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خانه که میگومی ،دست خودم نیست
ذهمن مثل برق به سوی خانهای می َدود که
مدار زمنی و زماناند
اهلش ِ
خانهای که هر چند مساحتش اندک
ّاما نه فقط بر زمنی ،که ّ
حت حمیط بر آمسان است.
پدربزرگی دارد این خانه که هبانۀ آفر ینش مهۀ دنیاست.
این خانه ،شبها با چراغی روغین روشن میشود
ّاما مادری که ز یر سقفش نفس میکشد
منبع نور زمنی و آمسان و ّ
حت هبشت خداست.
ّ
شغل پدر ،تقسمی هبشت و جهن است میان خالئق.
دست فرزندان این خانه را که بگیری
خود هبشت
تو را یک
راست میبرند تا خود آمسانِ ،
ً
خود خدا.
و اصال تو را مینشانند کنار ِ
خانهات هبشت میشود
اگر با اهل این خانه برو بیا داشته بایش.
اهلخانۀوحی ،اصحاب کسا
تقدیـم به مصطفی و مرتضی ،فاطمۀ زهرا ،کریم آل طه و
ٖ
ّ
سیدالشهداء؟مهع؟

گاهی وقتا آدم دوست داره ،یه مطلبی رو ،هم بخونه و هم بشنوه.
گوشی شما ا گه هوشمنده ،کافیه برنامۀ بارکدخوان رو ّفعال کنید
و قسمتایی که بارکد دارن رو با صدای نویسندۀ کتاب گوش کنید.

فهرست یادتان به خیر ،خانههای اجدادی!
ّ
مقدمه
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ّ
مقدمه
خانه ،اتاق خواب دارد؛ ولی خوابگاه نیســت .در خانه ،غذا میپزند؛
ّامــا آشــپزخانه نیســت .مهمــان در خانــه رفــت و آمــد میکنــد؛ ولــی
مســافرخانه نیســت .در خانــه ،فیلم و ســریال هم شــاید ببیننــد؛ ّاما
ســینما نیســت .خانــه ،در و دیــوار دارد؛ ّامــا فقط یک چهــار دیواری
ّ
نیســت .پس خانه چیســت؟ خانه ،محل چشیدن آرامش است .در
خانــه ،همــه چیز باید دســت بــه ســینه ،در خدمت آرامــش خانواده
باشــد .از اعضــای خانــواده تــا در و دیــوار خانــه ،بایــد خدمتگــزار
آرامش باشــند .آرامش ،پادشــاه خانه است .کســی حق ندارد به تاج
و تخــت ایــن پادشاه،دســت بزند .شــورش علیه این پادشــاه ،جرمی
نابخشودنی است.
ّ
ً
خانــه ا گــر محل آرامش نبــود ،حتما یک جــای کار میلنگد .باید
گشــت و آن جا را پیدا کرد .شــاید اهل خانه ّ
مقصر باشــند و شاید هم
خود خانه! آری ،میشــود خانه ،چهار دیوار داشــته باشــد و ســقفی
هم از این دیوارها ســواری بگیرد؛ ّاما این دیوارها و آن ســقف خانه،
سر ناسازگاری داشته باشند با آرامش آدمهای این خانه.
ِ
این روزها به نام پیشرفت و فرهنگ ،دارند از همه راه ،آرامش را از
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ما میگیرند .آنهایی که با آرامش انسان مشکل دارند ،همه جا سرباز
دارند برای خودشــان .شــاید خانههای امروزی ،یکی از سربازانشــان
باشد؛ شاید!
ا گــر تردیــد داریــد ،به این ســؤالها جــواب بدهید :چرا وقتــی پا در
خانههای پدربزرگهایمان میگذاشتیم ،قبل از پدربزرگ و مادربزرگ،
این آرامش بود که ما را در آغوش میگرفت؟ چرا در خانههای امروزی،
ً
صــدای پــای آرامــش ،کمتــر بــه گــوش میرســد؟ اصــا آیــا خانههــای
امروزی ،خودشان را مسئول آرامش ما میدانند؟
کمی حواســمان را جمع کنیم .آرامش ،گمشدۀ ما نیست .او به
دنبال ماســت .شــاید این ماییم که خودمان را از چشــم آرامش دور
نگهداشتهایم .ما ،گمشدۀ آرامشیم.
کمــی ســا کت .ا گــر میشــود ،نفسهایمــان را هــم آرام بکشــیم.
گوشها همه تیز! این صدا ،صدای آرامش نیســت که از پشــت دیوار
خانههــای مــدرن بــه گوش میرســد؟ ایــن دیوارهــا چــرا نمیگذارند
آرامــش به ســراغ مــا بیاید؟ باید فکری بــه حال آرامش کــرد .آرامش،
بدون ما آرام نیست.
•••
بــی تردیــد ،خانــه از نعمتهــای بــزرگ خدا محســوب میشــود.
خداوند عزیز در قرآن مجیدش فرمود:
َ ً
ُ ُ
َ ُ
ُ
یوتکــم َســکنا َو َج َعـ َـل
َو اهلل َج َعـ َـل لکــم ِمــن ب ِ
ُ ً
َ ُ
یوتا َتسـ َـت ِخ ّف َونها َ
یوم
ـام ب
لکــم ِمن ُجلـ ِ
ـود الأنعـ ِ
َ ُ َ َ َ ُ
ِ َ
أوبارها
إقام ِتکم َو ِمن
عنکــم و یوم
ظ ِ
أصوافها و ِ

