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بررسی تطبیقی شاخصه   های مسکن ایرانی-
وز اسالمی با مسکن آپارتمانی امر

اسماعیل ضرغامی1، سیده اشرف سادات2

چكیده 
گســترش یافتــه اســت.  كشــور در ســطح وســیعی  امــروزه بحــث پیرامــون بازشناســی هویــت ایرانــی اســالمی در معمــاری معاصــر 
كــه بــه نحــوی تمــام اقشــار جامعــه بــا آن در ارتبــاط انــد. احــداث یــك خانــه  موضــوع مســکن بــزرگ تریــن ســهم را در ایــن امــر داراســت 
كــه بــه آن تعلــق دارد. بــی  پدیــده ای فرهنگــی محســوب شــده و شــکل و ســازمان فضایــی آن بــه شــدت تحــت تأثیــر فرهنگــی اســت 
كالبــد و ســیمای  كــه ارزش هــا و ســَنت های قدیمــی در  توجهــی یــا عــدم توجــه كافــی مســکن بــا رویکــرد ایرانــی- اســالمی باعــث شــده 
ــه اصــول معمــاری  گاهــی ب ــه آ ــا گذاشــته شــود، و مــردم نیــز از حســنات و ارزش هــای آن بــی بهــره بماننــد. هــدف مقال ــر پ مســکن زی
ــق  ــالم تطبی ــی اس ــول اجتماع ــا اص ــی ب ــکن ایران ــاری مس ــول معم ــه اص ــردد و در ادام ــروع می گ ــال ش ــته و ح ــی در گذش ــکن ایران مس
كــدام یــک از اصــول مســکن ایرانــی بــا اصــول اســالمی هماهنگــی دارد، پیــش بینــی می گــردد بدیــن  داده مــی شــود، تــا مشــخص شــود 
گــردد.  ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی پیمایشــی و  ترتیــب، اصولــی بــرای مســکن ایرانــی معاصــر براســاس احــکام اســالم اســتخراج 
بــا هــدف شــناخت ضرورت هــا و نیازهــای طراحــی معمــاری ایرانــی- اســالمی در شــرایط كنونــی جامعــه انجــام گرفتــه اســت. جامعــه 
آمــاری مربــوط متخصصیــن و دانــش آموختــگان رشــته معمــاری كــه از میــان آن هــا 150 نمونــه، بــا روش تصادفــی ســاده مــورد پرســش 
گــری قــرار گرفتــه انــد. پــس از جمــع آوری اطالعــات میدانــی از طریــق ابــزار پرســش نامــه بــا بکارگیــری نــرم افــزار SPSS  نســخه 21روابــط 
ــوی  بیــن متغیرهــای تحقیــق مــورد آزمــون قــرار گرفتــه اســت. نتایــج حاصــل از تحقیــق نشــان مــی دهدكــه بــرای بازگشــت بــه الگ
ایرانــی  اســالمی در طراحــی و اجــراء مجتمع هــای مســکونی امــروزی چهــار عامــل » امنیــت و آســایش«، »داشــتن حریــم خصوصــی«، 
» اســتفاده از عوامــل طبیعــی » و » تواضــع در خانــه« بــه عنــوان شــاخصه های  مشــترک، مســکن بــر مبنــای فرهنــگ ایرانــی- اســالمی 

