
 

 

 های ساخت و ساز از منظر تعالیم اسالمیها و شایستگیبایستگی
 2)ایران( دكتر سید حسن امامیان، 1)ایران( اكرم اصغري: گاننویسند

 30/04/1394پذیرش:                            10/11/1393دریافت: 

 چکیده

ونق سازي ر، بازار مسکن و ساختمانهاي اخیردر سالبه خصوص و  کشور ایران،در 

که هر روز رعایت مباحث قانونی و اسلمی در  ،بیشتري گرفته است. در این میان شاهدیم

با  شود.ها، به هم ریخته میسازي ساختمانازها، زیباسازي چهره شهرها و ایمنساخت و س

به انجام  بیت مروري که در این نوشتار در روایات وارده از انوار مقدس اهل

ها، سازي ساختمانرسیم که زیباسازي چهره شهرها، ایمنیبه این نتیجه م ،رسیده

که از یک طرف توجه  ،و... امور بسیار مهمی هستندهاي هر منطقه مسکونی ضرورت

چه به اما چنان ؛دهدرا بسیار زیبا جلوه می -ساخت و ساز -ها این امرکردن به آن

حقوق  بیت ي اهلهانگاه بیندازیم، با عدم رعایت این توصیه قضیهروي دیگر 

آوري شده روایات جمع ایم.شهروندي همسایگان، عابران و حتی خود را نقض کرده

هاي مذهبی، نکات روانی، نکات فنی و توصیه -بخش: نکات اخلقی ٦در قالب 

رفاهی و نکات اقتصادي  -معماري خانه، نکات ایمنی و امنیتی، نکات بهداشتی

که  ،نظر استمذهبی، روایاتی مد -لقیدر بخش نکات اخ گنجانده شده است.

مربوط به حقوق همسایه، آداب خرید و ورود به خانه است. و این در حقیقت به 

 یعنی پیوند بخشیدن بین دنیا و آخرت است. ؛نمایش گذاشتن هنر دین اسلم

                                                           

، ایران قم، ،المصطفی مجازي دانشگاه اسلمی، معارف و فقه گروه کارشناسی دانشجوي -١
akram_asghari_63@yahoo.com  

 ،نایرا قم، ،المصطفی مجازي دانشگاه اسلمی، معارف و فقه گروه مدرس -٢
dr.imamian@gmail.com  
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در خصوص نکو بودن و  در بخش نکات روانی، هشدارهاي پیشوایان معصوم

العاده آن در روحیات و بهداشت و تأثیر فوق ،حد نیاز بایستگی وسعت مسکن در

روایاتی بیان  ،هاي معماريدر بخش نکات فنی و توصیه روانی افراد بیان شده است.

سازي گزینه که آپارتمان ،رساندمی مطلبشده است که در نهایت ما را به این 

، که نکات شویممیدر بخش نکات ایمنی و امنیتی با روایاتی آشنا  .داري استمسئله

که مراعات آن بر سازندگان مسکن و استفاده  است، نظر قرار دادهو هشدارهایی را مد

برداري مورد توجه قرار و باید در مرحله ساخت یا بهره ،کنندگان آن الزامی بوده

اي رو به نکات الزم جهت حفظ رفاهی، پنجره -در بخش نکات بهداشتی گیرد.

چون شود. از کراهت نگهداري حیواناتی هماحادیث باز می بهداشت خانه، از دریچه

سگ تا نکاتی در مورد روشنایی منازل و ضروریات هر منقطه مسکونی و... سخن به 

در  ،یابدمالی اختصاص می -که به نکات اقتصادينیز آخرین بخش  میان آمده است.

امور دنیایی  که حتی در ،دهدرا نشان میحقیقت نمایش تلش پیشوایان معصوم

به این ترتیب  اند.نیز از ایجاد تحول در نگرش و ذهنیت دیگران دریغ نداشته

ناپذیري در عرصه نظري، عملی و هاي اسلمی نقش انکارروایات، باورها و ارزش

 ارتقاي زیبایی عینی، ذهنی و معنوي شهرها دارند.

 ساز ارتمان، معماري خانه، ساخت وخانه، مسکن، آپ :واژگان کلیدی

 مقدمه

ها و کی از الطاف، آیات، نعمتی عنوان به هاي دینی، از خانهدر آموزه

سازي در کنار هاي خانه و خانهها و عبرتاست. پیام هاي الهی سخن رفتهتمن

ها و بایسته بیان گردیده؛ و ارهاي ساخت و نگهداري مسکن مناسب،راهک

توان را می ه و خانه سازيرفتاري مربوط به مقوله خان -هاي اخلقیشایسته

 آیات و روایات اسلمی مشاهده نمود. ايجدر جاي
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 -شود، مجموعه نکات مربوط به خانه و آپارتمانتحقیق ارائه میاین  رچه دآن

 از نگاه رهنمودهاي اسلمی است. -ي در زندگی شهريامروزخانه  عنوان به

 مذهبی -نکات اخالقیبخش اول: 

 یریایسازی خانهأ. ممنوعیت 

دفاع و  ،نیست که همه جا بتوان از سیاست ساخت و ساز مسکن نیچننیا

جا که هنر دین اسلم، پیوند بخشیدن بین دنیا و آخرت از آن .ترویج نمود

چه بیگانه و اجنبی از ساحت حقیقت و کمال و با نگاه مخصوصی آن ،است

و ازها را ممنوع از  ساخت و س ايمجموعهکند؛ باشد را شناسایی و نفی میمی

ن به هدف مسک داند. از جمله آن ساختآن میموجب گرفتاري صاحب 

 است. گرایی کاذبلشهرت، زبانزد شدن و تجم

 فرمودند: رسول اکرم

 األرضِ مِنَ القِيَامَةِ یَومَ حُمِّلَهُ وَسُمعَةً رِیَاءً بُنيَاناً بَنَی مَن»

 فَلَا النَّارِ فِی وَیُلقَی عُنُقِهِ فِی طَوَّقُیُ ثُمَّ تشتَعِلُ نَارٌ وَهُوَ السَّابِعَةِ