ّ
• مقدمه •
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َو أشــعارها أثاثـ ًـا َو َمتاعـ ًـا إلــی حی ــن* َو ُ
اهلل َج َع َل
ِ
ٍ
ًَ َ َ َ َ ُ
ّ ََ
َ ُ
َ
َ
بال
الج ِ
لکــم ِممــا خلق ِظــلالا و جعل لکم ِمــن ِ
َ َ ُ
َ ُ
ً
قیکـ ُـم َ
أکنانــا َو َج َعـ َـل لکــم َس ــرابیل ت
الح َّر َو
َ َ ُ َ َ ُ
َ
ک ٰذل َ
ک ُی ِت ُّم ِن َ
عم َت ُه
أســکم
َس ــرابیل تقیکم ب
ِ
َ
َ ُ َ ّ ُ ُ
َ 1
سلمون.
َعلیکم ل َعلکم ت ِ

ّ
و خــدا بــراى شــما از خانههایتــان ،محــل ســکونت [و
آرامــش] قــرار داد و از پوســت چارپایــان نیــز براى شــما
خانههایــى قــرار داد کــه هنــگام کــوچ کــردن و هنگام
اقامتتــان ،بــه آســانى مىتوانیــد آنهــا را جا به جــا کنید
و از پشــم و کــرک و مــوى آنهــا ،براى شــما اثــاث و متاع
(وســایل مختلــف زندگــى) تا زمــان ّ
معینى قــرار داد .و
[نیــز] خداونــد از آنچه آفریده اســت ،ســایههایى براى
شــما قــرار داده و از کوههــا پناهگاههایى ،و براى شــما
پیراهنهایى آفریده که شــما را از گرما [و ســرما] حفظ
مىکنــد و پیراهنهایــى کــه بــه هنگام جنــگ ،حافظ
شماســت .ایــن گونــه ،نعمتهایــش را بــر شــما کامل
مىکند ،شاید تسلیم فرمان او شوید!

با ّ
توجه به آنچه در این کتاب خواهید خواند ،باید گفت :ا گر چه
ّ
خانه محل آرامش انسان است؛ ّاما هر خانهای با هر نوع معماریای،
توانایــی آرامشبخشــی بــه اعضــای خانــه را نــدارد .معمــاری ،یکی از
ِ

ارکان اصلی آرامشبخشی خانههاست.

در ایــن میان ،خانههــای آپارتمانی ،از ناتوانتریــن خانهها برای
آرامشبخشــی به خانواده اســت .دالیل این ّادعا را میتوانید در این
کتاب بخوانید و خود در بارۀ آن قضاوت کنید.
 .1سورۀ نحل ( ،)۱۶آیۀ .۸۰
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چنــد لحظــهای بــه آمــار خانههــای مســکونی ّ
توجــه کنیــد که بر
اساس سرشماری سال  1390و  1395به دست آمده است:
در ســال  ،1390مجمــوع خانههــای مســکونی ،نــوزده میلیــون و
 954هزار و  )19.954.708( 708بوده که ســهم خانههای آپارتمانی،
شــش میلیــون و  342هــزار و  387خانه ،یعنی  31.7درصد و ســهم
خانههای غیر آپارتمانی ،سیزده میلیون و  612هزار و  321خانه ،یعنی
 68.3درصد اســت .این آمار در ســال  1395این گونه تغییر میکند:
مجمــوع خانههای مســکونی 22 ،میلیون و  825هزار و  46خانه که
ســهم خانههای آپارتمانی ،هشــت میلیون و  975هزار و  624خانه،
یعنی  39.3درصد و سهم خانههای غیر آپارتمانی ،سیزده میلیون و
 849هزار و  624خانه ،یعنی  60.7درصد است .با ّ
توجه به این آمار،
باید گفت :خانههای آپارتمانی نســبت به سرشماری سال  ،1390دو
میلیــون و  633هــزار و  237خانــه و تعــداد خانههــای غیــر آپارتمانی
تنهــا  237هــزار و  ۳۰۳خانه افزایش داشــته اســت .نا گفته نماند که
مســکونی شــهری و هم روستایی ،در نظر
در این آمار ،هم واحدهای
ِ
گرفته شــده اســتّ .اما آمار خانههای شهری در سال  1395این گونه
اســت :آپارتمانی :هشــت میلیون و  636هزار و  475و خانههای غیر
آپارتمانی :هشت میلیون و  815هزار و  619خانه.
ایــن آمــار نشــان میدهــد کــه فرهنــگ خانهســازی در جامعــۀ
ایرانی؛ بویژه در شــهرها ،به ّ
شــدت رو به ســوی آپارتماننشــینی در
حال تغییر است.
ســؤاالت ّ
جــدی و ّ
مهمــی در ایــن میــان وجــود دارد کــه نباید به
راحتی از کنار آنها گذشت:

ّ
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ضرورت نا گزیر جامعۀ ایرانی است؟
آیا امروزه آپارتماننشینی،
ِ
منهــای ایــن ضــرورت ،آیــا آپارتمــان ،توانایــی تأمیــن آرامــش
خانواده را دارد؟
برای تغییر مســیر فرهنگ خانهسازی از آپارتماننشینی به سوی
خانههای مستقل و حیاطدار ،چه باید کرد؟
ا گــر بــه هر دلیلی بناســت در آپارتمــان زندگی کنیم ،چه مســائلی
را بایــد مراعــات کنیــم تــا از آرامشــی که باید در خانه داشــته باشــیم،
محروم نشویم؟ به عبارت دیگر ،الزامات آپارتماننشینی چیست؟
کتــاب یادتــان بــه خیــر ،خان ههــای اجــدادی! وظیفــۀ خــود را پاســخ
دادن به این پرســشها میداند .در بخــش ّاول این کتاب با موضوع
«معماری و زندگی» ،در ســه فصل ،تبعات زندگی آپارتمانی را بررســی
کردهایــم .در فصــل ّاول از آثــار آپارتماننشــینی بــر شــادابی اعضــای
خانــواده گفتهایــم .فصــل دوم را به تبعات آپارتماننشــینی در تربیت
فرزنــد اختصــاص دادهایــم و موضــوع فصل ســوم ،آپارتماننشــینی و
روابط فامیلی است.
با خواندن مباحث بخش ّاول ،برای بســیاری از شــما این ســؤال
پیش میآید :بر فرض که همۀ تبعات آپارتماننشینی را قبول کنیم ،
مگــر میشــود در مقابــل فرهنــگ آپارتماننشــینی مقاومــت کــرد؟!
بخش دوم این کتاب هم به پرسشهای مختلف شما در این زمینه
پاسخ داده است.
آنچــه در بــارۀ تبعات زندگی آپارتمانــی در این کتاب آمده ،به این
معنا نیســت که همۀ کســانی که در آپارتمان زندگی میکنند ،همین
امروز به خانههای ّ
ســنتی و حیاطدار اســباب کشــی کنند .ما این را
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میدانیم که این امکان ،برای بسیاری از افراد وجود ندارد .از همین
رو ،بخــش ســوم این کتــاب ،به فرهنــگ آپارتماننشــینی اختصاص
یافته است .فصل ّاول از این بخش ،در بارۀ حقوق همسایگان سخن
گفتــ ه و در فصــل دوم هــم راهکارهایی بــرای کم کردن از آســیبهای
زندگی آپارتمانی آمده است.
ایــن کتاب ،برگردانی از پانزده برنامۀ «پرســمان تربیتی خانواده»
است که بهار و تابستان سال  1396در رادیو معارف اجرا شد .از همۀ
شــنوندگان رادیو معارف که با مشــارکت و پرســشهای خود ،ما را در
پویایی هر چه بیشتر این مباحث یاری کردند ،بسیار سپاسگزاریم.
ِ
امیــد اســت ایــن کتــاب بتواند پنجــرۀ جدیــدی را به روی شــما
بگشــاید تــا در کنــار آن بتوانیــد نــگاه متفاوتــی بــه خانــه و خانــواده
داشته باشید.
محسن ّ
عباسی ولدی
شهر بانوی کرامت؛ قم
ِ
تابستان 139۷

بخش ّاول

•نقش نقشۀ خانه در آرامش•
ِ

(معماریو زندگی)

نقشۀ بعضی از خانهها طوری است
که باید روی سردرشان نوشت« :از پذیرش آرامش معذوریم!»

بــه طــور ّکلــی ،چــه در میان انســانها و چــه حیوانــات و ّ
حتــی برای
ّ
موجــودات به ظاهر بیجان ،محل قرار گرفتن و ســکونت،
گیاهــان و
ِ
ً
خاصی برخوردار اســت .مثال در بارۀ نوع ّ
اهمیت ّ
از ّ
خاصی از ســنگ،
میگویند :ا گر در مناطق سردســیر روی دیوار خانهها اســتفاده شود ،
تــرک بــر مــیدارد و بایــد در مناطق گرم یــا معتدل باشــد .در بارۀ یک
گیــاه میگوینــد بایــد در خانه ؛ ّامــا در معرض نور آفتاب باشــد و ا گر در
جــای بدون ســقف یــا دور از نور باشــد ،پژمرده میشــود .گلدان این
گیاه ،باید بزرگ باشــد و خا ک گلدان هم باید نرم باشــد .در بارۀ یک
حیــوان میگوینــد :ایــن بایــد در جایــی نگهداشــته شــود که نه ســرد
باشد ،نه گرم .ا گر جای این حیوان تنگ باشد و نتواند جست و خیز
کند ،زود مریض میشــود .بنا بر ایــن ،رابطۀ میان مکان زندگی و قرار
گرفتن در مســیر هدف زندگی ،در میان موجوداتی غیر از انســان هم،
روشن و آشکار است.
ـاری خانه با ابعــاد مختلــف زندگی ،به
امــروزه رابطــۀ ســبک معمـ ِ
قدری روشــن شــده که به نظر میرسد برای اثبات اصل این ارتباط،
نیاز چندانی به استدالل و توضیح نداریم .کافی است همۀ ما اندکی
ّ
دقت کنیم تا این رابطه را در ابعاد مختلف ،به وضوح ببینیم.
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مــا در این کتاب ،وقتی تفاوتهای میــان خانههای دورۀ مدرن
یا همان آپارتمان را با خانههای ّ
سنتی بر میشمریم ،معلوم میشود
کــه تــا چــه انــدازه میــان معمــاری و زندگــی ،رابطــۀ تنگاتنگــی وجــود
دارد .در بخش ّاول از این کتاب ،مقایســهای میان خانههای ّ
سنتی
و مــدرن انجــام میگیــرد تــا بــه تبعــات تغییــر ســبک زندگــی در حوزۀ
خانهسازی ،پی ببریم.

