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ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست وچهارم شماره 
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در  مسکونی  بناهای  عمودِی  توسعه  بودن  نامطلوب  بر  فقهی  تحلیلی 
شهر اسالمی1

محمدمنان رئیسی2 - استادیار معماری دانشگاه قم.
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که از سال 1393 توسط حضرت آیت اهلل  ج فقه نظام عمران شهری« است  کردن( نگارنده در »درس خار گردی  کله اصلی این پژوهش حاصل تلّمذ )شا 1.شا
کی در مدرسه دارالشفای قم برگزار می گردد. ارا

  m.raeesi@qom.ac.ir :2 نویسنده مسئول مقاله
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تاریخ پذیرش: 1396/03/16

چکیده
که محور این  این پژوهش به دنبال ژرفکاوی الگوی توسعه عمودی در ابنیه مسکونی از منظر فقه شیعی است و مسئله ای 
پژوهش را تشکیل می دهد، عبارت است از »مطلوبیت یا عدم مطلوبیِت فقهِی توسعه عمودی در ابنیه مسکونی و تبیین 
گردآوری  که در مقام  علل آن«. برای ژرفکاوی این مسئله از روشی ترکیبی در این پژوهش استفاده شده است؛ به نحوی 
کیفی و استدالل منطقی  داده ها از روش اسنادی استفاده شده اما در مقام تحلیل داده ها از روش های تحلیل محتوای 
بهره گیری شده است. بر اساس یافته های پژوهش، توسعه عمودی در ابنیه مسکونی به دالیل متعدد فقهی، مطلوبیت 
که این دالیل را می توان به دو دسته ادّله صریح و ادّله غیرصریح تقسیم نمود. از مهمترین دالیل دسته نخست  ندارد 
می توان مواردی همچون موضوع ِاشراف و ایجاد مزاحمت ساختمان های بلند در تهویه ابنیه مسکونی مجاور را برشمرد 
کمابیش مورد  گرفته و قبل از این پژوهش، در سایر پژوهش های مشابه نیز  که به صراحت در متون فقهی مورد نهی قرار 
که در این خصوص می توان به مواردی  بحث بوده است؛ اما نوآوری این پژوهش در تبیین دسته دوم )ادّله غیرصریح( است 
همچون تقابل با انجام برخی تکالیف شهروندی و اجتماعی، تقابل با برخی از سنن معصومین )ع( مانند سنت استهالل 
که اشاره شد، تحلیل و استنتاج یافته ها از این نوع ادّله از  و تقابل ضمنی با برخی از آیات و ادعیه اشاره نمود. همان طور 

ابداعات این پژوهش است.

کلیدی:  ابنیه مسکونی، توسعه عمودی، فقه شیعی، آموزه های اسالمی. گان  واژ
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شماره بیست وچهارم

است تا به مقایسه تطبیقی آثار مثبت و منفی توسعه عمودی در 
بافت های شهری بپردازد؛ وی مواردی همچون کاهش حمل ونقل، 
کاربرد بهینه زمین را از  مهمترین آثار مثبت این  کمتر و  اتالف وقت 
کم جمعیتی  نوع توسعه می داند و در مقابل، مصرف زیاد انرژی، ترا
در  وسیع  سایه اندازی  و  باد  طوفان های  مکان ها،  برخی  در  زیــاد 
برخی   .)Wood, 2007( می داند  توسعه  نوع  این  معایب  از  را  شهر 
مــواردی  بر  توسعه  نــوع  ایــن  بالقوه  تأثیرات  به  ــاره  اش با  محّققان 
کیفیت فعالیت های فیزیکی  همچون شرایط زیست محیطِی شهر، 
که  و روانِی شهروندان و غیره، سعی در ارائه راهکارهایی نموده اند 
 )Wener et al, 2006: از اثرات سوء این نوع توسعه بر شهرها بکاهد
)Yeang, 2007: 415 ;159-158. محققان دیگری همچون عزیزی، 
دانشپور و غیره نیز مقاالت و پژوهش های حائز اهمیتی در ارتباط 
با جوانب مختلف توسعه عمودی شهرها به ویژه توسعه عمودی 
 Azizi & Malek Mohammad Nejad,( ابنیه مسکونی نگاشته اند

.)Daneshpour et al, 2010 2007 ؛
آثار و پژوهش های یاد شده متمایز  از  را  که این پژوهش  اما آنچه 
می سازد و در واقع جنبه بداعت و نوآوری این مقاله را شامل می شود 
که پژوهش های یاد شده به موضوع توسعه عمودی از  این است 
از سایر جنبه ها  بلکه به این موضوع  منظر فقهی ورود نکرده اند، 
)مانند جنبه های پایداری، زیبایی شناختی و غیره( پرداخته اند. 
کتب خود  کنون تعدادی از اندیشمندان مسلمان در برخی  البته تا
 )Hakim, 1986 ;Mortada,به زوایایی از فقه شهرسازی پرداخته اند
)2003 اما نخست این آثار، محدود به فقه اهل تسّنن می شود نه 
آثار به شکلی تفصیلی به تحلیل فقهِی  این  فقه شیعی و دوم در 
صرفًا  و  اســت  نشده  پرداخته  مسکونی  ابنیه  در  عمودی  توسعه 
فقه  موضوعات  سایر  کنار  در  موضوع  ایــن  به  اجمالی  شکلی  به 
شهرسازی اشــاره شــده اســت. امــا ایــن پژوهش در صــدد اســت تا 
تحلیل فقهِی توسعه عمودی ابنیه مسکونی را به شکلی تفصیلی و 
مبتنی بر آموزه های شیعی )به ویژه روایات فقهِی معصومین علیهم 

السالم( ارائه نماید.

3. روش تحقیق
گردآوری داده ها از روش مطالعات اسنادی_ این پژوهش، در مقام 
که با جست وجوی  کتابخانه ای بهره جسته است؛ به این ترتیب 
ــــات(،  روای و  آیـــات  اول دیــنــی )شــامــل  مــتــون دســت  موضوعی در 
که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مسئله این پژوهش  گزاره هایی 
_ یعنی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت فقهِی توسعه عمودی در ابنیه 
مقام  )در  بعد  گام  در  شده اند.  گزینش  دارنــد،  ارتباط   _ مسکونی 
تحلیل و داوری داده ها( برای تحلیل گزاره ها از روشی ترکیبی )مرکب 
کیفی و استدالل منطقی( استفاده شده است؛  از تحلیل محتوای 
مضامین  کیفی،  محتوای  تحلیل  روش  با  ابتدا  که  ترتیب  این  به 
از مضامین توصیفی و صریح و مضامین تفسیری و  گزاره ها _ اعم 
غیرصریح _ استنباط شده اند و سپس با استفاده از روش استدالل 

منطقی، یافته های پژوهش استنتاج شده است.

4. بحث و یافته ها

1. مقدمه
ابنیه  از  کالبدی آن )اعــم  بــرای توسعه شهر و اجــزای  کلی  به طور 
که عبارت است  مسکونی( دو الگوی غالب را می توان تصور نمود 
نقاط  دارای  دو  این  از  یک  هر  عمودی.  توسعه  و  افقی  توسعه  از 
ضعف و قوت معینی می باشند اما به دالیل متعدد و به ویژه تبعات 
اقتصادی حاصل از تغییر ماهوِی ارزش زمین در شهرها )خصوصًا 
شهرهای بزرگ( و تبدیل آن به یک کاالی سرمایه ای، امروزه توسعه 
عمودی در مقایسه با توسعه افقی رواج بیشتری در شهرها و به ویژه 

کالنشهرها یافته است.
کار از روستاها  که پس از انقالب صنعتی و هجوم نیروی  این روند 
ــزون در حال تشدید است و در  به شهرها آغاز شده، به طور روزاف
بروز  سبب  اجتماعی_فرهنگی،  خــاص  شرایط  دلیل  به  ما  کشور 
که نمونه بارز آن را می توان  مسائل و مشکالت متعددی شده است 
کشور )به ویژه پایتخت( مشاهد نمود. اما به نظر  کالنشهرهای  در 
می رسد اراده جدی برای اصالح این وضعیت وجود ندارد؛ به نحوی 
کم فروشی و افزایش غیرقانونی تعداد  کنون تهدیدی همچون ترا که ا
طبقات ابنیه مسکونی که در قالب توسعه روزافزون عمودِی شهرها 
بودجه  کسرِی  جبران  برای  رایج  کاماًل  شیوه ای  به  شده،  جلوه گر 
برای  جــدی  برنامه ای  و  شــده  تبدیل  کالنشهرها  شهرداری های 
اصالح این وضعیت نیز از طرف سازمان های ذی ربط ارائه نمی شود 
که این امر منتج به ظهور مسائل متعددی در بافت های مسکونی 
که در اثر بسط روزافــزون بلند مرتبه سازی،  شده است. به نحوی 
در  شهری«  »تـــاب آوری  و  شهری«  همچون »پــایــداری  مفاهیمی 

شهرهای معاصر با تهدید جدی روبه رو شده است. 
گرفته  بر این اساس، این پژوهش حول این پرسش مبنایی شکل 
که برپایه آموزه های فقهِی شیعی، آیا الگوی توسعه عمودی _  است 
کاربست  که مسائل فوق ریشه در آن دارد_ برای  به عنوان الگویی 
که چنانچه  در ابنیه مسکونی مناسب است یا خیر؟ بدیهی است 
موضوعاتی  آنگاه  اســت،  منفی  پرسش  این  پاسخ  که  شود  اثبات 
با  تقابل  در  اســاس  از  مسکونی  ابنیه  در  فروشی  کم  ترا همچون 
که این پژوهش به  گفتنی است  آموزه های فقهی تلّقی خواهد شد. 
دنبال تحلیِل چرایِی رواج توسعه عمودی در ابنیه مسکونی نیست 
بلکه به دنبال تبییِن مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آن از منظر فقه 
بر  متمرکز  صرفًا  نیز  شده  ارائــه  تحلیل های  بنابراین  است.  شیعی 
کلی این پژوهش  همین مسئله است. نمودار شماره 1، چارچوب 

را ارائه نموده است.