 اهللِ رَسُولَ یَا قِيلَ یَتُوبَ أن إِلّا قَعرِهَا دُونَ مِنهَا شَيئٌ یَحبِسُهُ

 استِطَالَةً یَکفِيهِ مَا عَلَی فَضْالً یَبنِی قَالَ وَسُمعَةً رِیَاءًیَبْنِی  کَيفَ

  ؛١«هِلِإِخوَانِ وَمُبَاهَاةً جِيرانِهِ عَلَی مِنهُ

 آن قیامت روز بسازد، ساختمانی شهرت، و خودنمایی براي که هر

 ايافروخته آتش ساختمان آن و دارد، دوش بر هفتم زمین از را

 و شودمی افکنده آتش در او و گردد،می گردنش طوق که شود،می

 . کند توبه مگر رفت؛ خواهد جهنم قعر تا

                                                           

 .١١، ص. ٤، ج١٤١٣صدوق،  -١
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  است؟ چگونه تشهر و ریا ساختمان! خدا رسول اي: شد عرض

 و باشد؛ حاجتش و نیاز از بیش خانه بزرگی کهاین: فرمود

 کند، سرفرازي خود هايهمسایه بر ساختمان، بزرگی با بخواهد

 .ببالد برادرانش به و

 حقوق و احکام همسایهب. 

هایی در خصوص زندگی در خانه و آپارتمان، توأم با احکام و مسئولیت

 شود:امه به چند مسئله مهم از این موارد، اشاره می، که در ادباشدهمسایگان می

 فرمودند:  رسول اکرم

ت کند، خداوند نسیم بهشت را بر او حرام اش را اذیکه همسایه ره

مسایه دهد. خدا از حق هم قرار می، و جایش را در جهنداشته

از ما نیست. هر  ،همسایه را ضایع کند کند. هر که حقبازخواست می

را از فضل او خداوند  ،چه نیاز دارد محروم سازدرا از آنکه همسایه 

 ر؛ و هنهدیوامو او را به خود  ،کنددر قیامت محروم می رحمتشو 

 ١.پذیردو خدا عذر او را نمی ،گرددکه چنین شد، هلک می

 فرمودند: نیز  امام محمد باقر

و مسئولیت  ،هر گونه ورود بدون اجازه به خانه دیگري ممنوع

 ٢.اقب آن بر عهده وارد شونده استعو

که  ،میهمان آن جایی از خانه را جهت نشستن انتخاب کند

 ٣.کندصاحب خانه پیشنهاد می

                                                           

 .٥90، ص. ٣، ج١٤09حر عاملی،  -١

 .٥١همان، ص.  -٢

 .٥٧٥همان، ص.  -٣
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 آداب خرید خانه و آداب ورود به خانهج. 

 فرمودند: حضرت رسول اکرم

و گوشتش  ،سازد، گوسفندي فربه قربانی کردهاي میهرکس خانه

 گاه این دعا را بخواند: و آن ؛را به مستمندان بدهد

 لِی وَبَارِکْ وَالشَّيَاطِيْنِ وَالْإِنْسِ الْجِنِّ مَرَدَةَ عَنِّی ادْحَرْ اَللّهُمَّ»

 را شیاطین و نافرمان آدمیان و متمرد دیوان !پروردگارا ؛«بِنَائِی فِیْ

 .گردان مبارک من بر را خانه این و ،ساز دور من از

 ١.سازدا اجابت میاش ردر این صورت، خدا خواسته

 فرمودند:  امیرالمؤمنین علیحضرت 

و اگر  ؛تان سلم کنیدبر خانواده ،شویدوقتی به منزلتان داخل می

 اللَّهُ هُوَ قُلْ»و « رَبِّنا مِنْ عَلَيْنا السَّالمُ»د: ، بگوینبود اشخانواده

 ٣.شود فقر از او دور شودکه باعث می ،را بخواند ٢«أَحَدٌ

 نکات روانیبخش دوم: 
 مسکن وسیع، عامل سالمت روانیأ. 

که  ،جاستتا آن توصیه اکید در خصوص نکو بودن و بایستگی وسعت مسکن

و  است، هاي سعادت یا شقاوت شهروندان به شمار آمدهاز جمله عوامل و نشانه

و تأمین بهداشت روانی افراد  تحیاروآن در  العادهفوقاین حکایت از تأثیر 

 نماید.اجتماع کوچک خانه میدر  ،همزیست

                                                           

 .١٥8، ص. ٧٦، ج١٤0٣سی، مجل -١

 . )اشاره به تلوت سوره مبارکه توحید(.١اخلص،  -٢

 .٥٧٥، ص. ٣، ج١٤09حر عاملی،  -٣
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سازان مسکن نسبت به رعایت وسعت به عبارتی اگر سازندگان و انبوه

بزنند، باید در فرصتی نه  جوییدست به صرفه ،گزینانمنزل و مأواي مسکن

هاي وسیع و ، تیمارستانبزرگهاي چندان دور به فکر ساخت بیمارستان

که به هیچ وجه جبران آسیب  ،تري باشندتفریحی بزرگ -هاي ورزشیمکان

این  هاي قفسی( را نخواهد نمود.هاي خانگی )و یا خانهسروانی حاصل از قف

 .اندنمودهبر آن پافشاري  که پیشوایان معصوم ،همان هشداري است

 فرمایند: می حضرت رسول اکرم

 ١.مسکن وسیع است هاي سعادت انسان مسلمان، داشتنهاز عوامل و نشان -

؛ چند چیز از عوامل ٢«الهَنِیءُ وَالْمَرکَبُ  الصَّالِحُ وَالْجَارُ المَسکَنِ سَعَةُ المُسْلِمِ عَادَةِسَ مِنْ» -

 هاي سعادت مسلمان است: مسکن وسیع، همسایه صالح و مرکب مناسب.و نشانه

 فرمایند: می چنین امام محمد باقرهم

گیر، از سنفمنزل کوچک و ؛ ٣«لنْزِالْمَ ضيق يْشالْعَ قاءشِ نْمِ»

 .هاي شقاوت استعوامل و نشانه

 وسعت مسکنب. منوط به نیاز بودن 

 آنباشد؛ و در تعریف می ه شاخصه محوري احکام اسلمی، اصل عدالتجا کاز آن

 نیز گفته شده: 