فصل ّاول

•ارتباط شادابی خانواده با در و دیوار خانه•

(آپارتماننشینی و شادابی اعضای خانواده)
گاهی ّ
مقصر دعواها ،آدمها نیستند .کمی به چشم و ابروی در و دیوار نگاه کن،
ّ
شاید آنها هم مقصر باشند!

آپارتماننشینیوشادابی
ّ
اعضــای خانواده برای برقراری رابطۀ موفق در محیط خانه ،نیازمند
شــادابی الزم را
شــادابی و نشــاط هســتند .وقتی که خانه ،نشــاط و
ِ
بــرای اعضــای آن ایجاد نمیکند؛ و ّ
حتی ربایندۀ نشــاط هم هســت،
زمینۀ تنش در میان اعضای خانواده ،به ّ
شدت افزایش پیدا میکند.
مــا بر اســاس دســت کــم هفت دلیلــی کــه خواهیم گفــت ،بر این
شــادابی الزم و کافی
باوریم که خانۀ آپارتمانی ،توان تأمین نشــاط و
ِ
بــرای ســا کنان خــود را نــدارد .وقتی که مــرد ،خســته از کار بیرون به
خانه میآید ،خانۀ آپارتمانی توان زدودن خستگی از جان او را ندارد.
کار خانه است ،نمیتواند از
زن هم که از صبح تا بعد از ظهر مشغول ِ
محیط آپارتمان ،انرژی الزم را بگیرد .وقتی که مرد به خانه میرسد،
در اصل یک زن و مرد خســته و بینشــاط به هم رســیدهاند .آســتانۀ
تحمــل ایــن دو ،به ّ
ّ
شــدت پاییــن اســت .کوچکتریــن عامل خالف
میــل ،میتوانــد میــان ایــن زن و مرد بینشــاط اختالف ایجــاد کند.
ّبچــهای هــم که در خانۀ آپارتمانی از نشــاط و شــادابی الزم برخوردار
نیست ،عاملی در جهت افزایش تنش خواهد بود.
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الف) مساحت کم و سقف کوتاه

مســاحت بســیاری از واحدهای آپارتمانی ،به صورت ّ
متوســط ،بین
ً
معموال در بخش قابــل ّ
هفتــاد تا هشــتاد متر ّ
1
توجهی از
مربع اســت.
این مساحت ،دو اتاق خواب ،آشپزخانه ،سرویس بهداشتی و ّ
حمام
ـمت
در نظــر گرفتــه میشــود .بنا بــر این ،میزان مســاحتی که به قسـ ِ
نشــیمن یا همان ســالن اختصــاص مییابد  ،به اندازهای نیســت که
دلگشــا و نشــاطبخش باشــد .عالوه بر این ،در سبک زندگی جدید،
وســایل بســیاری وارد خانههــا شــده کــه در گذشــته ،در بســیاری از
ً
خانههــا وجــود نداشــت .مثال امــروزه در بیشــتر خانهها بخــش قابل
ّ
توجهــی از ســالن را مبلمــان بــه خــود اختصــاص میدهــد .مبلمــان
ا گــر چــه از نظر جســمی ،با خــود رفاهی نســبی به همراه م ـیآورد؛ ّاما
ّ
بــه ّ
شــدت در تنــگ شــدن فضــا مؤثــر اســت .خانمهای خانــه خوب
میدانند که وقتی زمستان تمام میشود و بخاری را جمع میکنند،
چــه انــدازه فضــای خانــه بازتــر بــه نظــر میرســد .حــاال فکــر میکنید
2
مبلمان به اندازۀ چند بخاری فضای خانه را اشغال میکند؟
ّ
تنگــی خانــه ،به ّ
شــدت در کاهش شــادابی افراد آن مؤثر اســت و
ِ
ّ
لذت زندگی را کم میکند.
ّ
کسی از امام کاظم؟ع؟ پرسید« :باالترین لذت و عیش دنیا

 .1طبــق سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال  ،1395مســاحت بیــش از 65
درصــد خان ههــای مســکونی در ایــران ،یکصــد متر و کمتر اســت( .پای ــگاه ّاط الع
رسانی مرکز آمار ایران)
ّ
 .2ما در این جا در صدد تأیید یا رد ضرورت مبلمان در خانه نیســتیم؛ بلکه در

بررسی علل تنگنای حا کم بر محیط خانههای آپارتمانی هستیم.
حال
ِ
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چیست؟» .فرمود« :وسعت خانه و کثرت دوستان».