2. پیشینه تحقیق
کنون راجع به مسئله مطلوبیت یا عدم مطلوبیت توسعه عمودی  تا
و  کتاب ها  مسکونی(  بــافــت هــای  از  )اعـــم  شــهــری  بــافــت هــای  در 
کتابی با عنوان  مقاالت متعددی نگاشته شده است. بمانیان در 
»ساختمان بلند و شهر« به زوایای مختلف این مسئله پرداخته و با 
توجه به مسائل و معضالت شهری معاصر، نهایتًا بلند مرتبه سازی 
در بافت ها و ابنیه مسکونی را به شرط رعایت برخی مالحظات و 
 .)Bemanian, 2011(اســـت نموده  تجویز  تحت شرایطی مشخص 
که در سال 2007 منتشر شده سعی نموده  آنتونی وود در پژوهشی 
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یک مقاله محدود تبیین شود. برخی از این ادّله، به طور مستقیم 
و صریح از متن آیات یا روایات برداشت شده است. اما دسته دوم 
گزاره های  که حاصل تحلیل های مترّتب بر  از ادّله، مواردی هستند 
گزاره  که در این دسته، در متن  دینی )به ویژه روایــات( می باشند 
عمودی  توسعه  نفی  به  صریح  طــور  به  ــــات(،  روای و  ــات  آی از  )اعــم 
گزاره ها، عدم  اشــاره ای نشده است اما از مدلوِل تحلیلِی این نوع 

مطلوبیِت توسعه عمودی در ابنیه مسکونی استنباط می شود.

که اشاره شد، این پژوهش از منظری فقهی به مسئله  همان طور 
اســاس در  ایــن  بر  و  مــی پــردازد  ابنیه مسکونی  در  توسعه عمودی 
که اثبات می نماید در  ادامه، دالیل فقهی متعددی ارائه می گردد 
شهر اسالمی، توسعه عمودی در ابنیه مسکونی مطلوبیت ندارد. 
البته پرداختن به همه جوانب فقهِی مرتبط با این مسئله بسیار 
کاری، حجم  فراتر از دامنه یک مقاله محدود است و برای چنین 
افزایش  قطور  کتاب  جلد  یک  به  حداقل  بایستی  پژوهش  ایــن 
می یافت ولی سعی شده است اهّم ادّله این موضوع در حد بضاعت 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

5
 شماره بیست وچهارم

نمودار شماره1: چارچوب کلی پژوهش

عه 
وس

ن ت
ود

ب ب
طلو

نام
بر 

ی 
قه

ی ف
لیل

تح
می

سال
هر ا

 ش
 در

نی
کو

مس
ی 

ها
بنا

ِی 
ود

عم

بصری



6
1396 ــز  ــ ــی ــ ــائ ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره بیست وچهارم

ه صریح
ّ
4.1. ادل

4.1.1. نفی ارتفاع زیاد ابنیه مسکونی
روایات  زیاد ساختمان های مسکونی  ارتفاع  )نکوهش(  در مذّمت 
از هفت  اعــدادی  ارتفاع خانه  بــرای  که  متعددی نقل شده است 
تا نه ذراع  تا 4 متر( و نهایتًا در برخی روایــات  تا هشت ذراع )3.5 
کرده اند. امام صادق )ع( با  را جایز دانسته اند و بیش از آن را نهی 
نهی از مرتفع ساختن مسکن چنین می فرمایند: هرگاه ارتفاع سقف 
خانه ات بیش از هفت یا هشت ذراع شد، محلی برای سکونت سایر 
موجودات خواهد شد )Majlesi, 1988: 151(. اهمیت این موضوع 
مستنبط  و  الوسائل  »مستدرک  روایــی  کتاب  در  که  اســت  چنان 
بابی  ساختمان،  ساختن  بلند  از  نهی  خصوص  در  المسائل«، 
َکَراَهِة َتْشِییِد اْلِبَناِء َو اْسِتْحَباِب ااِلْقِتَصاِر ِمْنُه  مستقل با عنوان »َباُب 
َعَلی اْلَکَفاِف َو َتْحِریِم اْلِبَناِء ِرَیاًء َو ُسْمَعة« تنظیم شده است. همان 
مذّمت  در  باب  این  ــات  روای موضوع  می آید،  بر  آن  نام  از  که  طور 
زیاد  ارتفاع  مــواردی همچون  از  استفاده  با  فخرفروشی در مسکن 
ساختمان و تجمل گرایی در آن است1. از مهمترین روایات این باب، 
که طبق آن، ایشان  روایت نقل شده از امام حسین )ع( می باشد 
پس از آن که خانه ای مرتفع و مجلل دیدند، درخصوص مالک خانه 
که با باال بردن ارتفاع خانه، دین خود را فرو نهاده  چنین فرمودند 
یَن َو َوَضَع  است: "َمّرَ اْلُحَسْیُن )ع( ِبَداِر َبْعِض اْلَمَهاِلَبِة َفَقاَل َرَفَع الّطِ
ِگل  ها را باال  یَن": امام حسین)ع( منزل )مجللی( را دید، فرمود  الّدِ
 .)Mohaddeth-e Nouri ،1988: 467(برد و دین خود را پایین آورد
که مالحظه می شود این روایت به طور صریح، ارتفاع  همان طور 
کرده و این امر را نشانه ای از  زیاد در ساختمان مسکونی را مذّمت 

کرده است. بی توجهی به ارزش های دینی تلّقی 
مسکن  زیــاد  ارتفاع  مذمت  در  امیرالمؤمنین)ع(  دیگر،  روایتی  در 
گذاشته و ... به فرش هاى الوان  که بنایی  کسی  می فرمایند: "آن 
که بنا را مرتفع ساخته و ذخیره ها  گردانیده یا آن  و بالش ها آراسته 
گذاشته و ... همگی این جماعت، از مسکن هاى خود بیرون شده، 
در موقف عرض بر خداوند جّبار و محّل محاسبه اعمال و موضع 
که امر الهی جارى  ثواب و ِعقاب، جمع خواهند شد. در آن وقتی 
شود به فصل قضا و قطع احکام، خاسر و زیانکار شوند")229 :2008، 
که از ایشان  کسی  کرم)ص( نیز در پاسخ به  Golestaneh(. پیامبر ا
چنین  بودند،  پرسیده  ُسْمعه  و  ریــا  بــراى  مسکن  ساخت  دربـــاره 
کسی بسازد از  که زیاده بر قدر احتیاج،  فرمودند: »آن، بنایی است 
براى ترفع و زیادتی بر همسایگان خود و از براى مباهات بر برادران 
که طبق این روایت نیز،  مؤمن خود« )Ibid: 227(. مالحظه می گردد 
بلند ساختن ابنیه مسکونی_چنانچه از مصادیق ترفع بر همسایه 

تلّقی شود_مذّمت شده و مشمول ریا و سمعه معرفی شده است.
4.1.2. نفی ِاشراف به همسایه از طریق بلند ساختن بنا

صریح،  و  روشن  طور  به  می توان  آن  از  که  ادّله هایی  از  دیگر  یکی 
عدم مطلوبیت توسعه عمودی در ابنیه مسکونی را استنتاج نمود، 
قاعده ِاشراف بصری در فقه معمارِی مکتب اسالم است. روایات 

همچون  فارسی  لغت نامه های  از  اعم  مختلف  لغت نامه های  1.طبق 
واژه  المنجد،  همچون  عربی  لغت نامه های  و  معین  یا  دهخدا  لغت نامه 

َتْشِیید به معنای بلند ساختن و برافراشتن است.

به  آنها  از  که به برخی  متعددی در این خصوص نقل شده است 
شرح زیر اشاره می گردد:

که  نــدارد  اجــازه  کس  "هیچ  می فرمایند:  چنین  )ع(  صــادق  امــام 
آن  از  که داخل خانه همسایه  نماید  ایجاد  دیــوارش  در  بازشویی 
دیده شود" )Maghrebi ،1963: 505(. در روایتی دیگر، ضمن نفی 
که از حقوق همسایه آن است  ِاشراف بصری چنین نقل شده است 
 Shahid-e  ,1995:  143( نسازى "  بلند  او  بر  را  خانه ات  "بناى  که 
)ص(  کــرم  ا پیامبر  از  )ع(  صــادق  امــام  خصوص  همین  در   .)thani
ُجُل ِفي َبْیِت   ِلَع الّرَ ْن َیّطَ

َ
کرده اند: "َنَهی  َرُسوُل اهلِل )ص( أ چنین نقل 

کشیدن فرد در خانه همسایه اش را  َجاِرِه ": رسول خدا )ص( سرک 
نهی نمود )Sheikh horr-e ameli ،1993: 335(. طبق روایت نقل 
کرم)ص(، عدم توجه به این مهم، بسترساِز ظلمانی  شده از پیامبر ا
ِبیِه 

