نمادها و رنگ ها

اجتناب از ارتفاع زياد

اجتناب از تفاخر

اجتناب از اسراف
خانه بیش از مقدار نیاز خانواده، وسعت خانه اضافي، )

روي در لوازم و مخارج خانه،زياده 
(ضروريتزيینات غیر 





مي ال روش عملي كه خروجي آن قابل حس است بیشتر استقبوبه عبارتي از همواره به دنبال واقعیت عیني بوده انسان 
؛ همه آنچه انسان مي شودمشاهده نیز ( بهترين خط مشي انسان، در اعمال زندگي)كريم، همچنان كه در قرآن ؛  كند

كامل، برنامه انسان هاي عملي از نمونه هاي و اسوه ها بدان نیاز داشته، در قالب بايد نبايدها بیان شده و با نشان دادن 
. هدايت و تربیت و تکامل بشر ارائه گرديده است

ا اين رو نوشتار حاضر در صدد است تا با پیروي از روش قرآن و كاربردي نمودن مطلب، مصاديق عیني منطبق باز 
نمونه الزم به ذكر است كه . اجرايي شده در تاريخ را بیان نمايدنمونه هاي معیارهاي اسالمي خانه مطلوب يا در واقع 

ه خانو بیشتر از ( در حد بضاعت نويسنده از گزارشات يافته شده)معصومین علیه السالم  به ندرت، از خانه ائمه ها 
به جهت تامل در معماري گذشته و ، (معصومین علیه السالمبرگرفته از سیره )سنتي ايراني به سبک اسالمي هاي 

. عملي، آورده شده استنمونه هاي معماري عصر كنوني و بهره برداري از 



مصادیق عبادت وعبودیت  
تعیین اتاق مخصوص عبادت وفرائض دینی، رعایت جهت قبله، نصب آیه وحدیث 

اقلیم منطقه، محلهمصادیق مکان مناسب  

مصادیق رعایت امنیت 
بیرونی فضای 

ورودی خانه ، درب ورودی، سکو، هشتی، حیاط
فضای درونی 

اتاق و راهروها، آشپزخانه، سرویس های بهداشتی

فردی، فضای خانوادگی، فضای عمومی، فضای بازخصوصی و فضای 
فضاهافضای خدماتی، اندازه 

وسعتمصادیق 

فضا، پیش طبیعی، تعبیه وری از عوامل بهره 
فضای تر از خشک و کثیف از تمیزجدایی 

خانهمصادیق پاکیزگی و بهداشت 

، (حیاطباغچه و )از فضای سبز بهره گیری  خانهمصادیق ارتباط با طبیعت در 
(طبیعت، انسان و معماری)



نمو نه هايي از تصاوير 



:نامطلوب، رنگها و طرحهای اجتناب از نمادهامصادیق 
آرایه  تزیینی به عنوان مهیج، رنگهای و طرحهای خانه، عکسها سازی اسالمی، تصویر غیر نمادهای 

فریبندههای 

ایران سنتی خانه های اقتصادی در تفکر 

شبستان،  ، زیر زمین، ، سردابباغچه مناسب، هشتی، حیاط مرکزی، بادگیر، گودال گیری جهت 
با ضخامت  سقف ها، پنجره های مشبک، دیوار پوش ساختن بان، دو و سایه شودان ، حوض آب، ایوان 

مصالحهای چهارفصل، پوشش گیاهی، جنس ¬زیاد، خانه

زیاد خانهعدم ارتفاع مصادیق 

مصادیق عدم تفاخر

(اقتصاد مقاومتی)مصادیق عدم اسراف 



: مي آيدجمع بندي مطالبي كه در دو فصل بیان شد، بدست با 
فرهنگ اسالم، آن طرح و مدلي است كه در قالب رعايت آموزه هاي الگوي خانه مطلوب، طبق 

عدم و نبايدهايي همچون، مکان و محله مناسب، وسعت، حفظ حريم خصوصي، طهارت، بايد ها 
ها، ¬ورودي خانه، حیاط، اتاق)عرصه هايش اسراف و تفاخر؛ رنگ الهي در شکل و سازمان تمام 

جلوه گر شده و آرامش حاصل از تجلي فرهنگ اسالمي را به اعضاي خانواده ...( آشپزخانه و
. هديه دهد و آنها را به سعادتمندي اخروي برساند

سوي ديگر طرحي است با امکانات رفاهیه ذاتي و دروني تا آسايش خانواده به معناي واقعي از 
. فراهم گردد

با تغییر نگرش نسبت به محل زندگي به وسیله آگاهي از الگوهاي مورد : گفتمي توان بنابراين 
به الگويي از خانه مي توان پسند و تاكید اسالم و كاربردي كردن آنها در كالبد بناهاي مسکوني، 

. مطلوب دست يافت

نتیجه گیری