1

امام صادق؟ع؟ فرمود:
بزرگى منزل ،مایۀ آسایش است.
براى مؤمنِ ،

2

اهمیت خانۀ وسیع ،فقط در اندازۀ رفاه دنیایی نیست .با ّ
ّ
توجه
به آنچه در آینده خواهد آمد  ،وســعت خانه در دینداری انســان نیز
تأثیر ویژهای دارد ،تا اندازهای که امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود:
سه چیز است که مایۀ نجات توستّ :
[اول آن که] زبانت را
حفظ کنی[ .دوم آن که] بر گناه و خطای خویش گریه کنی
3
و [سوم آن که] خانهات وسعت الزم برای تو را داشته باشد.

این که امام؟ع؟ میفرماید« :خانه وســعت الزم برای تو را داشته
باشــد» ،از این روســت که کوچک و بزرگ بودن خانه ،بر حســب نیاز
هــر فــردی ،متفاوت اســت .ممکن اســت خانهای برای فــردی بزرگ
باشد و همان خانه برای دیگری کوچک باشد ؛ زیرا فرد ّاول ،فرزندان
کمتــری دارد و یــا رفــت و آمــد مهمان به خانــهاش کم اســت؛ ّاما فرد
دوم ،فرزندان و مهمانهای بیشتری دارد.
از کنــار مســئلۀ خانــۀ وســیع ،نمیشــود بــه راحتــی گذشــت.
رســول خدا؟لص؟ با تمام عظمتی که دارد ،از خداوند خانۀ وسیع
طلــب میکند و میفرماید:
ُّ
ُ َ َ َ
َ ُ
َ
َّ
َ َ َُ َ
َ َ
نــز ِل َو ک َثرة
یش الدنیا .قال« :ســعة الم ِ
ــن؟ع؟ س ِــئل عــن ف ِ
 .1أن أبا الحس ِ
ضل ع ِ
الم ِح ّب َ
ُ
ین» ( الکافی ،ج  ،٦ص .)٥٢٦
ٌ
َ
َ َ َ
نز ِل» (مکارم االخالق  ،ص .)125
ِ « .2ل ُلم ِ
ؤم ِن راحة فی سع ِة الم ِ
ُ
ّ
َ
َ ٌ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ک َب ُیت َ
ک َو َی َس ُــع َ
لى خطیئت َ
نجیــات :تکف ِلســانک َو تبکی َع ٰ
ک»
« .3ثــاث ُم
ِ
( المحاســن ،ج ،1ص .)4
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َ
َ ّ َ
َ
َ َّ
بارک لی فی ِرزقی.
الل ُه ّم ِ
اغفر لی ذنبی و و ِسع لی فی داری ،و ِ
خدایا! گناه مرا ببخش و خانهام را وسیع بگردان و روزى مرا
برکت ده.
1

کوچکی
عــاوه بر این ،رســول خدا؟لص؟ به کســی کــه از تنگــی و
ِ
خانۀ خویش گالیه کرد  ،نفرمود که «عیبی ندارد و با این خانه بساز»؛
بلکه فرمود:
صدایت را تا میتوانی باال ببر و از خدا بخواه که خانهات را
2
وسعت بخشد.

جالــب اســت کــه رســول خــدا؟لص؟ میفرمایــد« :صدایــت را تــا
میتوانــی ،بــاال ببر» ؛ در حالــی که طبق ّ
نص صریح آیــات قرآن کریم،
خــدا بــه ما نزدیک اســت؛ ّ
حتــی از رگ گردن به ما نزدیکتر اســت 3و
صــدای مــا را میشــنود و دعا که میکنیم ،پاســخ میدهد 4.داشــتن
خانــۀ وســیع ،چــه انــدازه ّ
اهمیت دارد که رســول خــدا؟لص؟ توصیه
میکنــد بــه هنــگام درخواســت آن از خداونــد مهربــان ،صدایــت را تا
میتوانی باال ببر؟
به نظر میرســد صراحت این روایات ،به اندازهای اســت که دیگر
 .1نهج الفصاحة ،ص .251
َ َُ ّ َ ََ
َ
َ
َ
«إرفع َص َوت َ
ک َما َ
َ
َ
است َطعت و س ِل اهَّلل أن یو ِسع علیک» ( الکافى ،ج ،۶ص.)۵۲۶
.2
َ َ ُ َ ُ َ
َ
َ
بــل الورید؛ و مــا از رگ قلبش ،بــه او نزدیکتریم»
« .3و نحــن أقــرب إل ِ
یــه ِمــن ح ِ
(سورۀ ق ( ،)50آیۀ .)169
ک عبادى َع ّن َ ّ َ ٌ ُ ُ َ َ َ ّ
«َ .4و َإذا َس َأل َ
الداع إذا َدعان َف َلی َ
ستجیبوا
ِ
ی فإنى قریب اجیب دعوة ِ
ِ َ َ ّݩَ
ُ
ُ
َ
لــى َو ُلی ِؤمنــوا بــی لعلهــم یرشــدون؛ و هنگامى که بنــدگان من ،از تــو در بارۀ من