َ
 أ

َ
شدن روح بنده می باشد: َثاَلٌث ُیْطِفیَن ُنوَر اْلَعْبِد َمْن َقَطَع ُوّد

ْن  
َ
أ َغْیِر  ِمْن   اْلُحُجَراِت   ِفي   َبَصَرُه   َوَضــَع   ْو 

َ
أ ِبَسَواٍد  َشْیَبَتُه  َخَضَب  ْو 

َ
أ

که نور بنده را خاموش می کند... و چشم  ُیْؤَذَن  َله : سه چیز است 
 Without date:  191( اجــازه  بــدون  دیگران  اتاق های  در  انداختن 
که ِاشراف به ابنیه  ,Ibn-e Ashath(. باتوجه به روایات فوق، از آنجا 
ابنیه  عمودِی  توسعه  و  است  شده  نهی  اسالم  شریعت  در  مجاور 
مسکونی در مقایسه با توسعه افقی، تناظر بیشتری با این موضوع 
دارد، توسعه عمودی در این نوع ابنیه مطلوبیِت فقهی ندارد. البته 
کنترل  مدیریت های شهری، امروزه در قوانین شهرسازی سعی بر 
کف  ارتفاع  افزودن  راهکارهایی مانند  از  با استفاده  ِاشراف بصری 
کارکرد این نوع  کثر  پنجره و محل قرارگیری بازشوها دارند اما حدا
کردن ِاشراف بصری در طبقات هم تراز است  راهکارها، در محدود 
ساختمان  پایین تِر  طبقات  به  باالتر  طبقات  ِاشــراف  کنترل  در  و 

مقابل، تأثیر چندانی ندارند.
4.1.3. ایجاد مزاحمت ساختمان های بلند در تهویه مطلوب 

ابنیه مجاور
گردش باد  موضوع ممانعت ساختمان های بلند از تهویه مطلوب و 
که براساس  در ابنیه مسکونی مجاور، یکی دیگر از ادّله هایی است 
استنتاج  مسکونی  ابنیه  در  عمودی  توسعه  مطلوبیت  عدم  آن، 
می فرمایند:  چنین  خصوص  این  در  )ص(  کــرم  ا پیامبر  می شود. 
بالبناء فتحجب  عنه   الجار؛... و ال تستطل  علیه   "أتــدرون ما حّق 
 باذنه": آیا می دانید حق همسایه چیست؟ ... و خانه خود 

ّ
الّریح  اال

گردش هوا در منزلش  که مانع  او قرار ندهی  از ساختمان  را باالتر 
بشود، مگر با اجازه او )Shahid-e thani ,1996: 103(. روشن است 
به  می تواند  مسکونی  ابنیه  عمودی  توسعه  روایــت،  این  طبق  که 
آنگاه مشخص  این موضوع  نوعی حق الناس منجر شود. اهمیت 
حقوق  رعــایــت  و  حق الناس  مهم  بسیار  جایگاه  بــه  کــه  مــی شــود 
کافی شود. با استناد به همین  دیگران در آموزه های دینی توجه 
روایت و براساس قاعده فقهِی »تنقیح مناط2«، می توان مزاحمت 
مزاحمت  موضوع  به  را  هوا  جریان  دریافت  بــرای  عمودی  توسعه 

ک و علت حکم سپس  کردن مال ک  کردن و پا 2.تنقیح مناط یعنی منّقح 
تعمیم دادن آن و در اصطالح فقهای شیعه یکی از شیوه های استنباط 
که در آن با اجتهاد، علت حکم تمییز داده می شود تا بتوان  حکم است 

که علت در آنها وجود دارد، تعمیم داد. حکم را به تمام مواردی 

عه 
وس

ن ت
ود

ب ب
طلو

نام
بر 

ی 
قه

ی ف
لیل

تح
می

سال
هر ا

 ش
 در

نی
کو

مس
ی 

ها
بنا

ِی 
ود

عم



7
1396 ــز  ــ ــی ــ ــائ ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست وچهارم شماره 

که  نیز بسط داد. یعنی به همان دلیل  آفتاب  نور و  برای دریافت 
گردد،  ساختمان همسایه نباید مانع دریافت هوا برای همسایه اش 

گردد. نبایستی باعث سایه اندازی و مانع دریافت نور و آفتاب هم 

ه غیرصریح
ّ
4.2. ادل

دسته دوم از دالیل عدم مطلوبیِت توسعه عمودی ابنیه مسکونی، 
که به این امر تصریح نکرده اند اما از تحلیل قرائن  روایاتی هستند 
استنباط  امــری  چنین  بر  داللــت  آنها،  متن  در  موجود  شواهد  و 
می شود. در ادامه، تبیین این دسته از ادّله در عناوین مختلف ارائه 

می شود.
کالبدِی شاخص 4.2.1. محدودیت در ارتفاع برخی از عناصر 

کانون هویت آن، حول  شهر اسالمی، شهری مسجد محور است و 
کالبدی شکل می گیرد )Raeesi ،2016: 9-10( تا جایی  این عنصر 
شدِن  عهده دار  از  پس  )ص(  خدا  رســول  تاریخی،  اسناد  طبق  که 
بنیان  را  مسجد  نخست  مدینه النبی،  کالبدی  ســازمــان  تعیین 
کانون این شهر قرار دادند )Ameli ،2012: 26(. حتی  نهادند و آن را 
چنین نقل شده است که "ایشان نخست مسجد را بنیان می نهاد و 
گرد آن طرح ریزی می کرد« )Ibid: 183(. پس با توجه  آنگاه خانه ها را 
به اهمیت بسیار زیاد مسجد در شهر اسالمی و نقش محوری آن 
که  می شود  استنباط  چنین  شهر،  معنوی  و  کالبدی  سازمان  در 
چنانچه ابنیه ای در شهر، از محدودیت در ارتفاع مستثنی باشد، آن 
ابنیه بی تردید بایستی مسجد باشد؛ اما برخالف این تصّور، گزار های 
روایی متعّددی در مذمت ارتفاع زیاد مساجد نقل شده است. در 
که به برافراشته  کرم )ص( چنین نقل شده است  روایتی از پیامبر ا
 Mottaghi  ،1991:  668( نــشــده ام  داده  فرمان  مساجد  ساختن 
که در  Hendi(. طبق روایتی دیگر، امام علی علیه الّسالم پس از آن 

تصویر شماره1: بافت تاریخی ابرکوه؛ گسترش افقی ابنیه مسکونی ضمن ایجاد امکان تفکیک اندرونی از بیرونی، امکان نورگیری از جبهه 
درونی منازل و مستور کردن فعالیت های ساکنان از عابران و سایر شهروندان را میسر ساخته است. به نحوی که هیچ بازشویی در بدنه های 

بیرونی منازل مشاهده نمی شود.

که به ساختمان هاى اطراف مشِرف بود،  کوفه مسجدى  را دیدند 
را  و نصارى است، مساجد  این معبد یهود  "گویا  فرمودند:  چنین 
کوتاه باید بنا نمود" ):2001  نباید مرتفع و بلند ساخت بلکه پست و 
Ibn-e Babeveih ،57(. از امام باقر)ع( نیز چنین روایت شده است 
که  کند، تمام مساجد روى زمین را  که قائم)عج( قیام  که"هنگامی 

.)Tabarsi ،1988: 590("ِاشراف داشته باشد، خراب مي کند
لحاظ  به  که  مساجد  کالبدی  اجــزای  برخی  حتی  که  آن  جالب 
عملکردی، نیازمند ارتفاع بیشتر بوده اند نیز از این قاعده مستثنی 
اعــالن اذان  بــرای  از مناره ها  بــرای مثال در صدر اســالم  نشده اند. 
می توان  را  عملکردی  چنین  قاعدتًا  که  اســت  می شده  استفاده 
کردن این عنصر از محدودیت ارتفاع تلّقی نمود  جواز بر مستثنی 
گسترش عمودی در بافت های  اما حساسیت مکتب اسالم بر عدم 
کالبدی نیز از قاعده یاد  که حتی این عنصر  شهری به حدی است 
کتاب روایی من الیحضره  شده مستثنی نشده است؛ برای مثال در 
کتب روایی شیعه است( چنین نقل شده  الفقیه )که از معتبرترین 
کرد و دستور داد آن را  گذر  که امام علی)ع( بر مناره بلندى  است 
که مناره را نباید بلند ساخت ):2014,  کنند و سپس فرمود  خراب 

.)Raeesi & Noghrekar 32
که حتی  از مجموع روایات فوق چنین استنباط می شود، در جایی 
کالبدی، فضایی و معنوی شهر اسالمی هستند(  مساجد )که کانون 
به  نشده اند،  مستثنی  عمودی  توسعه  مطلوبیت  عدم  قاعده  از 
طریق اولی، ابنیه مسکونی نیز بایستی با توجه به این مهم طراحی 
کید اسالم بر نهی توسعه عمودی  و احداث شوند. به بیان دیگر، تأ
که حتی مساجد و اجزای  کالبدی شهر، آنقدر شدید است  در نظام 
کالبدی آن را نیز از این قاعده مستثنی نکرده و به طریق اولی، ابنیه 