و مســکن آپارتمانــی امــروز هســتند. 
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1. مقدمه
گاهــی نســبت بــه تأثیــر متقابــل انســان، فرهنــگ، روش زیســت  آ
و محیــط زندگــی بــر یکدیگــر مــورد غفلــت واقــع شــده و یــا تحــت 
كــم بــر شهرســازی قــرار گرفتــه اســت.  گرانه حا تأثیــر تفکــر ســوادا
موضــوع مهــم هویــت كــه در صورت شــکل گیری شــهر براســاس 
مبانــی نظــری منبعــث از ارزش هــای فرهنگــی جامعــه بــه تجَلی 
هویــت فکــری و فرهنگــی جامعــه  و مقابلــه بــا بحــران هویــت 
كــه ضــرورت  كمــک فراوانــی می كنــد، از دیگــر مــواردی اســت 
بیــان  را  پیشــرفت  اســالمی  ایرانــی  شهرســازی  الگوســازی 
می-نمایــد]1[. الگــوی شهرســازی اســالمی ایــران پیشــرفت 
گرفتــن مبانــی خــود از فلســفه، انســان شناســی و جهــان  بــا 
ــه انســان را  ك ــی اســت]2[   ــر اندیشــه غرب بینــی اســالمی، در براب
موجــودی تــک ســاحتی و مــادی قلمــداد می كنــد. ایــن الگــو بــه 
پشــتوانه اصــل و منشــأ خــود كــه مکتــب جامــع و كامــل اســالم و 
فرهنــگ غنــی ایرانــی اســت، جامــع تمــام ابعــاد زندگــی شــهری 
اســت و بــرای هــر یــک از ابعــاد اجتماعــی- اقتصــادی، كالبــدی 
ــای مکتــب مبیــن  ــاس آموزه ه ــدون براس ــی م و... دارای اصول
و  انســانی  نیــروی  توانمندی هــای  و  تاریخچــه  و  اســالم]3[ 
فرهنگــی بســتر خــود یعنــی ایرانــی اســالمی اســت. در گذشــته 
كــه  نــگاه معمــار بــه انســان، زندگــی و جامعــه بــه نحــوی بــود 
مســکن حقیقتــًا و بــه درســتی فضــای ســکونت و آرامــش بــرای 
افــراد یــک خانــواده بــود. امــا ایــن نــگاه امــروزه از میــان رفتــه 
ــوان  ــا بت ــت ت ــی اس ــال راه حل ــه دنب ــش ب ــن پژوه ــت. بنابرای اس
در ارتبــاط بــا طراحــی خانــه ای زنــده و بــا كیفیــت مطلــوب  قــدم 
كیفیــت خانه هــای ایرانــی - اســالمی از دســت  برداشــت. تــا 
رفتــه در خانــه امــروز را بازیابــی نمــوده و روح و حیــات زندگــی در 

كــرد. خانه هــای امــروز را احیــا 

كثریــت قریــب  كــه ا اهمیــت و ضــرورت ایــن پژوهــش ایــن اســت 
ایــران، مســلمان هســتند و  كنین خانه هــای  اتفــاق ســا بــه 
در جامعــه-ی مســلمان زندگــی می كننــد و بایــد از مســکنی 
گی هــای یــک مســکن ایرانــی را داشــته  كــه ویژ كــرد  اســتفاده 
باشــد. تــا در آن بــه آرامــش رســید. پژوهــش حاضــر، بــا شــناخت 
حساســیت و اهمیــت موضــوع مســکن و هویــت مطلــوب آن، 
ضــرورت پرداخــت و مطالعــه در ایــن زمینــه را، هــم از دیــدگاه 
ح در معمــاری  اســالم و هــم در حــوزه مبانــی و اصــول مطــر
و شهرســازی اســالمی، بــا توجــه بــه نیازهــا و شــرایط جامعــه 
كــه تاثیــر ارزش هــای اســالمی  كنونــی ضــروری می¬دانــد. چــرا 
بــر فضاهــای زیســتی در همــه حــال، تأثیــری بســیار مفیــد و 

مثبــت خواهــد شــد.

لــذا هــدف كلــی ایــن پژوهــش، شــناخت جنبه هــای اجتماعــی، 
در  كالبــدی  چنیــن  هــم  و  روانــی  و  اعتقــادی  فرهنگــی، 
بــه  راهکارهایــی  ارائــه  منظــور  بــه  مســکونی  مجتمع هــای 

كوتــاه مــدت  قصــد ســاماندهی و ارزیابــی ایــن مجتمع هــا در 
محیــط  كیفیــت  ارتقــاء  بــرای  رهنمودهایــی  پیشــنهاد  و 
مســکونی بــا رویکــردی ایرانــی- اســالمی و همچنیــن بررســی 
كیفــی مطلــوب در معمــاری گذشــته  گی هــای  و شــناخت ویژ
و بــه كارگیــری آن در انبــوه ســازی آپارتمــان و دســت یابــی بــه 
اطالعــات الزم در ایــن زمینــه در جهــت بهره¬گیــری از نتایجــی 
یــک مســکن مطلــوب  بــه  بــرای دســت¬یابی  توجــه  قابــل 
نــوع  ایــن  از  خانوارهــا  رضایت¬منــدی  افزایــش  و  امــروزی 

اســت. مســکونی  واحد هــای 

وظیفــه هــر بنــا بــه عنــوان جزیــی از فرهنــگ معمــاری، عینیــت 
بخشــیدن بــه یــک اندیشــه ) ذهنیــت ( بــه وســیله ظــرف خــاص 
آن اســت و بدیــن ترتیــب ایــن ظــرف نمــودی بــرای ســنجش 
ایــن فرهنــگ خواهــد بــود، لــذا هــر ســاختمان خــود یــک شــاهد 

فرهنگــی اســت ]4[.