 .دهد مى قرار خود جاى در را امور ؛٤«مَواضِعَها االُُْمُورَ یَضَعُ»

                                                           

 .٥٥8، ص. ٣، ج١٤09حر عاملی،  -١

 .١8٣، ص. ١، ج١٤١٣. صدوق، ٢

 .٥٥9، ص. ٣، ج١٤09حر عاملی،  -٣

 .٤٣٧نهج البلغه، حکمت  -٤
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ی که در خصوص وسعت منزل هایبا تمام توصیه که ،توان گفتمی

که این توصیه در ضابطه و اما نباید فراموش کرد  ؛وارد شده مسکونی

 یابد. معنا می چارچوب عدالت

ه: ملک در ضرورت مسکن وسیع و حد وسعت، نیاز و کفاف ک گونهنیا

در دنیا و  جب گرفتاري و وبالمو ،کفایت است باشد؛ و هرچه فراتر از حدمی

 ١.آیدپریشانی به شمار میروان ز اسباب، و اآخرت بوده

ت مذموم ، که حکمت و علاین نکته برگرفته از احادیث متعددي است

 از جمله:  ؛اندبودن وسعت خارج از حد کفاف مسکن را نیز بیان نموده

 موجب فریفتگی و غرور است؛ -١

  آجُرٍّ. مِنْ بَنَاهُ قَدْ رَجُلٍ بِبَابِ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ مَرَّ»

  الْبَابُ؟ هَذَا لِمَنْ فَقَالَ:

  بِالْآجُرِّ. صَاحِبُهُ بَنَاهُ قَدْ آخَرَ بِبَابٍ مَرَّ ثُمَّ الْفُلَانِیِّ لِمَغْرُورٍ فَقِيلَ:

  ؛«آخَرُ مَغْرُورٌ هَذَا فَقَالَ:

با آجر ساخته  آن رااز کنار خانه شخصی، که  حضرت علی

  کیست؟ مال خانه بود، عبور فرمودند، و بیان داشتند: این

 دیگر آجري بناي کنار از سپس است؛ فلن مغرور مال گفتند:

  فرمودند: و کردند، عبور

اي بسان سایر اهل و فریفتهاست ] دیگر مغرور یک هم این

 ٢.[است رغرو

                                                           

 .٥8٧، ص. ٣، ج١٤09ر. ک: حر عاملی،  -١

 .٣٣8، ص. ٥ج همان، -٢
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  ؛دارد دنبال بهرا مشغولیت به چنین ساخت و سازهایی، غفلت از آخرت  -٢

 : کندعرض می شخصی به حضرت امام حسین

و با  ،افتتاح کنم راآنام و دوست دارم با ورود شما اي ساختهخانه

 .گشایش کنید را آندعایتان 

چنانی حضرت به سمت خانه او راه افتادند، نگاه ایشان که به خانه آن

 فرمودند: ،او افتاد

و خانه دیگران )وارثانت(  ،اي[ خود را خراب کردهخانه ]اصلی

و سازي که  ردم زمین تو را با این ساختچند مهر  ؛را آباد کردي

 کنند.؛ اما آسمانیان نکوهشت میستایندمی ،ايکرده

عوامل بر هم زدن تصویر  نیترمهماز  تردید فریفتگی، غرور و غفلتبی

عواقب خطرناکی در روان و شخصیت روحی همگی و  ،بوده ١ذهنی روشن

 .ها دارندانسان

  :تکمله -

 قدرآن -نیاز بیش از حد -سیع و مرفهاخلقی مسکن و -آفت روحی -١

شد که برخی موجب می ، که هشدارهاي جدي پیشوایان معصوماست

  ٢نمودند.ساختمان مسکونی خود می یارانشان اقدام به متعادل نمودن از

 -ري معنويه خانه وسیع، آن است که کاربنیاز باز جمله مصادیق  -٢

ت اگر بگوییم مصداق بلکه دور از واقعیت نیس ؛داشته باشد فرهنگی

شود. نمونه زیر، گویاي این شاخص نیاز در همین زمینه خلصه می

 حقیقت است:

                                                           
1. Eidetic Imagery 

 . ٥0، ص. ١٣٧٦ر. ک: ورام،  -٢
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از  -بن زیاد حارثیعلءو به خانه  ،به بصره رفتند امیرالمؤمنین حضرت

، داخل شدند تا از او عیادت کنند. حضرت با مشاهده خانه وسیع وي -اصحاب

 فرمودند:به او 

 فِی إِلَيْهَا أَنْتَ أَمَا الدُّنْيَا فِی الدَّارِ هَذِهِ بِسِعَةِ تَصْنَعُ کُنْتَ مَا»

 فِيهَا تَقْرِی الْآخِرَةَ بِهَا بَلَغْتَ شِئْتَ إِنْ وَبَلَى أَحْوَجَ کُنْتَ الْآخِرَةِ

 فَإِذاً مَطَالِعَهَا الْحُقُوقَ مِنْهَا وَتُطْلِعُ الرَّحِمَ فِيهَا وَتَصِلُ الضَّيْفَ

 ؛«الْآخِرَةَ بِهَا بَلَغْتَ قَدْ أَنْتَ

تو در دنیا چه نیازي به این خانه وسیع داري؟ در حالی که در 

اي جهت وسیله را آناگر  . آريآخرت بدان نیازمندتر هستی

که: در آن  گونهنیااشکالی ندارد.  ،ايرسیدن به آخرت کرده

جا دعوت نمایی تا دید میهمانی برگزار کنی، و بستگانت را به این

برسانی؛ در  را آنات حق و حقوق از خانه، و و بازدیدي شود

 ١.ايرسیده نیزاین صورت است که با همین خانه به آخرت 

 نکات گوناگون روانیج. 