مسکونی نیز مشمول این قاعده می باشند.
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کنان ابنیه مسکونی 4.2.2. تأمین آسایش و آرامش سا
مطلوب،  مسکن  ویژگی های  مهمترین  از  قرآنی،  آموزه های  طبق 
کنان است: "واهلل َجَعل لُکم ِمن بیُوتُکم  تأمین آسایش و آرامش سا
داد  قــرار  ــش  آرام محل  خانه هایتان  از  برایتان  خداوند  و  َسَکنًا": 
سکون بخشی  سبب  مسکن  آیه،  این  طبق   .)Quran, Naml/80(
و آرامش انسان می شود اما نه هر مسکنی؛ زیرا واژه »ِمْن« در این 
که هر مسکنی بستر »َسَکن« برای انسان نیست  آیه نشان می دهد 
خانه ها  همه   گــر  ا زیــرا  نــدارنــد.  را  ویژگی  چنین  خانه ها  از  برخی  و 
بستر »َسَکن« برای انسان بودند، استفاده از واژه »ِمْن« در این آیه 
موضوعیت پیدا نمی کرد. با مراجعه به متن برخی روایات، چنین 
و  اسالمی  مطلوب  مسکن  بایسته های  از  که  می شود  استنباط 
تأمین این آرامش، سا تر) پوشاننده( بودن منزل و وسعت و توسعه 
افقِی آن )در مقابل توسعه عمودی منزل( است؛ زیرا این وسعت و 
توسعه افقی می تواند شرایط الزم برای ساتر شدن امور شخصی و 
کنان را تأمین نماید؛ امام صادق)ع( در این خصوص  خصوصی سا
چنین می فرمایند: َثاَلَثٌة ِلْلُمْؤِمِن  ِفیِهَن  َراَحٌة َداٌر َواِسَعٌة ُتَواِري َعْوَرَتُه 
ِخَرِة 

ْ
ْنَیا َو ال

ُ
ْمِر الّد

َ
ٌة َصاِلَحٌة ُتِعیُنُه َعَلی أ

َ
اِس َو اْمَرأ َو ُسوَء َحاِلِه ِمَن الّنَ

که  ْو ِبَتْزِویٍج: سه چیز است 
َ
ْخٌت ُیْخِرُجَها ِمْن َمْنِزِلِه ِبَمْوٍت أ

ُ
ْو أ

َ
َو اْبَنٌة أ

که ساتر  در آنها برای مؤمن آسایش )راحتی( است؛ خانه-ای وسیع 
امور خصوصی او و نقصان ها و بدی حالش از چشم مردم باشد و ... 
کاماًل به این  )Ibn-e Babeveih ,1983: 159(. در معماری سنتِی ما 
که  مهم توجه می شده و اغلب خانه ها به نحوی ساخته می شدند 
وسعت و توسعه افقی آنها، ضمن ایجاد امکاِن تفکیک اندرونی از 
کنان خانه از چشم  کردن امور خصوصی سا بیرونی، امکان مستور 
دیگران را میسر می ساخت )تصویر شماره1(. اما در شرایط فعلی، 
که  می شوند  ساخته  نحوی  به  مسکونی  واحــدهــای  از  بسیاری 
کاماًل خصوصی همچون  گاهی با باز شدن در منزل، حتی فضاهای 
قرار می گیرد.  نیز در معرض دید دیگران  اتاق های خواب  پستوی 
که در صورت توسعه  ممکن است این ِاشکال به ذهن متبادر شود 
از  بهتری  نحو  به  می توان  را  فوقانی  طبقات  فضاهای  عمودی، 
ج  معرض دید دیگر افراد )که در ترازهای پایین تر سکونت دارند( خار
که این نوع طراحی، به از دست  ساخت؛ اما بایستی توجه داشت 
کناِن ابنیه مجاوری که در ترازهای پایین تر  رفتن آسایش و آرامش سا
که این افراد دائمًا  زندگی می کنند، منجر می شود زیرا بدیهی است 
فضای زیست خود را در معرض دید دیگران )که در ترازهای باالترند( 

می پندارند.
آرامــش«  »سکن:  واژه  حــاوی  کریم،  قــرآن  در  که  آیاتی  بر  تعّمق 
هستند نتایج مهم و جالبی را در این خصوص به دست می دهد. 
گِی  با ویژ کریم جمعًا پنج موضوع  طبق بررسی نگارنده، در قرآن 
به  مربوط  آنها،  از  مــورد  دو  البته  که  شده اند  معرفی  سکن  القاء 
در  بخش  آرامش  تابوت  )مانند  است  بوده  خاصی  مکان  و  زمان 
که مربوط به زمان  داستان حضرت طالوت و جالوت در سوره بقره 
اما سه  نــدارد(  و در حال حاضر موضوعیت  بوده  و مکان خاصی 
کنون نیز موضوعیت  عامل دیگر، فرا زمانی و فرا مکانی هستند و ا
که این سه عبارتند از شب و همسر و خانه )آیات مربوط به  دارند 

القاء سکن و آرامش توسط این سه در پانوشت بیان شده است(1. 
آیات حاوی این سه عامل،  کلیه  بررسی جامع نگارنده درباره  با 
نخست  عوامل  بین  موجود  ک  اشترا وجه  تنها  که  شد  مشخص 
که در  آنهاست  قابلیت پوشانندگِی  و دوم )یعنی شب و همسر(، 
کار رفته است. یعنی با استناد به ادبیات  قرآن با واژه »لباس« به 
آرامش بخِش شب و همسر،  ک دو عامِل  اشترا تنها وجه  قرآنی، 
گِی پوشانندگِی  پوشاننده بودِن آنهاست )برخی آیات مربوط به ویژ
این دو در پانوشت بیان شده است(2؛ بالتبع، دلیل آرامش بخشِی 
این دو را باید در همین قابلیِت پوشانندگی )به عنوان تنها وجه 
چنین  اســـاس،  همین  بــر  نــمــود.  جست وجو  دو(  ایــن  ک  اشــتــرا
که مسکن مطلوب نیز )به عنوان سومین عامل  استنباط می شود 
ک  کریم( بایستی دارای همین وجه اشترا آرامش بخش در قرآن 
باشد تا بتواند »سکن: آرامش« را همچون دو عامل دیگر انتقال 
که  ح می شود این است  که طر دهد. بر این اساس، سئوال مهمی 
کدام یک بیشتر می تواند تأمین  الگوی افقی و عمودی،  بین دو 
مسکن  در  بخشی  آرامــش  بالتبع،  و  پوشانندگی  گــِی  ویــژ کننده 
باشد. آیا توسعه عمودی، منجر به ِاشراف به فضاهای خصوصی 
گِی پوشانندگِی آنها نمی شود و آیا  ک های مجاور و تضعیف ویژ پال
ساختمان های  از  بیش  خود،  عمودی،  و  مرتفع  ساختمان های 
که در  افقی در معرض دید دیگران قرار نمی گیرند؟ بدیهی است 
مقایسه با بافت های مسکونی عمودی، بافت های افقی )به ویژه 
بیشتری  پوشانندگِی  شــود(  همراه  درونگرا  الگوهای  با  که  آنگاه 
شخصی  و  خصوصی  امور  و  مــی آورد  فراهم  خود  کنان  سا برای  را 
کنان را به نحو بهتری پوشش داده و مستور می نماید )جدول  سا

شماره1(.
که  بنابراین با استناد به ادبیات قرآنی، چنین استنباط می شود 
که  آن  دلیل  به  عمودی  الگوهای  افقی،  الگوهای  با  مقایسه  در 
را  مجاور(  ک های  پال بــرای  ویــژه  )به  مسکن  پوشانندگِی  قابلیت 
گی آرامش بخش بودِن خانه را به خوبی  تضعیف می نمایند، ویژ

تأمین نمی نمایند و مطلوبیت فقهی ندارند.

4.2.3. انجام برخی تکالیف اجتماعی

1.برخی از آیات مربوط به القاء ویژگی سکن در سه موضوع خانه، شب و 
همسر به شرح زیر است:

ْزَواًجا 
َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ْن َخَلَق َلُکْم ِمْن أ

َ
آیه مربوط به سکن در همسر: َو ِمْن آَیاِتِه أ

که  است  این  او  ربوبیت[  و  ]قدرت  نشانه های  دیگر  از  و  ِإَلْیَها:  ِلَتْسُکُنوا 
کنارشان آرامش یابید  برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در 
ْیَل َسَکًنا: 

َ
ْصَباِح َوَجَعَل الّل ِ

ْ
)روم/21(؛ آیه مربوط به سکن در شب: َفاِلُق ال

شکافنده صبح ]از پرده تاریک شب[ است و شب را مایه آرامش قرار داد 
ُبُیوِتُکْم  ِمْن  َلُکْم  َجَعَل  اهلُل  َو  خانه:  در  سکن  به  مربوط  آیه  )انعام/96(؛ 

َسَکًنا: و خداوند از خانه هایتان برایتان آرامش قرار داد )نحل/80(.
ْیَل ِلَباًسا: اوست 

َ
ِذي َجَعَل َلُکُم الّل

َ
2.آیه مربوط به پوشانندگِی شب: َو ُهَو اّل

که شب را برای شما پوشش قرار داد)فرقان/47(؛ آیه مربوط به پوشانندگِی 
: آنان )همسران شما( برای شما  ُهّنَ

َ
ْنُتْم ِلَباٌس ّل

َ
ُکْم َو أ

َ
همسر: ُهّنَ ِلَباٌس ّل

پوشش و شما هم برای آنان )همسرانتان( پوشش هستید )بقره/187(.
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بیست وچهارم شماره 

بر عهده دارد، تکالیف  که یک فرد مسلمان  از مهمترین تکالیفی 
بــخــش حقوق  در  ویـــژه  ــه  ب تکالیف  ایـــن  کــه  اســـت  او  اجــتــمــاعــی 
در  )ص(  کــرم  ا رســول  اســت.  مضاعف  اهمیتی  حائز  همسایگان، 
همسایه  به  توصیه  مــرا  پیوسته  جبرئیل  که  می فرمایند  حدیثی 
می برد1  ارث  همسایه  از  همسایه  کردم  گمان  که  جایی  تا  می کرد 
با اشاره به  ایشان در روایتی دیگر،   .)Radaie Amoli، 2006: 386(
ایمان  من  می فرمایند:«به  چنین  همسایه داری  بسیار  اهمیت 
گرسنه بماند«  که سیر بخوابد و همسایه اش  کسی  نیاورده است 
 Ibid: 385(2(. از برخی روایات مربوط به حدود همسایگی چنین 
مطلوب  اسالمی  شهر  در  عمودی  توسعه  که  می شود  استنباط 
در  همسایگی  حــدود  احــادیــث،  برخی  طبق  نمی باشد.  موّجه  و 
اسالم تا 40 ذراع و در جای دیگر تا 40 منزل روایــت شده است ): 
که پیرامون  Tabatabaie، 1995 195(. با توجه به تکالیف بسیاری 
گر  که ا همسایه در شریعت وارد شده است، چنین به نظر می رسد 