ســؤال کننــد[ ،بگــو ]:مــن نزدیکــم! دعــاى دعــا کننــده را ،بــه هنگامــى کــه مــرا
مىخواند ،پاسخ مىگویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند ،و به من ایمان بیاورند
تا راه یابند [و به مقصد برسند]!» (سورۀ بقره ( ،)2آیۀ .)186
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نمیتوان وســعتی را که در این روایات آمده ،به «وســعت خانۀ دل»
تفسیر کرد.
ّ
ّ
توانایــی تهیۀ خانۀ
البتــه اینهــا به این معنا نیســت که ا گر کســی
ِ
وســیع را نداشــت ،نمیتواند بهرۀ خویــش را از دنیا ببــرد .بی تردید،
ا گر کسی به جهت ناداری ،توانایی ّ
تهیۀ خانۀ وسیع را نداشت ،باید
صبر کند و همین صبر ،مایۀ رشد و تعالی او خواهد شد.
توانایــی خرید منزل
توصیــه به صبر ،تنها برای کســانی اســت که
ِ
وسیع را ندارند؛ ّاما کسانی که شرایط الزم برای خرید چنین منزلی را
دارند ،نباید به دالیل واهی ،از این امر مهم صرف نظر کنند.
امام رضا؟ع؟ خانهای خرید و به یکی از دوستان خود امر نمود
به آن خانه نقل مکان کند و فرمود« :منزل تو تنگ است».
آن شخص گفت« :این خانه را پدرم بنا کرده است».
امام؟ع؟ فرمود« :اگر پدر تو نادان بود ،آیا سزاوار است که تو نیز
1
مانند او باشی؟!».

چند نکتۀ قابل ّ
تأمل در این روایت وجود دارد:
ّاول :امــام رضــا؟ع؟ از پــول خــود ،بــرای یکــی از دوســتانش خانه
توانایی مالی دارند ،نباید
میخرد .پس معلوم میشــود مؤمنانی که
ِ
نسبت به خانهدار کردن دوستان خویش بیاعتنا باشند.
ّ
ـتن
دوم :ایــن فــرد خانــه دارد؛ امــا خانــهاش کوچک اســت .داشـ ِ
خانــۀ بــزرگ چــه قــدر ّ
اهمیت دارد کــه امام رضــا؟ع؟ اقدام بــه خرید
خانۀ بزرگ برای این فرد میکند!
َ ٰ ً
َ
ََ َ
َ
َّ
َّ
َ َ
رى دارا َو َأم َــر َم ً
«إن
ولــى ل ُــه أن َی َت َح ّــول إلیهــا َو قــال:
ــن؟ع؟ اشــت
َ .1إن أبــا الحس َ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َمنزل َ
الح َســن؟ع؟« :إن َ
ک ض ٌیق» فقال :قد أحدث ه ِذ ِه الد َار أبی .فقال أبو َ
کان
ِ
ِ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
أبوک أحمق ینبغی أن تکون ِمثله؟!» ( الکافی ،ج  ، 6ص .)525
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ســوم :نشســتن در خانۀ کوچک با وجود ّ
مهیا بودن شرایط برای
سکونت در خانۀ بزرگ ،نشانۀ زهد نیست؛ نشانۀ نادانی است.
چهــارم :احتــرام به خانۀ آباء و اجــدادیهم نمیتواند دلیل قابل
قبولی برای محروم ماندن از یک خانۀ بزرگتر باشد.
ّ
مذمــت خانــۀ کوچــک ،تنها بــا همیــن روایــت اثبات نمیشــود.
روایــات دیگــری هــم هســت کــه نشــان میدهــد دیــن نســبت بــه
خانههــای تنــگ و کوچک ،نــگاه مثبتی نــدارد .مثل ایــن روایت که
امام باقر؟ع؟ فرمود:
تنگى خانه است.
یکى از تیره روز یهاِ ،

1

بــودن مســاحت خانــه اســت.
همــۀ ایــن حرفهــا ،در بــارۀ کــم
ِ
مســاحت کم را باید کنار ســقف کوتــاه واحدهای آپارتمانی گذاشــت
کــه از خانــه ،یــک فضــای تنــگ و دلگیــر میســازد .در حــال حاضــر،
سازندگان واحدهای آپارتمانی مجازند که ارتفاع کف تا سقف خانه را
دو متر و هفتاد سانتی متر ( )2.70در نظر بگیرند و به صورت معمول
هــم ارتفــاع واحدهــای آپارتمانــی ،چنــدان بیــش از این نیســت .ا گر
چــه امــکان در نظر گرفتن ارتفاع بیشــتر نیز وجــود دارد؛ ّاما به دالیل
مختلف ،در ساخت واحدهای آپارتمانی این کار انجام نمیشود.
ُ
چنیــن فضایــی  ،در تنــگ شــدن خلــق انســان ،بــه شـ ّـدت مؤثــر
اســت؛ فضایــی که خانه را شــبیه بــه زندان کرده و حـ ّـس حبس را به
ً
او تلقیــن میکنــد .انســان معموال از این فضا فراری اســت و دوســت
دارد در هــر فرصــت ممکــن ،از آن بیرون بیاید .یکــی از دالیل گرایش
«ِ .1من َش ِ َ
ُ َ
نز ِل» (الکافی ،ج  ، 6ص .)526
یش ضیق الم ِ
قاء الع ِ