و نیز  ،هاي روانیها و استرسدر معرض آفت هاي مرتفعمانساخت -1

  یت شدن توسط موجودات نامرئی )اجنه، شیاطین و...( قرار دارند.اذ

خانه وسیع از فاکتورهاي مثبت در ایجاد آرامش روانی است؛ اما  هر چند -٢

تر چه قدرت مالی و زمینه الزم جهت تعویض منزل به مسکنی وسیعچنان

که چه این ؛هاي کلن و سنگین نمودوجود ندارد، نباید اقدام به استقراض

  گردد.پریشی میهمین باعث روان

                                                           

 .٢00نهج البلغه، خطبه  -١
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  بینی شود.پیش خانه گلیا  در فضاي داخلی خانه، مکانی جهت باغچه -٣

  ها تحقیق شود.قبل از اقدام جهت خرید یا ساخت مسکن، نسبت به همسایه -٤

در طول روند خرید یا ساخت منزل، امور اداري و قراردادها کاملا  -٥

 شوند تا در آینده تنش ایجاد نشود.قانونی و کارشناسی شده انجام 

 خانه ی و معماریبخش سوم: نکات فن

 سازیانآپارتمأ. 

یعنی عقاید کسانی است که  ؛آپارتمان محصول غرب .بنیان عمل، عقیده است

 . نداعتقادي به حریم شرعی، دقایق و لطایف روحی انسانی و... نداشتغالباا 

اشتباه  -که محل سکونت و آرامش است -این دسته، سرپناه را با مسکن

و  ،سازي کردندمرتبهلندو ب ،ها را روي هم گذاشتندگرفتند. آجر و بتون و آهن

ساختند. ما نیز به بهانه فضاي محدود زیست و  ه نام آپارتمانقفسی بلند ب

 و با هزار تلقین نهادینه ساختیم. پذیرفته آن راشهرنشینی، 

سازي گزینه مطلوب دین اسلم حقیقت آن است که آپارتمان و آپارتمان

 :فهمید آن راان علت و حکمت تونیست. از روایاتی که در این باره آمده نیز می

  کند؛داري را ضعیف میهاي بلند، روح پارسایی و خویشتنساختمان -١

 فرمودند:  امام جعفر صادق

«ّ  ثَمَانِيَةِ فَوْقَ سَقْفاً رَفَعَ لِمَنْ یَقُولُ بِالْبِنَاءِ مَلَکاً وَکَّلَ اهللَ إِنَ

 ذراع هشت از بیش که کسی؛ ١«فَاسِق؟ یَا تُرِیدُ أَیْنَ أَذْرُعٍ:

 تا فاسق اي گوید:می او به ملکی برد، باال را سقفش( متر چهار)

 بروي؟ خواهیمی کجا

                                                           

 .٥٦٥، ص. ٣، ج١٤09حر عاملی،  -١
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ي است که رعایت حقوق همسایه، بافت آپارتمان طوربه طور کلی، 

ها و س نکردن در کار دیگران، نگهداري نگاه، حفظ گوش از صحبتتجس

عدالت، پارسایی و از مصادیق دیگر  نمونه هادهو  ،مکالمات اطرافیان

 سازد.با مشکل مواجه میرا داري خویشتن

 رود؛را نشانه می هاي روانیمرتبه، آسیبي بلندهاساختمان -٢

ها از آزارها و استرس نشین هستند؛تقریباا تمامی کسانی که آپارتمانامروزه 

نکته مهم و شکایت دارند.  -هر کدام به نوعی -ي روانی آنهایناراحتو 

 :اندداشتهآن است که اعلم  ،در احادیث آمدهعجیبی که 

ط موجودات واقعی اما نامرئی هاي بلند، زمینه آزار روحی توسساختمان

ها، هاي روانی، تحریکات عصبی، استرسو شاید کسالت را دارند، ه()اجن

ها و هاي جسمی، خوابها، اختلالت روحی، نابسامانیها و فوبیترس

برخی از مصادیق آن آزارها  ،شوندزه به وفور دیده می... که امروها وکابوس

 توسط موجودات نامرئی واقعی باشند.

هم در منابع دینی و هم در  -به عنوان نمونه آشکار -زدگیحالت جن

ورد، این حالت در فرهنگ التین، خمصادیق عینی به وفور به چشم می

  .شودتعبیر می ١پوزیشن

هاي معنوي مخصوصی نشینی نبود، راهماناي غیر از آپارتچه چارهچنان

 .است آزاردهنده نیز توصیه شده موجوداتجهت رفع تسخیرات 

 فرمودند: امام باقر

 مَنَازِلِهِْم. عُمَّارَ  یَعِْنی الْجِنُّ؛ أَخْرَجَنَا فَقَالَ  جَعْفَرٍأَِبی إِلَى رَجُلٌ شَکَا»

                                                           
1. Possession 
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 فِی الْحَمَامَ وَاجْعَلُوا ذْرُعٍأَ سَبْعَةَ بُيُوتِکُمْ سُقُوفَ اجْعَلُوا قَالَ:

  الدَّارِ. أَکْنَافِ

 ؛١«ذَلِکَ بَعْدَ نَکْرَهُهُ شَيْئاً رَأَیْنَا فَمَا ذَلِکَ فَفَعَلْنَا الرَّجُلُ: قَالَ

از آزار و اذیت برخی اجنه گلیه  شخصی خدمت امام محمد باقر

خارج گوید: اجنه کاري کردند، که مجبور شدیم از خانه گرده، و می

 شویم. حضرت فرمودند: 

هاي خانه ها هفت ذراع باشد، و در برخی از قسمتسقف خانه

 .[گردندمشغول  هاآننیز کبوتر نگهداري نمایید ]تا جنیان به 

گوید: ما هم همین کار را کردیم، و از آن پس آن شخص می

 دیگر ناراحتی مشاهده ننمودیم.

 فرمودند:  امام صادقدر کلمی دیگر، 

 اِنَّ ياطينالشَّ نتهکَسَ کَذلِ دَعْبَ کانَ مافَ اذرع ةعَبْسَ  تکَيْبَ نِاِبْ»

؛ «واءهَالْ کنسْتَ انّماوَ  ضأرْالْ یفِ الوَ ماءالسَّ یفِ تْ سَيْلَ ياطينالشَّ

هر مقدار که بیش از هفت ذراع  ؛هاي خود را مرتفع نسازیدخانه

 ؛ا زمین نیستنددر آسمان ی هاطانیشباشد، جایگاه شیاطین است. 