2. مفهوم خانه و مسكن
كالبــدی  شــکل  ارزیابــی  جهــت  معیــار  مهم تریــن  خانــه 
شهرهاســت. بدیهــی اســت كــه بــدون خانــه همــه چیــز در شــهر 
معنــای خــود را از دســت می دهــد. بــه همیــن جهــت می تــوان 
كالبــد یــک شــهر خانــه محســوب می شــود  گفــت نقطــه اصلــی 
گــر مــا شــهری را بــدون عناصــر خدماتــی، تجــاری، فرهنگــی،  ا
كــه صرفــًا دارای اجــزاء ســکونتی باشــد شــهری  در نظــر بگیریــم 
گــر شــهری را بــا همــه عناصــر  اســت بــا كاســتی های فــراوان امــا ا
ــًا عناصــر ســکونتی را از  و عملکردهــا در نظــر گرفتــه شــود و صرف
گــردد دیگــر بــه آن مجموعــه نمی تــوان شــهر گفــت.  آن حــذف 
مفهــوم خانــه چنیــن بیــان شــده اســت :  خانــه زادگاهــی اســت 
كــردن  كــه ســکونت  ــا سلســله مراتــب  و كاركردهــای مختلــف  ب
كنین حــک  كــردن را بــرای همیشــه در لــوح وجــود ســا و زندگــی 
كــه در  گفتــه شــده،  هــر فضائــی  می كنــد. و یــا در جائــی دیگــر 
گزیــد مفهــوم خانــه را از آن خــود  آن بتــوان بــه واقــع مســکن 
فــرد  شــب های  و  روزهــا  دهنــده  پنــاه  تنهــا  خانــه  می كنــد. 
نیســت، درحفــاظ آن صندوقچــه گذشــته خــود را نیــز از خیــال 

خاطرهــا بارهــا بــاز و بســته می كنــد]5[.

كــه  خانه هــا  در فرهنــگ و تمــدن اســالمی صفــت و هدفــی 
بــا توجــه بــه آن شــکل گرفته¬انــد، ســکون و آرامــش اســت:  و 
اهلل جعَللکــم مــٍن بیِوتکــم ســَکنا ]6[ خداونــد خانه هایتــان را 
مایــه آرامــش و ســکینه بــرای شــما قــرار داد. اســم مــکان از ایــن 
كــه بــر همیــن خصوصیــت از  صفــت( ســکون)، یعنــی مســکن 
لــت دارد، چندیــن مرتبــه در قــرآن  محــل زندگــی خانــواده دال
آمــده و بــرای اینکــه خانه هــا بــه واقــع مظهــر و مایــه آرامــش 
گونــی را در كار داشــته اند.  شــوند؛ معمــاران گذشــته تدابیــر گونا
ــی  ــی و داخل ــران خارج ــر صاحب¬نظ ــی را از منظ ــر تعاریف در زی

تابستان 1395
تابستان 1395
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در مــورد مفهــوم خانــه و مســکن ارائــه گردیــده اســت)جدول 
یــک(.

3. شناخت معماری مسكن گذشته ایران 
براساس معیارهای مسكن اسالمی

كــه  مســکن اســالمی دارای جنبه هــای روانــی و تعاملــی اســت 
گاه بــه تركیــب رفتــار- مــکان مــی پــردازد]11[.  در آن فــرد ناخــودآ
ــد تمامــی مراحــل ســکنی گزیــدن را از ســاخت مســکن،  خداون
نیــز  و  شــهر  و  ســاختمان  كــردن  بنــا  بــرای  زمیــن  انتخــاب 
چگونگــی دســت یابــی بشــر بــه قوانیــن ساختمان¬ســازی را 
ــا مــد و خاطرنشــان مــی شــود، ایــن آموزه هــا  هدیــه الهــی مــی ن