ُثُه ُه َسُیَوّرِ
َ
1.مازاَل جبرئیُل)ع( یوصینی بالجاِر حّتی َظَنْنُت أّن

2.لیس المؤمن اّلذی یشَبُع و جارُه جائٌع الی جنِبه

نوع توسعه ابنیه 
نتیجهنمونه عینیکیفیت کلِی پوشانندگِی الگومسکونی

توسعه عمودی 
 برونگرا(

ً
)غالبا

پوشانندگِی 
حداقلی

توسعه افقی
)با قابلیت کاربست 

الگوهای درونگرا(

پوشانندگِی 
کثری حدا

جدول شماره 1: مقایسه تطبیقی قابلیت پوشانندگِی الگوهای عمودی و افقی در ابنیه مسکونی معاصر و سنتی
کثر ارتباط بصری با فضای عمومی بیرون را  که فضای درون واحدهای مسکونی، حدا کاربست الگوی عمودی و برونگرا سبب شده است  در نمونه معاصر، 
کاربست الگوی افقی و درونگرا سبب افزایش  که در نمونه سنتی،  که این امر، سبب تضعیف قابلیت پوشانندگِی مسکن شده است. در حالی  داشته باشند 
که بیان شد، طبق ادبیات قرآنی، این امر از  کاربران مسکن شده است و همان طور  کثری برای  قابلیت پوشانندگِی مسکن و بالتبع، تأمین حریم حدا

الزمه های آرامش بخشِی مسکن است.

منظور  نیز  عمودی  حدود  در  افقی،  حدود  بر  عالوه  ذراع،  این 40 
شود، انجام این تکالیف برای یک شهروند مسلمان بسیار دشوار 
که در آن،  و بلکه غیرممکن است. مثاًل می توان محله ای را مثال زد 
که  ساختمان های مسکونی تا 10 طبقه ساخته می شوند )وضعیتی 
کشور به ویژه تهران  کالنشهرهای  در حال حاضر در برخی محالت 
مشاهده می شود(. در چنین شرایطی با استناد به روایات یاد شده، 
ضرب  می باشد)حاصل  متصّور  همسایه   400 تا  خانواده  هر  بــرای 
گاهی و رسیدگی  آ که اطالع و  عدد 40 در عدد 10( و بدیهی است 
و  دشــوار  حد  چه  تا  همسایگان،  از  وسیعی  حجم  چنین  امــور  به 
تمام دستورات  که  آنجا  از  ناممکن می باشد.  بلکه  و  فرسا  طاقت 
امــر به تکالیف غیرممکن  بر حکمت اســت و اســالم  اســالم مبتنی 
این  التزامی  مدلوِل  که  می شود  استنباط  چنین  پس  نمی نماید 
مسکونی  ابنیه  در  عمودی  توسعه  ارجحّیِت  نفی  دستورات،  نوع 
است. وضعیت فعلی روابط همسایگی در مجتمع های بلند مرتبه 
مسکونی و عدم تعامل و روابط اجتماعی مطلوب بین همسایگان 
اداء  کــه  مّدعاست  ایــن  بــر  شــاهــدی  ساختمان هایی،  چنین  در 
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شماره بیست وچهارم

حقوق همسایگی در چنین شرایطی در مقایسه با بافت های افقی 
شهرهای سنتی، به مراتب دشوارتر است.

4.2.4. منسوخ شدن برخی از سنن معصومین )ع(
کــه در ادامـــه  ــه انــجــام بــرخــی از ســنــت هــای مــعــصــومــیــن)ع(  الزمـ
با طبیعت و اجــزای آن است ولی طبق  ارتباط  بیان خواهد شد، 
ارائــه می شود، توسعه عمودی شهر  این بخش  که در  توضیحاتی 
)به ویژه توسعه عمودی ابنیه مسکونی( به دلیل محدود کردن نوع 
ارتباط با طبیعت، به تدریج در تقابل با انجام این سنن قرار می گیرد؛ 
که ارتباط با طبیعت، عالوه بر سنت معصومین)ع(، در  ضمن آن 
کریم نیز توصیه شده است. برای مثال قرآن  آیات متعددی از قرآن 
َفَلْم 

َ
با دعوت به مشاهده آسمان در سوره قاف چنین می فرماید: »أ

َها َو َما لَها ِمن ُفُروٍج« : آیا  ّنَ َکْیف َبَنْیَنَها َو َزّیَ َینظُروا ِإلی السَماِء َفْوَقُهْم 
که چگونه ما آن را  که باالى سرشان است نگاه نکردند  به آسمانی 
کرده ایم و چگونه به وسیله ستارگان زینت بخشیده ایم و هیچ  بنا 
شکاف و ناموزونی در آن نیست )Quran, Qaf/6(. در ادامه به برخی 
سنت های معصومین)ع( اشاره می شود که به  دلیل توسعه بی رویه 
عمودی درابنیه مسکونی، به تدریج در معرض منسوخ شدن قرار 

گرفته اند.
4.2.4.1. سنت مشاهده آسمان و ستارگان در سحرگاهان

که برای انجام آن استحباب قابل  یکی از سنت های معصومین )ع( 
توجهی نیز بیان شده است، سنت نگریستن به آسمان و ستارگان 
و تالوت آیات انتهایی سوره آل عمران در سحرگاهان )قبل از اقامه 
این  بر  امیرالمؤمنین)ع(  اسناد،  برخی  طبق  که  است  شب(  نماز 
که الزمه تداوم این سنت، باز  سنت تداوم داشته اند. بدیهی است 
بودِن دامنه دید افراد برای مشاهده آسمان و ستارگان در دل شب 
افراد نباشد،  است. زیرا چنانچه آسمان و ستارگان در دامنه دید 
آنگاه انجام این سنت نیز یا میسر نمی باشد و یا به سختی میسر 
به  کالنشهرها،  از  خواهد شد. متأسفانه در شرایط فعلِی بسیاری 
گسترش عمودی و احداث بلوک های مسکونی در طبقات  دلیل 
کن هستند،  متعدد، بسیاری از شهروندان که در طبقات پایین تر سا
حتی در زمان قرار گرفتن در آستانه بازشوهای منازل خود، آسمان و 
ستارگان را در دامنه دید خود ندارند و به جای آن، انبوهی از مصالح 
که در قالب بلوک های مسکونی همسایگان  ساختمانی را می بینند 
را تصور  )برای مثال می توان دامنه دید فردی  جلوه گر شده است 
همسایگی  بلوک  و  می کند  زندگی  سوم  یا  دوم  طبقه  در  که  نمود 
که در مقابل بلوک وی قرار دارد، در ده طبقه احداث شده است. 
باشد؛  کم  نیز  معبر  عرض  که  می شود  بغرنج تر  آنگاه  وضعیت  این 
که در بسیاری از معابر 10 یا 12 متری شهرهایی همچون  همچنان 
تهران، ساختمان های 10 طبقه به باال احداث شده است(. روشن 
است که این محدود شدِن دید به آسمان، به دلیل توسعه عمودی 
که به وضوح در بسیاری از محالت، در  بافت های مسکونی است 

گرفته است. تقابل با تداوم این سنت قرار 
4.2.4.2. سنت استهالل در شب اول ماه

معنای  بــه   _ استهالل  معصومین)ع(،  سنت های  از  دیــگــر  یکی 
که برای این سنت نیز  مشاهده هالل ماه در شب اول ماه_ است 
که حتی از برخی  استحباب قابل توجهی بیان شده است تا جایی 

ماه  هالل  مشاهده  هنگام  در  دعاهایی  قرائت  )ع(  معصومین  از 
توصیه شده است )مانند دعای چهل و سوم صحیفه سجادیه(. 
و  رمضان  مــاه هــای  اول  شب  )مانند  ــام  ای برخی  در  که  آن  ضمن 
شوال( این سنت، اهمیتی مضاعف پیدا می کند و حتی برخی فقها 
در ایام یاد شده، حکم به وجوب این سنت داده اند )292 ,1999  
کریم با اشاره به اهمیت استهالل، این امر  ،Mirzay-e Qomi(. قرآن 
را ابزاری برای تعیین زماِن برخی اعمال شرعی می داند: َیْسَئُلوَنَك 
:از تو از هالل ها می پرسند  اِس َوالَحّجِ ِة ُقْل ِهي َمواِقیُت ِللّنَ

َ
َعِن ااَلِهّل

 Quran,( بگو اینها وقت ها را براى مردم و براى حج معین می کند
.)Baghareh/189

اما به رغم اهمیت استهالل در ایام مختلف سال، انجام این سنت 
بــودِن  بــاز  نیازمند  قبل،  بخش  در  شــده  بیان  سنت  همچون  نیز 
دامنه دید انسان و امکان رؤیت آسمان و هالل ماه است و درنتیجه 
گسترش بی رویه ساختمان های بلند در بافت های مسکونی، انجام 
این سنت برای عموم مردم را با دشواری هایی مواجه می سازد؛ به 
که  که زمان انجام این سنت در ساعات آغازین شب است  ویژه آن 
ابنیه مسکونی به سر  در این زمــان، عموم مردم در منازل خود و 
می برند اما امروزه به دلیل توسعه بی رویه عمودی در بافت های 
مسکونی، امکان رویت هالل ماه در بسیاری از ساعات شب برای 
کالنشهرها میسر نیست  کن در  بخش قابل توجهی از شهروندان سا
بلند  از میان ساختمان های  و  از محل سکونت خود  که  )مگر آن 
که محصور  کاماًل فاصله بگیرند و خود را به محوطه ای باز برسانند 
در میان ساختمان های بلند نباشد(. بنابراین بسیاری از افرادی 
که در طبقات پایین تر زندگی می کنند به جای امکان مشاهده هالل 
ماه، صرفًا امکان مشاهده انبوهی از ساختمان های بلند را دارند که 