 ٢.کنندزندگی می [هوا]بلکه در ما بین زمین و آسمان 

« آیة الكرسي»که دور تا دور سقف خانه را  ،در حدیث دیگري نیز توصیه شده

ت کننده از محل سیطره موجودات اذی گونهنیاو از هشت ذراع به باال را  ،نوشته

 نیز افزود. خانهه زیبایی توان بي میکاریکاشکه با این ژهیو به ٣؛میینماحفظ 

                                                           

 .٥٦٥، ص. ٣، ج١٤09حر عاملی،  -١

 .٥٦٦همان، ص.  -٢

 .همانر. ک:  -٣
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 تکمله: -

سازي و که اساساا آپارتمان ،آیدمی به دستاز برخی روایات چنین  -١

، که فهمیماي دیگر از احادیث میو از دسته ١؛سازي مذموم استبرج

نیز  -هرچند حالت آپارتمان نداشته باشند -هاي با سقف بلندحتی خانه

 ٢.نمایند باید از تدابیر معنوي گفته شده استفاده

آل در نوع مسکن، همان مسکن معمولی و فاقد از نگاه اسلم، ایده -٢

و  ،کردچه ضرورت ایجاب میاما چنان ؛حالت آپارتمان و برج است

بناها  گونهنیاتوان از ي مرتفع بود، میهاساختماننیاز به استفاده از 

هاي ها و علتکه شاید یکی از حکمتمند گردید؛ چه اینبهره

در موقعی است که ضرورت و لزومی  ،هاي بلندهیدن ساختماننکو

 ٣است. در کار نبوده ،نیاز باشد حدکه در 

 وی قبورر کراهت ساخت و ساز برب. 

گرفت که الزم است محل دفن  توان چنین نتیجهمی ،با الهام از تعالیم دینی

ستگان و تا هم ب وصول نباشدالاي دور از شهر و صعباموات و قبرستان، نقطه

شان اقدام حقوق درگذشتگان اموات بتوانند به راحتی جهت اداي بازماندگان

و در  ،رویشان قرار گیرد تا مرگ را فراموش نکردهاو هم آینه عبرتی فر ،کنند

 خروي خود باشند.آمادگی براي مرگ و ادامه حیات ا تلش جهت

                                                           

 .٥٦٥، ص. ٣، ج١٤09حر عاملی، ر. ک:  -١

 .٥٦٥-٥٦٦ ر. ک: همان، صص -٢

 .٥٧، ص. ١٣٧٦ر. ک: ورام،  -٣
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بور اجتناب بر روي ق ساخت بنا که از ،برخی دستورات دینی تأکید دارند

 صورت نگیرد. هاآنفی در نموده، و تصر

 فرمایند:می صادق جعفرامام 

و  بر روي قبرها، ایجاد و ساخت بنا؛ ١«الْقُبُورِ عَلَى تَبْنُوا لَا»

 ساختمان نکنید.

 خانه رمسجد د عنوان بهاستحباب قرار دادن مکانی ج. 

 عنوان بهاز خانه را که قسمتی است، توصیه فراوانی شده  هاي دینیدر آموزه

 قرار دهند تا فقط جهت مراسم عبادي و نماز مورد استفاده قرار گیرد.  نمازخانه

بر مهندسین معماري و ساختمان است تا قسمت مزبور را در  رو نیااز 

در جهت ترویج فرهنگ نماز و و با این اقدام  ،نقشه ساختمان تعبیه کرده

 ت اقدام نمایند.معنوی

 گوید:می حضرت امام صادقی از یاران یک

 دَارِکَ فِی تَتَّخِذَ أَنْ لَکَ أُحِبُّ أَنِّی أَبُوعَبْدِاللَّهِ إِلَیَّ کَتَبَ»

 ثُمَّ غَلِيظَيْنِ طِمْرَیْنِ ثَوْبَيْنِ تَلْبَسَ ثُمَّ بُيُوتِکَ بَعْضِ فِی مَسْجِداً

 تَتَکَلَّمَ وَلَا الْجَنَّةَ یُدْخِلَکَ وَأَنْ النَّارِ مِنَ یُعْتِقَکَ أَنْ اللَّهَ تَسْأَلَ

 ؛٢«بَغْی بِکَلِمَةِ وَلَا بَاطِلٍ بِکَلِمَةِ

 و فرمودند:  ،ي نوشتندانامهآن حضرت برایم 

 ،مسجد قرار بدهی عنوان بهات را من دوست دارم که بخشی از خانه

و سپس از خدا  ،گاه لباسی مناسب با عبادت بر تن نماییو آن

 و به بهشت وارد سازد. ،جهنم رهانیده بخواهی تا تو را از آتش

                                                           

 .١٥9 .، ص٧٦ج، ١٤0٣، مجلسی -١

 .١٦٢، ص. ٧٣همان، ج -٢
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 هاها و مجسمه، صورتهاتمثالکراهت نقش و نگار کردن خانه با د. 

سازي، نقاشی و... به بري، مجسمهامروزه با توسعه و پیشرفت در رشته گچ

ها و نیز مجسمه هالیشما، و شکل و هاتمثالها با تصاویر، تزئین ساختمان

دلیل بر اما باید توجه داشت که صرف زیبایی  است؛ تري گردیدهه فزونتوج

 شود.پسندیدگی موضوعی نمی

 این است: هاآنکه پیام همه  ،دي وجود دارندروایات متعد

و  ،دارهاي موجودات روحو صورت هاتمثالاشی خانه به عدم جواز نق

ها بري ساختمانکه در گچآن ژهیو به ١؛کراهت نگارسازي موجودات فاقد روح

اندرکاران بر معماران و دست رو نیاشود. از ز تمثال زنان و مردان استفاده میا

 که از این گونه موارد اجتناب نمایند. ،امور ساختمانی است

 فرمودند:  حضرت رسول اکرم

گفت: خدا از تزیین  ،که سلم الهی را بر من ابلغ کردجبرئیل پس از آن

 ٢است. مودهها به نقش و نگار تماثیل نهی نخانه

 ی. چند نکته تکمیلی

 واجب است سرویس بهداشتی ساختمان رو یا پشت به قبله نباشد. -١

  ي کوچکی تعبیه شود.اخانه گلداخل ساختمان، فضاي  -٢

موجب  ها از دو قسمت بیرونی و اندرونی تشکیل شود تاساختمان -٣

  .نشود -هابه ویژه در هنگام میهمانی -اختلط بین محرم و نامحرم

                                                           

عدم جواز نقش البیوت بالتماثیل والصوّر ذات االرواح ، باب: ٣، ج١٤09ر. ک: حر عاملی،  -١

 خاصّة وكراهة غیرها وعدم جواز اللعب بها.