كــه در مســیر حــق و حقیقــت باشــد، باعــث رشــد و  تــا زمانــی 
ســعادت انســانی و در پــی آن رشــد اجتماعی می-گــردد]12[.  از 
كنان آن احســاس  كــه ســا دیــدگاه پیرنیــا: »خانــه جایــی اســت 
ــی  ــه زندگ ــه زن و بچ ك ــی  ــه جای ــدرون خان ــد و ان ــی نکنن ناراحت
می كردنــد، می بایســت تنــوع زیــادی داشــته باشــد تــا خســتگی 
بــرای  كــه  گی هایــی  ویژ بارزتریــن  از  نشــود«]13[.  احســاس 

خانــه ایرانــی گذشــته می تــوان نــام بــرد:

-  حضــور همزمــان ســه نــوع فضــای بــاز، نیمــه باز و بسته)شــکل 
یــک(

گونــه  -  وجــود نســبت های مشــخص در هــر بنــا بــرای ســه 
. فضــا

ــا  -  وجــود طیف هــای متنــوع فضــا از قلمــرو كامــال خصوصــی ت
ــه )شــکل دو(. عمومــی در خان

-  امــکان تحقــق زندگــی خصوصــی خانــواده در هــر ســه نــوع 
فضــا.

ت ر فآقاآ آوآدسکیپژوهش یاف

ک اف رف احسای آاراحسل آک  ر پییآسا ک  یا قاآ  بان  
ک  زف و جچ  مآرثل دسک  ر  و اآر وفآقاآ   ا بان  

دس ا س  ت وع ز امش ماشس  جاشر تا قسس ل احسای 
آشوم]4[

دحزرآرضاآ
حائرش

ام دساف  واهاش پییادوآل، قاآ آجو صل ترنیآ واش 
دیت ط ج  رمدل ای  جطضر  ومدی  می او تمگسی دس ذارم. اومسی 

ک  رمدلآاحسای ت لقآ وان آرا مر رف   وان  ای  
 ییتایی رف را 

ً
تجیج  دسک ر و دجزوع حوای پ ج اآ  مائزا

ثسیآر.آآخاآ   کوتاهل جراف قوآدلآ طل دسک ر و مر درت 
ک  اومسی تجیم  اش میوایط  جا  واآمر اآزوا  دکاآل ای  
ثسیم و قلوت جا قوم، جا هزسی وآ و بزع مر رف اضرت دلآ
 رمآراف، جا موی  و م  یاف هز  و هز  میس یض غسی مر 

رف دزکی دس یمم ]6[

دسکیآی سلآهزاآ رآاآسافآی سلآماراشآ کآاضرتآدسائلل
ظاهرشآوآ کآیسیتآجاط لآای ]7[

ک  مر تطامق جا  میقل ام شیا ط راجط  موکضرمضز   قاآ  پوششل ای  
دحسطل راجط  دحسطل را مییآدحسطآوآقارجآو پر ره اش 
ز سسل اآساف مینیار دسسامم. آمرآقاآ آجا ر  کآ یم  ا  ک 

ک ر.    ل ا  ک  جخواجر، را  مروم، مرام  قاآوام آمآرثل 
ک ر. جکشر، م س ر وآ کیآ

ک اآیآو میاش دحل  اش دضر قاآ  دیکز ب اف ای  میاش یا
شاقص ترنی ج ا مر تحکسم دکاف]8[

قاآ آمرآوهل آاوفآ کآآ امآای آوآآ آ کآیام آوآانیآراپاپضرت
آ امآمیاشآدخاارآجسسارآپیچسر آاشآج آوبومآردر آای آ
ک آاحراثآ کآقاآ آپر ر آاشآ یه  لآای .آ امآرآجاآ
شکلآوآیامدافآ وان آرفآج آشرتآتح آتاگسیآ یه  لآ
ک آ ک آج آمافآت لقآمارم.آحسلآمرآرفآمدافآآسزآ ای آ
قاآ آمیاشآجشیآاومس آج آع وافآیرپ ا آدطیحآمومآدف ومآ
عزلکیمهاآمرآ ا ر آایفآ اآ ا ر آعزلکیمشآدحضآ
قوا آآزلآشر.آوب آیرپ اهلآقاآ آج آع وافآوظسف آ
ضرو شآوآاآف املآدطیحآمومآوآب   آدث  آدف ومآقاآ آ