کرده است. کاماًل محدود  انجام سنت استهالل را برای آنها 
4.2.5. تقابل ضمنی با برخی از آیات و ادعیه

برخی از آیات و ادعیه بر دیدن طلوع و غروب خورشید داللت ضمنی 
که  که بازه زمانِی طلوع و غروب به نحوی است  دارند )روشن است 
غالب افراد در این زمان ها در ابنیه مسکونی به سر می برند و نه در 
که  کار(. در روایات معتبر  از امام صادق)ع( نقل شده است  محل 
ُعوُذ 

َ
پیش از طلوع و غروب آفتاب ده مرتبه این دعا قرائت شود: أ

ْن َیْحُضُروِن 
َ
ِ أ

ُعوُذ ِباهلَلّ
َ
َیاِطیِن َو أ

ّ
ِمیِع اْلَعِلیِم ِمْن َهَمَزاِت الَش ِ الَسّ

ِباهلَلّ
ِمیُع اْلَعِلیُم )Qomi ،1999: 38(. در مفاتیح الجنان از  ِإَنّ اهلَلَّ ُهَو الَسّ
ایشان دعاهای دیگری نیز به هنگام طلوع و غروب خورشید نقل 
که حتی به فرموده ایشان، اهمیت برخی از این ادعیه  شده است 
که در صورت فراموش شدن یا عدم قرائت در وقت  به حدی است 
از  برخی  در   .)Ibid( آورده شود  به جا  آنها  خود، الزم است قضای 
کریم نیز تسبیح و تهلیل خدای متعال در بعضی ساعات  آیات قرآن 
ْح ِبَحْمِد  شبانه روز توصیه شده است: "َفاْصِبْر َعَلی َما َیُقوُلوَن َوَسّبِ
آنچه می گویند صبر  بر  و  اْلُغُروِب":  َوَقْبَل  ْمِس 

َ
الّش ُطُلوِع  َقْبَل  ــَك  َرّبِ

کن و پیش از برآمدن آفتاب و پیش از غروب به ستایش پروردگارت 
که آیات و ادعیه بیان  گوى )Quran, Qaf/39(. روشن است  تسبیح 
گاهی از طلوع و غروب خورشید دارند.  شده، داللت ضمنی بر لزوم آ
گسترش عمودی ابنیه مسکونی، در  اما در شرایط فعلی به دلیل 
حاصل  تأخیر  با  مــردم  اغلب  بــرای  گاهی  آ ایــن  شهرها  از  بسیاری 
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یــادآوری مانند ساعت بهره ببرند  که از ابزارهای  می شود )مگر آن 
که البته این نوع ابزار نیز، تأثیِر مشاهده عینی طلوع و غروب را در 

یادآوری این زمان ها ندارد(.
4.3. تطبیق بحث بر یافته های علمی معاصر

که از بسیاری از پژوهش ها و یافته های علمی معاصر استنباط  آنچه 
که  می شود، تأییدی است بر ادله فقهی بیان شده در این مقاله 
است  گفتنی  می گردد.  ارائــه  یافته ها  این  از  برخی  بخش،  این  در 
و  اســت  محدود  مقاله  یک  از  فراتر  بسیار  یافته ها  ایــن  حجم  که 
مشخص  تا  می گردد  اشــاره  اجمالی  طور  به  آنها  از  برخی  به  صرفًا 
که  شود، پژوهش های علمی معاصر نیز مؤید همان چیزی است 
فقه شیعی، درخصوص نفی توسعه عمودِی ابنیه مسکونی بیان 

می دارد.
4.3.1. توسعه عمودی و تاب آوری شهری

تاب آوری به منزله ارتقای توانایی جامعه، برنامه ریزی و آمادگی برای 
جذب و بهبود و موفقیت بیشتر برای مقابله با اثرات ناخواسته بعد 
از سوانح و ترمیم و بهبود جامعه سانحه دیده از لحاظ اجتماعی، 
 )Manyena, 2011: 418(کالبدی است اقتصادی، زیست  محیطی و 
. طبق برخی پژوهش های معاصر، توسعه عمودی شهرها )به ویژه 
ابنیه مسکونی(، تناقضاتی را با برخی مؤلفه های تــاب آوری مانند 

مؤلفه های زیست محیطی و به ویژه اجتماعی به وجود  می آورد.
پرتوی و همکاران، شاخص های متعددی را برای ارزیابی تاب آوری 
که از جمله  آنها، مــواردی همچون دلبستگی به  تبیین نموده اند 
مکان، همبستگی اجتماعی، حمایت اجتماعی، روابط اجتماعی 
مقایسه   .)Partovi et al  ،: 105 2016( امنیت  اســت  و  ایمنی  و 
بافت های  )مانند  افــقــی  توسعه  الــگــوی  بــا  مسکونی  بــافــت هــای 
گذشته( با بافت های  مسکونی اغلب شهرهای ایران در سده های 
آپارتمانی  مجتمع های  )مانند  عمودی  توسعه  الگوی  با  مسکونی 
کالنشهرهای معاصر ایــران(، می تواند نتایج قابل توجهی را در  در 
به دست دهد. در شهر سنتی  بیان شده  خصوص شاخص های 
ایرانی، شهروند به محله خود احساس تعلق داشت و دلبستگی به 
مکان، سبب تثبیت هویت محله های سنتی شده بود. به نحوی 
که در آن  که شهروند، خود را منتسب به محله ای معرفی می کرد 
تکوین و رشد یافته بود. اما در مجموعه های آپارتمانی معاصر، این 
تعلق به مکان و بالتبع، تعلق به محله، به طرز مشهودی تنزل یافته 
که در اثر افول این حس تعلق، اساسًا مفهوم محله  است تا جایی 
کالنشهرهای معاصر ایران با چالش جدی مواجه شده است.  در 
را  مدعا  این  که  است  شده  انجام  متعددی  پژوهش های  کنون  تا
مقایسه  خصوص  در  پژوهشی  طی  مثال،  بــرای  می نماید.  تأیید 
الگوی توسعه  )با  به مکان در مسکن سنتی  تعلق  تطبیقی حس 
و مجتمع های  توسعه عمودی  الگوی  )با  با مسکن معاصر  افقی( 
که حس تعلق به مکان  آپارتمانی( این نتیجه حاصل شده است 
گونه های سنتی )افقی( به مراتب بیشتر از مجتمع های عمودی  در 

.)Heidari et al ، 2013: 75-86( است
همین  از  می توان  نیز  را  اجتماعی  ــط  رواب و  حمایت  همبستگی، 
گونه های مسکن  منظر، تحلیل نمود. طبق پژوهش بیان شده، در 
کنان این  افقی )سنتی(، به دلیل حس تعلق بیشتر به مکان، سا

به  کمتری  تمایل  آپارتمان ها،  کنان  با سا نوع خانه ها در مقایسه 
نتیجه   .)Ibid: 85( دارنــد  خود  زندگی  محل  و  مسکن  جابه جایی 
بدیهی این موضوع این است که ثبات و دوام سکونت در یک محل، 
کن در آن محل منتج  به دوام و تعمیق روابــط اجتماعی افــراد سا
که همبستگی و روابط اجتماعی  می شود و به همین دلیل است 
بافت های  با  کم در مقایسه  ترا کم  افقی و  بافت های مسکونی  در 
که  کم و عمودی، به طرز معناداری متفاوت است؛ به نحوی  مترا
در برخی از مجتمع های بلند مرتبه، همبستگی اجتماعی و کیفیت 
واحــدهــای  بعضًا  کــه  اســت  ــرده  ک ــول  اف آنچنان  اجتماعی  روابـــط 
و  هفته ها  دارنــد،  قــرار  هم  کنار  در  و  طبقه  یک  در  که  همسایگی 
ماه ها و بلکه سال های متمادی، از احوال یکدیگر بی خبر هستند 
و عالقه ای نیز به برقراری این ارتباط بروز نمی دهند. بدیهی است 
کیفیت روابط اجتماعی، بر افزایش میزان  که این افول همبستگی و 
جرم و کاهش امنیت )به عنوان یکی دیگر از شاخص های تاب آوری( 
تأثیرگذار است؛ مقایسه میزان جرم خیزی در مجتمع های مسکونی 
کم، می تواند روشنگر زوایای  کم ترا بلند مرتبه با محالت مسکونی 

مختلف این مهم باشد.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق، نوع توسعه بافت های مسکونی 
کالبدی مرتبط با آن )اعم  )توسعه افقی و یا عمودی( و مؤلفه های 
کم  از ارتفاع ساختمان ها، فضای باز ساختمان محل سکونت، ترا
کاماًل مؤثر است ):  محیط ساخته شده و غیره( بر تاب آوری شهری 
کالبدی،  Rezaie et al ،41 2016( و بی توجهی به این شاخص های 