ُ
مساحت کم ،سقف کوتاه ،خلق تنگ و ...
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زیاد به ســفرهای درون شــهری و برون شــهری در نسل امروز  ،همین
ّ
حســی است که نسبت به خانههای آپارتمانی وجود دارد .انسان به
ّ
شدت ،از محدودیت فراری است .خانههای آپارتمانی ،استاد القای
محدودیت هستند.
•••
یــادش بــه خیــر اون روزا! دلمون کــه میگرفــت ،میاومدیم تــو حیاط
می ِشستیم کنار باغچه .یه آبی به درختا میدادیم و با بوی خا کی که
بلند میشد ،صفا میکردیم .مادرمون زغاال رو آتیش میکرد و سماور
ُ ُ
زغالی رو راه مینداخت .صدای قلقل ســماور کنار این باغچه ،یکی
از قشــنگترین آهنگایی بود که میشــد دم غروب شــنید و کیف کرد.
ســبزیای باغچه ،خوب بزرگ شــده بودن و داشــتن داد میزدن که ما
منتظر چیده شدنیم و دلمون برا نشستن کنار نون و پنیر ،تنگه! آخ که
چه حالی داشت دورهمیای اون روزا!
•••

کمی مساحت خانه در کاهش
از یک زاویۀ دیگر هم میشود به تأثیر ِ
شادابی نگاه کرد .هر یک از اعضای خانواده در طول روز یا هفته  ،نیاز
ً
به خلوت دارند .این نیاز ،در مواردی ضرورت پیدا میکند  .مثال ممکن
اســت زن یا شــوهر به دلیل خستگی یا هر دلیل دیگری ،حوصلۀ سر و
صدا را نداشته باشند .در این صورت ،باید به اتاق دیگری بروند ؛ ّاما در
ُ
آپارتمانهای نقلی ،اتاقهای دیگر نمیتواند آن خلوت آرامی را که فرد
اجباری فرد بیحوصله در میان
به دنبال آن است ،تأمین کند .حضور
ِ
جمع خانواده  ،یعنی ّ
مهیا بودن این جمع برای تنش و اصطکا ک.
حــاال کــه از ّ
اهمیــت خانۀ بزرگ ســخن گفتیم ،این نکتــه نا گفته
نماند که با همۀ توصیهای که دین به وســعت خانه کرده اســت  ،به
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شــدت از این که فردی بنایی بیش از ّ
ّ
حد نیازش بســازد ،نهی شــده
است .امام صادق؟ع؟ فرمود:
هر بنایى که بیش از نیاز باشد ،در روز قیامت وبال گردن
1
صاحب اوست.

امیر مؤمنان علی؟ع؟ نیز فرمود:
یـکـى از رنجها این اسـت که انسان چیزى را فراهم آورد که
نمىخورد ،و بنایى بسازد که در آن سکونت نمىکند و پس
از آن به جانب خداوند متعال مىرود؛ در حالى که نه مالى با
2
خود مىبرد و نه بنایی را [به آن سو] منتقل مىکند!

در روایات اهل بیت؟مهع؟ از ســاختن خانههایی که سقف بلندی
دارند ،نهی شده است .برای نمونه ،امام صادق؟ع؟ فرمود:
ارتفاع خانه باید هفت یا هشت ذراع باشد که بیشتر از آن،
3
مسکن شیطان خواهد بود.

و باز هم ایشان فرمود:
هر انسانى که [خانهاش را] بلندتر از هشت ذراع بسازد ،منادى
آسمانى به او ندا کند که :اى فاسق! تا کجا میخواهى بروى؟

4

ُ ُّ
ٌ
َ
به َی َ
َ
نــاء َل َ
کفــاف ف ُهــو َوبال َع ٰ
القیام ِــة» ( الکافی،ج ،6
ــوم
یــس ِب
صاح ِ
لــى ِ
ٍ
« .1کل ِب ٍ
ص .)531
َ ُ ُ ُّ َ ُ ُ َ
َ ُُ
َّ
ُ
َ
َ
«ِ .2م َن َ
َ
َ
َ
اهّلل
ناء أن المرء یجمع ما ال یأ کل و یبنی ما ال یسکن ،ثم یخر ج إلى ِ
الع ِ
ً َََ
ً َ ََ
َت ٰ
عالى ال ماال حمل و ال ِبناء نقل» (نهج البالغة ،خطبۀ .)114
َ ُ ُ َ َ َ ٰ َ َ َ َ ٌ َّ
ُ َ .3
یت َس َبع ُة ُ
یاطین»
لش
أذر ٍع أو ثمان أذر ٍع فما فوق ذ ِلک فمحضر ِل
«سمک َالب ِ
ِ
(مکارم االخالق ،ص .)126
ُ ّ
ٌ َ َ َ
أین ُتریدُ
َ
ُ
َ
إلى َ
َ
ُ
ّ
ماء ٰ
« .4ما َیبنی
إنسان فوق ث ِ
ناد ِمن الس ِ
مانیة أذر ٍع إل و ینادی م ٍ
فاس ُق؟!» (همان ،ص .)127
یا ِ
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• یادتان به خیر ،خانههای اجدادی! •

ایشان در روایت دیگری فرمود:
هیچ انسانى ،سقف خانهاش را از هشت ذراع ،بلندتر
نسازد ،مگر آن که شیطان در آن جا (باالتر از هشت ذراع)
پناه میگیرد .در این صورت ،الزم است بر آن آیة الکرسى
1
نوشته شود تا شیطان در آن پناه نگیرد.