ا جامآدحسطلآدطلوبآمیاشآمآرثلآقاآوام آج آدثاج آواحرآ
ابسزاعلآمومآ]9[

کسفس آمی امآ«آراآمرآدحسطآوآدسکیآدطیحآوآامکساآرر امکساآرر»آ
ک آرا آشکلآمامفآج آدحسطآ ثوهرشآراآ ک آ تواس آدسک رآ
مآرثلآراآج اآمیآ طیتآوآتجرم لآهزارافآیافآآوعآجشیآج آ
کش ر،آ ثذشس آمیروفآ رآافآعیض آدسک ر،آهزچضفآاعصارآ

ک آرفآراآج آ یادوشلآیپیمهاآر]10[  یاآ

طیاحلآقاآ آمیاشآدراقل آمرآوضعآ واآلآاآساآ ای ]11[کضپی

جدول1. مفهوم خانه و مسکن از منظر صاحب نظران

شكل1. حضور همزمان سه نوع فضای باز، نیمه باز و بسته]14[

)Authors(شكل3.  چشم انداز اتاق ها به فضای باز خانه



63

نقـــش 
ــان جهـ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

6-2 �شــمــــاره�

روم
لآاد

زاآ
ارت
یآرپ

سک
اآد
لآج

ود
ای
لح

نیاآ
یآا

سک
شآد

ها
 آآ
ص
اق
آش
خل

ط س
لآت

ری
مر

-  انعطــاف پذیــری فضــا در برابــر پویایــی شــیوه زندگــی، رفتــار و 
حــاالت انســانی.

ــداز اتاق هــا  گیــاه و تماشــا از طریــق چشــم ان ــا آب و   - ارتبــاط ب
بــه فضــای بــاز خانــه تــا مشــاهده و لمــس از نزدیــک ســازمان 
ــوندگان  ــه وارد ش ك ــت  ــه¬ای اس ــه گون ــی ب ــه ایران ــی خان فضای
برحســب رابطــه بــا خانــواده بــه فضاهــای مختلفــی هدایــت 

می شــوند )شــکل ســه(. 

كفایــت امــکان مکــث  ورودی، فضایــی شــاخص بــوده و بــه 
ــه بــوده  داشــت. آشــناترین نمــاد رســیدن بــه خانــه ســردر خان
كــه بــه حریــم خانــه و  اســت، امــا فضاهــای نیمــه خصوصــی 
همســایگان مربــوط بــود قبــل از رســیدن بــه ســردر آغاز می شــد. 
خانــه ایرانــی از نظــر میــزان تنــوع فضایــی در حــد باالیــی قــرار 
داشــت و فضاهــای بســیار متنــوع در آن دیــده مــی شــد. در ایــن 
خانه هــا ســازمان فضایــی رابطــه تنگاتنگــی بــا شــیوه مــردم 
داشــته و انــواع فضاهــای بینابیــن بــه طــور همزمــان نقــش 
یکــی  داشــته¬اند.  را  فضاهــا  كننــده  متصــل  و  كننــده  جدا
گی هــای خانــه ایرانــی توان¬منــدی فضاهاســت  دیگــر از ویژ
كــه بــا اســتفاده از عناصــر اصلــی تشــکیل دهنــده فضــا ایــن 

.]6[ اتفــاق می افتــد  توانمندســازی 

4. معیارهای طراحی خانه مطلوب ایرانی- 
اسالمی

در زمینــه طراحــی معمــاری نــه قــرآن و نــه احادیــث جزئیــات 
ارائــه  صراحتــًا  خانــه  ســاختار  و  طراحــی  مــورد  در  كاملــی 
كــه همــواره ســالیق ســنتی در طــول  نکرده¬انــد و از آن¬جــا 
زمــان و مکان هــای مختلــف متفــاوت می باشــند در نتیجــه 
كــه بــا شــریعت اســالم متضــاد  ح هــا را تــا زمانــی  اســالم كلیــه طر
نباشــند می پذیــرد. از طرفــی دیگــر بــا مطالعــه و بررســی دقیــق 
ح هــای  آیــات قــرآن و احادیــث الگوهــا و اصولــی را بــه عنــوان طر
كــه ایــن  كــرد  ســاخت و ســاز و طراحــی معمــاری اســتخراج 
الگوهــا همــواره در طــول تاریــخ بــه عنــوان راهنمــای معمــاران 
مســلمان بــه كار رفتــه و بــه عنــوان یــک شــیوه زندگــی اســالمی 
ح می گــردد. ایــن اصــول، چگونگــی زندگــی مســلمانان  مطــر