 .٥٦0ر. ک: همان، ص.  -٢
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، خلف فرهنگ اسلمی است -مشهور به اپن -ت و ساز سالنیساخ -٤

باشد. ضرورت دارد از این سبک ه به کفار میو مصداق تشب

  خودداري گردد.

  اتاق خواب مخصوص همسران تعبیه شود. -٥

 ١ها در مسیر رفت و آمد مردم نباشد.ناودان -٦

 نکات ایمنی و امنیتیبخش چهارم: 

 بخشتی است. در این و تدابیر ایمنی و امنیات خانه، مراعات نک از ساخت ترمهم

که مراعات آن بر سازندگان  ،شویمآشنا می اي از نکات و هشدارهامجموعهبا 

ی در مرحله ساخت یا بهره و بایست ،مسکن و استفاده کنندگان الزامی بوده

 مورد توجه قرار گیرد. -پس از ساخت -برداري

 سازی بناومامقأ. 

است، که حتی در  بوده مورد عنایت پیشوایان معصومبه قدري  این اصل،

اند. جریان دستور دادهبندي به رعایت اتقان و پرهیز از سرهم ساخت قبور نیز

 :است هاي حدیثی آمدهکه در کتاب ،وجود داردمشهوري 

 ،مشاهده نمودند -بن معاذدسع -یکی از صحابهن یدفتهنگام  رسول خدا

سازي آن مقاومرخوردار نیست؛ پس خودشان به مناسب بکه قبر از استحکام 

 و بیان داشتند:  ،اقدام فرموده

 عَبداً یُحِبُّ اهللَ وَلَکِنَّ البَالءُ إِلَيهِ وَیَصِلُ سَيَبلَی أنَّهُ لَاَعْلَمُ إِنُُِِّی»

 ؛ ٢«أحکَمَهُ عَمَالً عَمِلَ إِذَا
                                                           

 .٣٣٣، ص. ٥٢، ج١٤0٣ر. ک: مجلسی،  -١

 .١0٧، ص. ٢٢همان، ج -٢
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و بدنش  ،دانم که او بزودي در قبر پوشیده شدهمن خودم می

 ،مرتبه دوست دارد؛ ولی خداوند بزرگ و عالیگرددشی میمتل

 .متقن انجام دهد آن رادهد، که هرگاه کسی کاري انجام می

 هابام، ایوان و بهار خوابپشتدیوار داشتن ب. 

  :است بیان شده ذیل این بخش، در روایات مهمینکات 

که که بر روي سطحی بخوابیم  ،اندشدیداا نهی کرده پیامبر اکرم -١

 ١.کمتر از چهار دیوار )در چهار طرف( داشته باشد

 ٢.سانت( نباشد ٤0)حدود  کمتر از یک ذراع و یک وجب طول هر دیوار، -٢

 ٣.ارتفاع هر دیوار، کمتر از دو زراع )یک متر( نباشد -٣

 تی ویژه ساکنین منازلج. تدابیر امنی

 فرمایند: . برخی از روایات میاست دي در این زمینه وارد شدههشدارهاي متعد

و حداقل یک نوع مانع و پوشش  الزم است که منازل؛ دیوار، در -١

 ٤.داشته باشند

 ٥.منازل در مواقع غیر الزم، بسته باشد در -٢

 ٦.هاي آتش در غیر موارد نیاز، خاموش شودشعله -٣

                                                           

 .٢-٣و  ٥و  ٧-8، ح ٧، ابواب المساکن، باب ٣، ج١٤09ر. ک: حر عاملی،  -١

 .٣ر. ک: همان، ح  -٢

 .١ر. ک: همان، ح  -٣

 .١-٢، ح ١٧ر. ک: همان، ابواب احکام المساکن، باب  -٤

 .٥٧٦، ص. ١٦ر. ک: همان، باب  -٥

 ر. ک: همان. -٦
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 ١.و یا از مواد خالی شوند ،پوشیده گردد غذاهاي آب و روي ظرف -٤

 ٢.یل آتشی بدون مراقبت پرهیز شودموقع خواب، از رها کردن آتش و وسا -٥

، و تا شیطان فرار کند گفته شود« بسم اهلل»هنگام رسیدن به در خانه  -٦

تا  گفته شود« بسم اهلل الرحمن الرحیم»هنگام داخل شدن به خانه نیز 

 ٣.نس بگیرند، و با آن اجا وارد شدهنملئکه بدا

یست، قرآن و اگر شخصی همراه ن ٤،در منزل تنها نخوابیده گاهچیه -٧

 ٥همراه داشته، و تلوت شود.

متخلفان از حلقه حفاظت  ن مخروبه و فاقد استحکام خوابیده نشود.در اماک -8

 ٦.اندالهی بیرون

 رفاهی -بخشش پنجم: نکات بهداشتی

 زندگی أ. ضرورت حفظ بهداشت محل

نکات الزم جهت حفظ بهداشت خانه در احادیث بیان  عنوان بهموارد بسیاري 

  پردازیم:می هابرخی از آن، که به مرور است شده

و از خاک و غبار پاک کنید، که این تان را جاروب کرده، هايخانه -١

  ٧.کندتان را جلب میروزي

                                                           

 .٥٧٦، ص. ١٦ ابب ،٣، ج١٤09ملی، ر. ک: حر عا -١

 ر. ک: همان. -٢

 .٥80ص.  همان،ر. ک:  -٣

 ر. ک: همان. -٤

 ر. ک: همان. -٥

 .١٥٧، ص. ٧٦، ج١٤0٣ر. ک: مجلسی،  -٦

 .٥٧0، ص. ٣، ج١٤09ر. ک: حر عاملی،  -٧



 179/ هاي ساخت و ساز از منظر تعالیم اسالميشایستگي ها وبایستگي

 

 

زیرا جایگاه موجودات  ؛خاکروبه و زباله را پشت درب خانه نریزید -٢

  ١.شودرسان )شیطان( میآسیب

که محل زندگی ه اینچ ؛تان را از تار عنکبوت پاک کنیدهايخانه -٣

 ٢.و باعث فقر و گرفتاري است ،موجودات خطرناک )شیطان(

 ٣.ها را شب در خانه نگهداري نکنیدزباله -٤

 کراهت نگهداری سگ در خانهب. 