رســول خــدا؟لص؟ نیــز در روایتــی کــه از حقــوق همســایه ســخن
میگویند ،میفرمایند:
کسی نباید خانهاش را به قدری مرتفع بسازد که با ِاشراف
ّ
سد کردن راه باد ،موجب آزار و ّ
اذیت
بر خانۀ همسایه و 
2
همسایهها بشود.

حال ممکن اســت برای کســی ،این سؤال پیش بیاید که :آیا این
گونــه روایــات ،با آنچه در بارۀ ّ
مذمت ســقفهای کوتاه گفته شــد  ،در
تضاد نیست؟
ّ
پاسخ این است که با دقت در این روایات ،به چند نکته میتوان
دست یافت:
ّاولّ :
حــد ا کثــر ارتفاعی که در این روایات ،مجاز دانســته شــده ،
از ارتفــاع خانههــای حیــاطدار مــا هــم بیشــتر اســت؛ چــه رســد بــه
خانههــای آپارتمانــی .ا کنون بســیاری از خانههای حیــاطدار و غیر
آپارتمانــیّ ،
حــد ا کثــر ســه متــر و بیســت ســانتی متــر ( )3.20ارتفــاع
َّ
ُ ّ
َ َ َ
َ َ َ
الش ُ
مانیة
یطان فیما فوق ث
أذر ٍع إل َو َی ِأوی
مانیة
إنسان َیبنی فوق ث
« .1ما ِمن
ِ
ِ
ٍ
َّ
ُ
ــب َل ُ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ُ َ
َ
ُ
ٰ
ّ
فیه الشــیطان»
ــأوی
ی
ال
ــى
ت
ح
الکرســی
آیــة
فیــه
ــه
کت
ی
أن
ــب
الواج
ِ
ِ
أذر ٍع و ِ
ِ
(همان).
َ َ ُ ََ
ََ َ َ ّ َ َ
َ ََُ َ
ُ
َ
ّ
ُ
یح عنه»
إشراف ِه عل ِ
« .2ال یستطیل عل ِ
یه و س ِد ِه م ِ
ناء سکنه فیؤذیه ِب ِ
یه ِب ِب ٍ
نافذ الر ِ
(مستدرکالوسائل ،ج ،۸ص.)۴۲۷
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دارند؛ در حالی که این روایات تا چهار متر را جایز دانستهاند 1.این
ً
ارتفاع با ارتفاع خانههای آپارتمانی که کمتر از ســه متر اســت ،اصال
قابل قیاس نیست.
دوم :طبق روایت رســول خــدا؟لص؟ ،دلیل نهی از ارتفاع بیشــتر،
پرهیز از مزاحمت برای امنیت و رفاه همسایه است.
ســوم :از ایــن کــه در روایتی ،ارتفــاع بیش از چهار متر به شــرط
نوشــتن آیة الکرســی جایز دانسته شــده ،معلوم میشود که ارتفاع
زیــاد در صورتــی کــه مزاحمتــی بــرای همســایهها ایجــاد نکنــد،
اشکالی ندارد.
چهارم :گاهی ســاختن خانۀ مرتفع ،برای به رخ کشــیدن ثروت و
مایۀ فخر فروشی است .این کار از نگاه دینی ،به ّ
شدت ّ
مذمت شده
و ّ
حتی ا گر مزاحم همسایهها هم نشود ،ممنوع است.
رسول خدا؟لص؟ فرمود« :اگر کسی به قصد ریا یا ُسمعه
بنایی بسازد ،این بنا را تا زمین هفتم در حالیکه بهصورت
آتشی در گردن اوست ،بر وی حمل میکنند و او را در آتش
میافکنند .چیزی این شخص را از سقوط به قعر ّ
جهنم
حفظ نمیکند؛ مگر این که توبه کند».
ُ
عرض شد« :ای رسول خدا! بنا ساختن از روی ریا و سمعه،
به چیست؟».
فرمود« :این که انسان بیش از نیاز خود و به قصد فخرفروشی
2

 .1هــر ذراع ،حــدود نیم متر اســت .در این روایات ،تا هشــت ذراع جایز دانســته
شده است که میشود چهار متر.
دادن کاری است به قصد این که دیگران ببینند و تعریف کنند ،و
 .2ریا ،انجام ِ
ُ
دادن کاری اســت به این قصد که به گوش دیگران برســد و مایۀ
ســمعه ،انجام ِ
مباهات شود.