کاهش تاب آوری شهری را در پی خواهد داشت.
4.3.2. توسعه عمودی و مسائل زیست محیطی

از مهمترین نقدهای وارد بر توسعه عمودی بافت های شهری )به 
ویژه در خصوص ابنیه مسکونی(، عوارض زیست محیطی حاصل از 
این نوع توسعه است که امروزه بسیاری از کالنشهرهای معاصر ایران 
با آن مواجه هستند. از جمله  این عوارض، تغییر غیر طبیعی دمای 
کاهش وزش  شهر به علت افزایش بیش از حد سطوح ساختمانی، 
که  باد در سطح شهر و افزایش موضعِی سرعت باد در خیابان هایی 
گرفته اند و اثرات بر پیاده ها، تغییر در مسیر  در جهت باد غالب قرار 
سیرکوالسیون هوای شهر و همچنین جلوگیری از تابش مستقیم 
نور آفتاب به ساختمان های مجاور را می توان برشمرد )40 :1988، 
که در بخش های قبل  Azizi ؛ Aminzadeh ،1997: 20(؛ همان طور 
کردن  گردید، این مــوارد )به ویژه سد  اشــاره شد و اسناد آن ارائــه 
جریان هوای طبیعی و مطلوب( در متون دینی و فقهی به صراحت 

نهی شده است.
اثر  در  همکاران،  و  استیون  توسط  شــده  انجام  مطالعات  طبق 
منطقه  در  هــوا  طبیعی  جــریــان  ســد  و  ــه  بــی روی عــمــودی  توسعه 
کنار بلندترین  منهتن نیویورک، جریان باد نزدیک سطح زمین در 
بلند،  که در جلوی ساختمان های  ساختمان ها موجب می شود 
که موجب افزایش آلودگی  جریان پایین سوِی شدیدی به وجود آید 
یافته های  هوا می گردد )Steven et al, 2006: 1713-1726(. طبق 
که اولی توسط پایک و همکاران )برای  دو پژوهش مشابه دیگر نیز 
اوکالهاما(  ــرای  )ب همکاران  و  جولیا  توسط  دومــی  و  سئول(  شهر 
انجام شده است، الگوی توزیع آالینده ها و میزان توزیع عرضی آن، 
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کم و نحوه چیدمان ساختمان ها بستگی دارد و تعداد  کاماًل به ترا
توزیع  و  نفوذ  بر  شدیدی  منفی  تأثیر  بلند،  ساختمان های  اندک 
 .)Supreme Council of Urbanism, 2014: 6-8( دارد  باد  جریان 
مشابهی  مطالعه   CFD مدل  از  استفاده  با  نیز  همکاران  و  آموریم 
که طبق نتایج  را بر پیاده روهای شهر آوریو پرتغال انجام داده اند 
ارتفاع ساختمان و راستای معابر شهری، در  این پژوهش، میزان 
میزان چرخش هوا و سرعت باد در خیابان ها تأثیر معناداری دارد 

 .)Amorim et al, 2013: 541-551(
گزارش ایستگاه های هواشناسی در سطح شهر تهران   با استناد به 
نیز، طی 60 سال اخیر )یعنی پس از شروع توسعه عمودی در شهر 
که از بادهای  تهران( سرعت وزش بادهای غربی و شمال_جنوب 
که  به نحوی  نزولی داشته است  رونــد  اســت، همواره  تهران  مهم 
بر  متر  یک  تا  اخیر،  ســال   10 در  بادها  ایــن  وزش  سرعت  میانگین 
طبق   .)http://news.mrud.ir( مــــی دهــــد نشان  را  کاهش  ثانیه 
یعنی  تهران،  گرفته در منطقه 22  برج های شکل  این مطالعات، 
ساختمان های  کم  ترا بیشترین  با  حاضر  حــال  در  که  منطقه ای 
بلندمرتبه روبه رو است، بین 10 تا 15 درصد بر آلودگی هوای پایتخت 
کاهش قابل مالحظه جریان باد در شمال  مؤثر افتاده است و سبب 
کن  شدن هوا در امتداد شرقی شهر شده است؛ به نحوی  تهران و سا
که با استناد به گراف های به  دست آمده از ایستگاه های هواشناسی 
مهرآباد، جریان باد در شمال تهران طی سال های 1385 تا 1394 در 
کرده  کاهش پیدا  مقایسه با دوره زمانی 1345 تا 1354، به شدت 

است )تصویر شماره2(.
گسترش طولی شهر تهران بین دو جهت غرب  همچنین با توجه به 
که، جریان وزش باد در تهران از غرب به شرق  و شرق و با لحاظ این 
کرده و در  است، جریان باد طی این دوره زمانی، در شرق نیز افت 
که این امر منتج  امتداد شرقی شهر، سکون هوا بیشتر شده است 
به »ایستایی هوا«، »انباشت ذرات آالینده معلق در هوا« و در نتیجه 

.)Ibid( بروز »تهویه نامطبوع شهر« شده است

با ترویج الگوی توسعه عمودی، عالوه بر مسئله آلودگی هوا، مسائل 
صوتی،  آلــودگــی  افــزایــش  مانند  دیــگــری  متعدد  محیطی  زیست 
تولید فاضالب بیشتر، معضالت دفع زباله، معضالت سایه اندازی 
از  برخی  البته  Azizi(؛   , 2004: 138( می شود  تشدید  نیز  غیره  و 
را  یاد شده  که مسائل  بیان می دارند  نظریه پردازان و شهرسازان، 
این  به  نفر در هکتار، حل نمود.  کم و سرانه  ترا کنترل  با  می توان 
کالبدی بین  نحو که به رغم توسعه عمودی ابنیه مسکونی، فواصل 
ساختمان ها بیشتر گردد و از فضای باز میان ساختمان ها به عنوان 
کم و بالتبع،  گردد تا بتوان ترا فضای سبز و خدمات شهری استفاده 
کنترل نمود )Golany, 1976: 47-55( اما الزمه  مسائل یاد شده را 
کالبدی و فضایی و مخدوش  این پیشنهاد، از بین رفتن تناسبات 
تصویر  که طی  شدن حس محصوریت در فضاهای شهری است 

شماره3 به این موضوع اشاره می شود.
کالبدی 4.3.3. توسعه عمودی و مسائل 

مرتفع  آپارتمان های  قالب  در  که  مسکونی  ابنیه  عمودی  توسعه 
در معابر مختلف شهری جلوه گر شده است، سبب تهدید مقیاس 
شهری  فضاهای  در  کالبدی  تناسبات  رفــتــن  بین  از  و  انسانی 
گر ارتفاع بدنه خیابان بیش از عرض آن باشد، میزان دید  می گردد. ا
 Hedman & Jaszewski, 1984:( به آسمان شدیدًا محدود می شود
76( و هرچه این نسبت بیشتر شود، مقیاس انسانی بیشتر تهدید 
می شود. البته عکس این موضوع نیز مطلوب نمی باشد و رعایت 
شماره3(. طبق  می باشد)تصویر  مطلوب  خصوص  این  در  تعادل 
گرفته،  که در خصوص شهرهای قدیمی غرب صورت  بررسی هایی 
کند،  گر نسبت ارتفاع ساختمان به عرض فضای معبر از 1:1 تجاوز  ا
گر  ممکن است به ناظر نوعی احساس تنگی از فضا دست دهد و ا
که فضا بیش  کمتر باشد، ناظر احساس می کند  این نسبت از 2/5 : 1 
گفت  گشاد است. به نظر طراحان غربی، وقتی می توان  از اندازه باز و 
که نسبت ارتفاع به  که فضای باز به نحو مطلوبی محصور شده است 
عرض فضا بین 1:2 تا 1:4 باشد )Tavassoli , 1992: 52(. اما با ترویج 

تصویر شماره2: تأثیر توسعه عمودی بر سرعت و جهت باد در تهران با مقایسه تطبیقی گلباد تهران در ماه دسامبر طی دوره های 1394-1385 )گراف 
Supreme Council of Urbanism, 2014: 18-19 :چپ( و 1354-1345 )گراف راست( در ایستگاه هواشناسی مهرآباد - مأخذ
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تناسبات  اغلب  مسکونی،  بافت های  در  عمودی  توسعه  الگوی 
اغلب  در  نتیجه  در  و  نمی کند  تبعیت  شده  بیان  ارقــام  از  فضایی 
انسانی،  مقیاس  به  توجه  عدم  دلیل  شهری، به  فضاهای  و  معابر 
کاربِر فضا احساس تنگی و محصوریت بیش از حد می نماید. همان 
کالبدی و اجتناب از مرتفع ساختن  که قباًل اشاره شد، مسائل  طور 
بیش از حد مسکن، به صراحت در برخی متون فقهی مورد اشاره 
کثر  گرفته و طبق برخی از روایات منقول از امام صادق)ع(، حدا قرار 
که اسناد آن در  ارتفاع مطلوب برای خانه، هفت تا نه ذراع می باشد 

گردید. بخش های قبل ارائه 
4.3.4. توسعه عمودی و مسائل اجتماعی

زیست  مسائل  بــر  عــالوه  زیـــاد،  کــم  تــرا و  عــمــودی  توسعه  الــگــوی 
در  نیز  را  متعددی  اجتماعی  مسائل  غیره،  و  کالبدی  محیطی، 
اجتماعی،  انحرافات  بزهکاری،  رواج  آنها،  جمله   از  که  دارد  پی 
طبق   .)Michelson, 1990( اســت  غیره  و  نامناسب  بهداشت 
از  یکی  عــنــوان  ــه  جمعیت )ب کــم  تــرا رابــطــه  ــاره  ــ درب کــه  پــژوهــشــی 
بافت های  در  جرم  نوع  و  میزان  با  عمودی(  توسعه  ترویج  نتایج 
خ  نر مانند  متغیرهایی  بین  اســت،  شــده  انجام  شیراز  مسکونی 
با  معناداری  رابطه  غیره  و  عادی  سرقت های  کالهبرداری،  قتل، 
کم وجود دارد )Bayanlou & Mansourian , 2006: 29(. طبق  ترا