شود که تابع فرهنگ و آداب اروپایی ن گفته میدر ادبیات عرفی، به کسی متمد

، و به هاي دینی بودهدیشهزیر پا گذاشتن ان مستلزم دیتقلباشد؛ هر چند که این 

 مخالفت با آن بینجامد.

ی وقتی قیحقکه پیشرفت  اند،متوجه این نکته نشده قائلین به این دیدگاه،

 -هاي آفریدگار و راهنمایان زندگیاست که پا به پاي دستورات و راهنمایی

 گام بردارند. -معصومین

لکه چونان و ب -، نگهداري از سگ در خانهن غربتمد مظاهراز جمله 

است. این رفتار، به عدم مراعات دقیق بهداشت منجر  -عضوي از خانواده

 خواهد داشت.  دنبال بهو عواقب بیماري و امراض  ،شده

گونه زیست سگ در میان خانه و  گذشته از این، از نگاه تعالیم دینی هر

هاي ویژه پروردگار میزندگی، باعث دور کردن منزل و ساکنین آن از رحمت

 گردد.

                                                           

 .٥٧١، ص. ٣، ج١٤09ر. ک: حر عاملی،  -١

 .٥٧٤ همان،ر. ک:  -٢

 .٥٧٢ر. ک: همان، ص.  -٣
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 فرمایند:می رسول خدا

«ّ  فِيهِ بَيْتاً نَدْخُلُ لَا الْمَلَائِکَة مَعْشَرَ إِنَّا فَقَالَ أَتَانِی جَبْرَئِيلَ إِنَ

جبرئیل به من گفت: ؛ ١«فِيه یُبَالُ إِنَاءٌ وَلَا جَسَدٍ تِمْثَالُ وَلَا کَلْبٌ

اه مه یا آلودگی همراي که در آن سگ یا مجسن به خانهما فرشتگا

 .شویموارد نمی ،با نجاست باشد

، و دست و در معرض خطرهاي دورنیز که در مکاندر خصوص کسانی البته 

هر  ٢؛هستند، اجازه داده شده که از سگ استفاده کنند حمله حیوانات وحشی

اند که محیط زندگی سگ را از زندگی خصوصی خود جدا موظف نیز هاآن چند

 .را در دستور کار قرار دهندهاي شرعی بهو مراعات بهداشت و جن ،ساخته

 ج. نکاتی در مورد روشنایی منازل

هایی پیرامون روشنایی منازل توصیه هاي پیشوایان معصومدر مجموع پیام

  :پردازیممی هاکه به برخی از آن ،بیان شده

که مگر آن ؛نهی فرمودند کیتاراز ورود به خانه  پیامبر خدا -١

 ٣.همراهشان چراغ باشد

 ٤.بردروشن کردن چراغ قبل از غروب خورشید، فقر را می -٢

در  ، )به عنوان مثال:موقعی که روشنایی به قدر کافی موجود است -٣

از  هایی که دیگر به چراغ نیازي نیست(در جا ،هاي مهتابیشب

 ٥.روشن کردن چراغ پرهیز شود

                                                           

 .١٥9، ص. ٧٦، ج١٤0٣لسی، مج -١

 .١٦١، ص. ٧٦، ج١٤0٣ر. ک: مجلسی،  -٢

 .٥٧٣، ص. ٣، ج١٤09ر. ک: حر عاملی،  -٣

 ر. ک: همان. -٤

 .٥٧٤ر. ک: همان، ص.  -٥
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 د. سه ضرورت هر منطقه مسکونی

که در هر شهر و روستا و محل  ،یندیشندتدبیري برسازي مسئولین شه الزم است

زندگی مردم، امکان جذب، زندگی و فعالیت سه گروه که نیاز اصلی هر منطقه 

 است، وجود داشته باشد.

 فرمودند: امام جعفر صادقدر خصوص معرفی این سه گروه مهم، 

 ياهُمْدُنْ رِمْأَ فى هِمْإِلَيْ زَعُیُفْ ثَالثَةٍ عَنْ بَلَدٍ کُلِّ لُأَهْ نىتَغْیَسْ ال»

 خَيِّرٌ أَميرٌوَ وَرِعٌ عالِمٌ فَقيهٌ: هَمَجا کانوا ذلِکَ عَدِموا فَإِنْ وَآخِرَتِهِمْ

مردم هر منطقه به سه چیز نیاز دارند تا در ؛ ١«ثِقَةٌ بَصيرٌ طَبيبٌوَ مُطاعٌ

، را نداشته باشند هانیاپناه ببرند؛ و اگر  هاآنامور دنیایی و آخرتی به 

 رج خواهند بود:ر هرج و مهمواره د

 شناس پارسا؛عالم اسلم -١

 مدیر خیررسان مقتدر؛ -٢

 .مطمئن طبیب آگاه -٣

 مالی -بخش ششم: نکات اقتصادی

 گذاری در زمینه مسکنسرمایه تشویق بهأ. 

که سفارش شده اکیداا از راکد  ،جاستسازي تا آناهمیت موضوع خانه و خانه

جز در زمینه  آن راو حتی  ،اري نمودهگذاشتن پول حاصل از فروش خانه خودد

 ساخت و ساز مسکونی صرف نکنند.