ارائــه  را  بــا جامعــه و محیــط اطــراف  ارتبــاط آن هــا  و نحــوه 
می نماینــد. بــر طبــق فرهنــگ و معمــاری اســالمی ایــران نیــز، 
كــه ایــن اصــول را  گونــه¬ای ســاخته شــود  خانه هــا بایــد بــه 
مــد نظــر قــرار داده و در نتیجــه طراحــان بایــد ایــن اصــول را بــه 
ــه عبــارت دیگــر  عنــوان خــط مشــی طراحــی اســتفاده كننــد. ب
طراحــی خانــه یــک فــرد مســلمان ایرانــی حاصــل اصــول و 
اعتقــادات اســالمی و نیــز ارزش هــای فرهنگــی ایرانــی منطبــق 

گرام یــک(.  بــا آن اســت]16[)دیا

شكل2.  طیف های متنوع فضا از قلمرو کامال خصوصی تا عمومی]15[
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و نیز ارزش آن استاسالمی با منطبق فرهنگی ایرانی های
(Ekhvat, et. Al, (.1)دیاگرم(2111

(Ekhvat, et. Al, 2111)معیارهای مؤثر. 1دیاگرام

قابلاز جمله شاخص زیر دیاگرام اصول ترین این
(:2برداشت است)دیاگرام

ایرانی). 2یاگرام د خانه (Authorsاصول شاخص

خصوصی4-1 . توجه حریم

مورد آن از منبعث فرهنگ ایرانی و اصلی که همواره اسالم
و قرآن کریم گرفته از بر سویی داده چرا که از قرار توجه
و و آداب و از سویی دیگر منطبق با فرهنگ آیات الهی است

بوده است. خد این سرزمین مردم در سوره نوررسوم اوند
اید به خانه"فرمایند:می آورده ایمان ز ای غیر اای کسانی که

و باشید گرفته زمانی که اجازه تا وارد نشوید، خانه خودتان
منزل نباشد در اگر کسی و باشید کرده منزل سالم به افراد
زمانی که اجازه یابید، اگر از شما خواستند که تا وارد نشوید

پس گردید باعث اخالص بیشترباز این کار داخل نشوید که
میمی و خدا آگاه است که شما چه Verse of)کنیدشود

(Surah Noor, 20 & در شکل20 محرمیت گیری مؤلفه
ثمرعرصه مثمر ایرانی اسالمی در جامعه آرام و های امن

را به همراه خواهد بود و کیفیاتی از جمله آرامش و آسایش
در(.Seifia et al, 2880)دارد توجه به حریم خصوصی نمود

ودرون» فرهنگ ایرانی بصورت و توجه به جوهر گرایی

فرهنگ اسالمی«هسته باطنی در یافته است که همواره بروز
کیفی و لحاظ کمی آن از و ساختار و ساختار ماهیت ایران به

شده است.ارزش بیش داده توجه به حریم خصوصیتری
می را و حریم صوتیتوخانه حریم بصری دو بخش ان به

بررسی نمود.

رعایت حریم بصری در خانه-الف

)همانطور که پیش شد ,Surah Noorتر بیان 20 & 20)
همواره برای حفظ حریم خصوصی بصری ارائه شده است که

اسال بر آن تدر اسالمی ایران کید شده است کهأم و معماری
باشد:سی میدر هر دو بخش قابل برر

سایت خانه-1-الف

اساس این داخل بابر از بیرون خانه به سمت دید فرهنگ
بافت شهری و خانه از بین می -ایجاد یك راهروی عمیق بین

می در طراحی عنصری که باعث تجاوز بصریرود. سه تواند
و ها ورودی، پنجره درهای بافت شهر به خانه شود شامل از

و ایوان خانه  باشد.ها میبالکن

هاپالن خانه-2-الف

آن نوعی با نحوه چیدمان از به داخل خانه محرمیت جا که
ارتباط است طراحی پالن خانه در داخل خانه در ها بهفضاها

میگونه بعدگیردای انجام دو در محرمیت موضوع که
با توجه به رعایت شود. عرصه خصوصی و عمومی عرصه

و دین اسالم آیه دوستیسفارش مهمان ایرانی به فرهنگ نیز
عمومی خانه محرمیت در با اعضای جامعه، داشتن ارتباط و