 مطلوب. هرچه 
ً
تصویر شماره3: چند نمونه از تناسبات فضایی نسبتا

نسبت ارتفاع بدنه به عرض خیابان بیشتر شود، محصوریت فضایی 
گر  شدیدتر می شود و بالتبع، مقیاس انسانی ضعیف تر می شود. البته ا
کمتر شود نیز محصوریت فضایی و بالتبع  این نسبت، از حد معینی 

Nelessen, 1994: 199 :کلی مخدوش می شود. - مأخذ ک فضا به  ادرا

کم )به عنوان محصول توسعه عمودی(،  نتایج پژوهشی دیگر، ترا
تأثیر معناداری بر شاخص های امنیتی )مانند میزان قتل، ضرب و 
ح و سرقت( در مناطق شهرداری تهران دارد و بالتبع، پایداری  جر
این  طبق  می باشد.  کم  ترا از  متأثر  معناداری  طور  به  اجتماعی 
کم در مناطق 22  تحقیق، با افزایش توسعه عمودی و افزایش ترا
کمتر شده و ضروری است در روند  گانه تهران، پایداری اجتماعی 
قرار  بیشتری  توجه  مورد  توسعه  اجتماعِی  ابعاد  ســازی،  کم  مترا
کاهش پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی و زیست  گیرد؛ زیرا با 
محیطی و در نهایت پایداری شهری نیز در معرض خطر جدی قرار 

 .)Jomepour et al , 2012: 85-200( می گیرد
دلیل  بی رویه، به  عمودی  شده، توسعه  بیان  پژوهش های  طبق 
اجتماعِی  پــایــداری  و  امنیتی  شاخص های  بر  منفی  تأثیرگذاری 
و  دینی  متون  برخی  محتوای  با  تعارض  در  مسکونی،  بافت های 
به ویژه آیه 80 سوره نحل )که در بخش های قبل تبیین شد( قرار 
بخش  آرامش  مطلوب،  مسکن  آیه، الزمه  این  طبق  زیرا  می گیرد. 
که بر آرامش، امنیت  کالبدی  بودن آن است و بایستی از الگوهای 
دارنــد،  نامطلوب  تأثیر  مسکونی  بافت های  اجتماعی  پــایــداری  و 
این  در  شده  ارائه  مستندات  و  مباحث  به  توجه  با  گردد.  اجتناب 
ع درباره  که آنچه از فقه و شر بخش )بخش 4 مقاله( مشخص شد 
گردیده است، همان  نفی توسعه عمودی ابنیه مسکونی استنباط 
قاعده »کّل ما  می نماید.  حکم  آن  به  علم  و  عقل  که  است  چیزی 
ع« این مهم را به خوبی تبیین می کند.  حکم به العقل حکم به الّشر
کالبدی و  البته عالوه بر مسائل بیان شده )اعم از زیست محیطی و 
اجتماعی و غیره(، مسائل متعدد دیگری مانند مسائل عملکردی 
علمی  یافته های  مــی تــوان  کــه  دارد  ــود  وج نیز  غیره  و  فرهنگی  و 
درخصوص نقش توسعه عمودی بر تشدید همه این مسائل را به 
که محوریت این پژوهش با مباحث  تفصیل بیان نمود. اما از آنجا 
این  مدعای  مؤید  عنوان  صرفًا به  علمی  یافته های  و  است  فقهی 
می گردد.  اجتناب  مسائل  سایر  تفصیل  از  است،  شده  ارائه  مقاله 
کامل  که ادای حق مطلب در این خصوص )و تطبیق  به  ویژه آن 
را  مفّصل  و  مستقل  مقاله ای  علمی(  یافته های  با  ع  شر مّدعای 

می طلبد.

5. نتیجه گیری
که مّدعی ورود به امور مختلف جامعه  فقه شیعی به عنوان دانشی 
است، علمی است که نه تنها با امور شخصی و عبادات فردی سر و کار 
دارد بلکه در شؤون مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره 
که اصطالحًا از این نوع فقه در مجامع حوزوی و  نیز ورود می نماید 
علمی معاصر به »فقه حکومتی« تعبیر می گردد. در این نوع فقه، 
نگاه به یک مسئله، نگاهی تک بعدی نیست بلکه مسائل فقهی را 
کلی و مؤلفه های مختلف مؤثر بر تکوین آن مسئله  باید از مباحث 
پی جویی نمود و پاسخ به مسئله را بایستی در قالب نظام مسائل 
جست وجو نمود. به این ترتیب، مسئله ای مانند مطلوبیت یا عدم 
مطلوبیت توسعه عمودی ابنیه مسکونی را بایستی در قالب نظام 
کلی و باالدست  که مبتنی بر مسائل  مسائل، تحلیل نمود؛ نظامی 
مانند اولویت اسکان و مؤلفه های آمایش سرزمین تکوین می یابد 
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مسکونی  ابنیه  عمودی  توسعه  مانند  جزئی تر  مسائل  به  سپس  و 
عمودِی  توسعه  فقهِی مسئله   جامع  تحلیل  الزمه  می شود.  منتج 
و  سرزمین  آمایش  مانند  دانش هایی  به  توجه  مسکونی،  ابنیه 
به  و  جامعه شناسی  و  اقتصاد  علوم  حتی  و  منطقه ای  برنامه ریزی 
توسعه  اساس،  این  بر  می باشد.  فرهنگی  مهندسی  مباحث  ویژه 
شهری،  پایداری  و  شهری  تــاب آوری  مانند  مفاهیمی  بر  عمودی 
تأثیر قابل توجهی دارد و شاخص های مختلف این مفاهیم )اعم از 
شاخص های اجتماعی و زیست محیطی و غیره( را متأثر می سازد. 
صریح  از  )اعــم  فقهی  ــه  ادّل از  برخی  به  شد  سعی  پژوهش  ایــن  در 
این  طبق  که  شود  اشــاره  مهم  این  با  مرتبط  غیرصریح(  و  صریح 
که توسعه عمودی در ابنیه مسکونی از جوانب  ادّله مشخص شد 
که در  مختلف در تعارض با آموزه های فقه شیعی قرار دارد و آنچه 
توسعه این نوع ابنیه از منظر اسالمی )و به طور خاص، فقه شیعی( 
که آنچه  که اثبات شد  اصالت دارد، توسعه افقی است. ضمن آن 
از متون دینی و فقهی در خصوص نهی توسعه عمودی استنباط 
می گردد، توسط دستاوردهای نو و علمی معاصر نیز تأیید می گردد 
دستاوردهای  عنوان  به  خصوص  این  در  و  امــروز  آنچه  ــع،  درواق و 
از  منبعث  آموزه های  در  قبل  می باشد، قرن ها  مطرح  جهان  در  نو 
آیات و روایات مورد توجه بوده است. اما در عین حال، توسعه افقی 
کند زیرا این امر  نیز نمی تواند بدون ضابطه و نامحدود ادامه پیدا 
هزینه ها )به ویژه هزینه های اقتصادی( قابل توجهی را بر نهادهای 
مدیریتی شهرها تحمیل می نماید. بنابراین راه حل را بایستی در 
دانش های فرادست معماری و شهرسازی به ویژه آمایش سرزمین 
که با توزیع عادالنه امکانات در سطح  جست وجو نمود. به نحوی 
که ضمن اجتناب  کشور، توزیع جمعیت را به نحوی مدیریت نمود 
افقی  لحاظ  به  شهرها  مسکونی،  بافت های  عمودی  توسعه  از 
حل، معادل  راه  خروجِی این  باشند.  نداشته  بی رویه  نیز، توسعه 
است با تکثر شهرهای افقِی ُخرد مقیاس و میان مقیاس به جای 
کم. کالنشهرهای انگشت شمار و مملو از ساختمان های بلند و مترا
تصریح  آن  به  مقاله  این  نتیجه گیری  در  بایستی  که  مهمی  نکته 
نیازمند  پژوهش  این  یافته های  کردن  اجرایی  که  است  این  شود 
از  )اعم  شهرسازی  نظام  با  مرتبط  حوزه های  سایر  در  بسترسازی 
مکانی  شرایط  کردن  لحاظ  بدون  و  غیره( است  و  اقتصاِد مسکن 
الزم االجـــرا  را  پژوهش  ایــن  یافته های  نمی توان  معاصر،  زمانی  و 
دانست. به بیان دیگر، این پژوهش به تبیین ایده آل های فقهی در 
غ از واقعیات موجود در نظام شهرسازی  توسعه ابنیه مسکونی )فار
ــا، نیازمند  ــده آل هـ ــردن ایـــن ایـ کـ ــی  ــرای ــت امـــا اج ــرداخ مــعــاصــر( پ
نمی توان  مثال  برای  است؛  معاصر  شرایط  واقعیت های  مالحظه 
روزافزون  ترویج  در  مسکن  اقتصاد  مؤلفه های  و  زمین  ارزش  نقش 
که  می شود  استنتاج  چنین  و  پنداشت  نادیده  را  عمودی  توسعه 
کارگروه های  پژوهش، تشکیل  این  یافته های  شدن  اجرایی  الزمه 
و  شهرسازی  و  فقه  متخصصان  )شامل  رشته ای  میان  تخصصِی 
اقتصاد و غیره( است تا بتوان با تحلیل همه جانبه مؤلفه های مؤثر 
این  نتایج  شدن  اجرایی  مسکن، زمینه  عمودی  توسعه  الگوی  بر 

پژوهش را فراهم نمود.
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