 فرمایند:می در همین خصوص، نبی مکرم

 ؛ ٢«فيها لَهُ  یُبارَکُ  لَمْ مِثْلُها ثمنَها یَجْعَل لَمْ ثُّمَ دارَاً باعَ  مَنْ»

                                                           

 .٢٣٥، ص. 8٧، ج١٤0٣مجلسی،  -١

 .٥٢، ص. ٣، ج١٤٢٤متقی هندي،  -٢
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اش را بفروشد و پولش را در راه خرید خانه خرج نکند، که خانه ره

 .رکت نخواهد داشتآن پول برایش ب

 ل در مسکن و پرهیز از رکودب. ایجاد ذهنیت لزوم تغییر و تحو

یعنی:  ؛بر این بوده تا به پیروان خود جهت دهند تلش پیشوایان معصوم

 که چگونه فکر کنند؟ به چه فکر کنند؟ و چگونه عمل کنند؟  بفهمانند

ت تحول در نگرش و ذهنینیز از ایجاد که حتی در امور دنیایی  در همین مسیر است،

حلل هاي دنیایی را خداوند، امکانات و زینتکنند که: ، و توصیه اکید میدیگران دریغ نکرده

کار گیرید. دنیاي خوب )به ه و در مسیر صحیح ب ،پس شما آن را استفاده کرده است؛ کرده

 .رتی نیکوشرط عدم دلبستگی و وابستگی به آن( وسیله خوبی است براي داشتن آخ

که تکاپوي نیازهاي  ،از جمله این موارد، اظهار کراهت از داشتن منزل کوچکی است

که شخص امکان تبدیل منزل به با این ؛بنددو دست و پاي او را می ،اصلی آدمی را نداشته

 است. بیان شدهمواقع این توصیه در کمال صراحت لهجه  یاي بهتر را هم دارد. گاهخانه

 به عنوان مثال:

 وَقَالَ إِلَيْهَا یَتَحَوَّلُ لَهُ مَوْلًى وَأَمَرَ دَاراً اشْتَرَى الْحَسَنِ أَبَا إِنَّ»

  ضَيِّقٌ. مَنْزِلَکَ إِنَّ لَهُ:

  أبِی. الدَّارَ هَذِهِ أحدَثَ قَدْ الْمَوْلَى لَهُ فَقَالَ

 ؛ «مِثْلَه تَکُونَ أَنْ فَيَنْبَغِی أَحْمَقَ أَبُوکَ کَانَ فَقَالَ: إِنْ

و به او  ،اي براي یکی از شیعیانشان خریدندخانه م کاظماام

 ات کوچک است.خانه فرمودند:

 همین خانه کوچک، یادگار پدرم است.او گفت: 

 ١مق بود، تو هم باید مثل او بمانی.حال اگر پدر تو اح حضرت فرمودند:

                                                           

 .٥٥9، ص. ٣، ج١٤09حر عاملی،  -١
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در پاسخ شخصی که از کوچکی منزلش  پیامبر گرامی اسلم چنینهم

 ، فرمودند: شکایت داشت

اي بزرگ به توانی با صداي بلند از خدا بخواه تا خانهجا که میتا آن

 ١.تو روزي نماید

 های خالی و ممانعت از عرضه جهت اجارهبحران خانهج. 

هاي ، امتناع دارندگان خانههاي اقتصادي در حوزه  مسکناز جمله آسیب

 ژهیو بهشهرها ران در کلنباشد. این بحد از اجاره دادن به متقاضیان میمتعد

 است. تبدیل شده هاي بزرگ، به چالشی جديشهر یشمال مناطقدر 

هاي خالی از ، اگر صاحبان خانهارائه شده مسئولین و آمارهاي بنا به گفته

وسیعی  به متقاضیان اقدام نمایند، بخش هاآنسکونت، نسبت به اجاره دادن 

 شود.از نیاز فاقدین منزل، تأمین می

نین که از اجاره دادن خانه خود دسته از متمک نبه آ صادقمام ا

 دهند:کنند، خطاب کرده و هشدار میخودداري می

  ُاللّه قالَ  إیّاها فََمنَعَهُ  سُکناها إلى مُؤمِنٌ  وَاحتاجَ  دارٌ  لَهُ کانَ  مَنْ»

 زَّتیوَعِ الدُّْنيا، ِبسُکَْنى َعبْدی على َبخِلَ  عَبْدی مَالئکَتی!: وجلَّ عَزَّ

و با وجود نیاز  ،اي داشته باشدهر که خانه؛ ٢«أبَدا ِجنانی ال یَسُْکنُ

در انتظار این تهدید  ؛مؤمنی جهت سکونت در آن، ممانعت نماید

این بنده در  !فرماید: اي ملئکه منکه به فرشتگانش می ،خدا باشد

به  به یکی از بندگانم بخل ورزید.اش دنیا از در اختیار گذاشتن خانه

 دهم.هایم سکونت نمیرا در بهشت که هرگز او ،تم سوگندعز

                                                           

 .٥٥8، ص. ٣، ج١٤09حر عاملی،  -١

 .٣89، ص. ٧٤، ج١٤0٣مجلسی،  -٢
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 تعمیر ساختمان درمشغولیت افراطی هشدار به د. 

، و کمک شایانی ات ساختمانی و رسیدن به خانه، مطلوب بودههر چند اتقان در عملی

 و ،کند؛ اما مشغولیت افراطی به آن، منفی بودهسازي آن میو مقاوم به حفظ امنیت بنا

 ز نوعی هشدار و تنبیه الهی دارد.حکایت ا

 فرمودند: صادقامام در همین ارتباط، 

هر ؛ ١«وَالْمَاء وَالطِّينَ الْبِنَاءَ عَلَيْهِ سَلَّطَ حِلِّهِ َغيْرِ ِمنْ مَالًا کَسَبَ  مَنْ»

دست آورد، خداوند او را به کار ساختمانی ه که از راه حرام، پولی ب

 .سازدو آب و گل دچار می

ی برخی تعمیرات ساختمانی، که بدانیم: گاه ،درس این روایت آن است

 باشد، که متوجه آن نیستیم.ما میهاي مالی و کیفر کردارها و آلودگی تقاص
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 .٥88، ص. ٣، ج١٤09حر عاملی،  -١