می گرفته نظر در مهمان پذیرایی از ونشود بدفضایی برای
وارد شود. خدشهتریناینکه کوچك در خانه محرمیت ای به

اتاق و فضا این میان و بصری سمعی دسترسی گونه -لذا هر
گونههای خصوصی خانو و طراحی به مجاز نیست انجاماده ای

عمومی خانهمی و عرصه خصوصی میان محرمیت شود که
می منظور شود. برای رسیدن به این مسیرحفظ دو توان از

خانه مطلوب 
-ایرانی
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و نیز ارزش آن استاسالمی با منطبق فرهنگی ایرانی های
(Ekhvat, et. Al, (.1)دیاگرم(2111

مؤثر.1دیاگرام ,Ekhvat, et. Al)معیارهای 2111)

قابلاز جمله شاخص زیر دیاگرام اصول ترین این
(:2برداشت است)دیاگرام

ایرانی). 2یاگرام د خانه (Authorsاصول شاخص

خصوصی4-1 . توجه حریم

مورد آن از منبعث فرهنگ ایرانی و اصلی که همواره اسالم
و قرآن کریم گرفته از بر سویی داده چرا که از قرار توجه
و و آداب و از سویی دیگر منطبق با فرهنگ آیات الهی است

بوده است. خد این سرزمین مردم در سوره نوررسوم اوند
اید به خانه"فرمایند:می آورده ایمان ز ای غیر اای کسانی که

و باشید گرفته زمانی که اجازه تا وارد نشوید، خانه خودتان
منزل نباشد در اگر کسی و باشید کرده منزل سالم به افراد
زمانی که اجازه یابید، اگر از شما خواستند که تا وارد نشوید

پس گردید باعث اخالص بیشترباز این کار داخل نشوید که
میمی و خدا آگاه است که شما چه Verse of)کنیدشود

(Surah Noor, 20 & در شکل20 محرمیت گیری مؤلفه
ثمرعرصه مثمر ایرانی اسالمی در جامعه آرام و های امن

را به همراه خواهد بود و کیفیاتی از جمله آرامش و آسایش
در(.Seifia et al, 2880)دارد توجه به حریم خصوصی نمود

ودرون» فرهنگ ایرانی بصورت و توجه به جوهر گرایی

فرهنگ اسالمی«هسته باطنی در یافته است که همواره بروز
کیفی و لحاظ کمی آن از و ساختار و ساختار ماهیت ایران به

شده است.ارزش بیش داده توجه به حریم خصوصیتری
می را و حریم صوتیتوخانه حریم بصری دو بخش ان به

بررسی نمود.

رعایت حریم بصری در خانه-الف

)همانطور که پیش شد ,Surah Noorتر بیان 20 & 20)
همواره برای حفظ حریم خصوصی بصری ارائه شده است که

اسال بر آن تدر اسالمی ایران کید شده است کهأم و معماری
باشد:سی میدر هر دو بخش قابل برر

سایت خانه-1-الف

اساس این داخل بابر از بیرون خانه به سمت دید فرهنگ
بافت شهری و خانه از بین می -ایجاد یك راهروی عمیق بین

می در طراحی عنصری که باعث تجاوز بصریرود. سه تواند
و ها ورودی، پنجره درهای بافت شهر به خانه شود شامل از

و ایوان خانه  باشد.ها میبالکن

هاپالن خانه-2-الف

آن نوعی با نحوه چیدمان از به داخل خانه محرمیت جا که
ارتباط است طراحی پالن خانه در داخل خانه در ها بهفضاها

میگونه بعدگیردای انجام دو در محرمیت موضوع که
با توجه به رعایت شود. عرصه خصوصی و عمومی عرصه

و دین اسالم آیه دوستیسفارش مهمان ایرانی به فرهنگ نیز
عمومی خانه محرمیت در با اعضای جامعه، داشتن ارتباط و

می گرفته نظر در مهمان پذیرایی از ونشود بدفضایی برای
وارد شود. خدشهتریناینکه کوچك در خانه محرمیت ای به

اتاق و فضا این میان و بصری سمعی دسترسی گونه -لذا هر
گونههای خصوصی خانو و طراحی به مجاز نیست انجاماده ای

عمومی خانهمی و عرصه خصوصی میان محرمیت شود که
می منظور شود. برای رسیدن به این مسیرحفظ دو توان از
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گونــه  خدشــه¬ای بــه محرمیــت در خانــه وارد شــود. لــذا هــر 
اتاق هــای  و  فضــا  ایــن  میــان  بصــری  و  ســمعی  دسترســی 
گونــه¬ای  بــه  خصوصــی خانــواده مجــاز نیســت و طراحــی 
و  خصوصــی  عرصــه  میــان  محرمیــت  كــه  می شــود  انجــام 
عمومــی خانــه حفــظ شــود. بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور 
گانــه بــرای هــر  می تــوان از دو مســیر چرخــش و حركتــی جدا

4-1.  توجه حریم خصوصی
كــه همــواره اســالم و فرهنــگ ایرانــی منبعــث از آن مــورد  اصلــی 
كریــم و  گرفتــه از قــرآن  كــه از ســویی بــر  توجــه قــرار داده چــرا 
آیــات الهــی اســت و از ســویی دیگــر منطبــق بــا فرهنــگ و آداب و 
رســوم مــردم ایــن ســرزمین بــوده اســت. خداونــد در ســوره نــور 
ــه¬ای  ــه خان ــد ب ــان آورده ای ــه ایم ك ــانی  ــد:« ای كس می فرماین
ــه اجــازه گرفتــه  ك ــی  ــا زمان ــان وارد نشــوید، ت ــه خودت ــر از خان غی
كســی در  گــر  كــرده باشــید و ا باشــید و بــه افــراد منــزل ســالم 
گــر از  كــه اجــازه یابیــد، ا منــزل نباشــد وارد نشــوید تــا زمانــی 
كــه ایــن كار  كــه بــاز گردیــد پــس داخــل نشــوید  شــما خواســتند 
كــه شــما چــه  گاه اســت  باعــث اخــالص بیشــتر می شــود و خــدا آ
می كنیــد]17[ مؤلفــه محرمیــت در شــکل¬گیری عرصه هــای 
امــن و آرام در جامعــه اســالمی ایرانــی مثمــر ثمــر خواهــد بــود 
كیفیاتــی از جملــه آرامــش و آســایش را بــه همــراه دارد]18[.  و 
ــورت  ــی بص ــگ ایران ــی در فرهن ــم خصوص ــه حری ــه ب ــود توج نم
ــروز یافتــه  ــه جوهــر و هســته باطنــی« ب » درون گرایــی و توجــه ب
كــه همــواره در فرهنــگ اســالمی ایــران بــه ماهیــت و  اســت 
ســاختار و ســاختار آن از لحــاظ كمــی و كیفــی ارزش بیش¬تری 
داده شــده اســت. توجــه بــه حریــم خصوصــی خانــه را می تــوان 

ــود. ــی نم ــی بررس ــم صوت ــم بصــری و حری ــه دو بخــش حری ب

الف- رعایت حریم بصری در خانه

حریــم  حفــظ  شــد]17[برای  بیــان  پیش¬تــر  كــه  همانطــور 
كــه همــواره در اســالم و  خصوصــی بصــری ارائــه شــده اســت 
كــه در هــر دو  كیــد شــده اســت  معمــاری اســالمی ایــران بــر آن تأ

بخــش قابــل بررســی می باشــد:

الف-1- سایت خانه

بــر  اســاس ایــن فرهنــگ دیــد از بیــرون خانــه بــه ســمت داخــل 
بــا ایجــاد یــک راهــروی عمیــق بیــن بافــت شــهری و خانــه از بیــن 
كــه در طراحــی می توانــد باعــث تجــاوز  مــی-رود. ســه عنصــری 
بصــری از بافــت شــهر بــه خانــه شــود شــامل درهــای ورودی، 

پنجره هــا و بالکــن و ایــوان خانه هــا می باشــد.

الف-2-  پالن خانه ها

بــا نحــوه  كــه محرمیــت داخــل خانــه بــه نوعــی   از آن¬جــا 
چیدمــان فضاهــا در داخــل خانــه در ارتبــاط اســت طراحــی 
موضــوع  كــه  می گیــرد  انجــام  گونــه¬ای  بــه  خانه هــا  پــالن 
محرمیــت در دو بعــد عرصــه عمومــی و عرصــه خصوصــی رعایت 
شــود. بــا توجــه بــه ســفارش آیــه دیــن اســالم و نیــز فرهنــگ 
اعضــای  بــا  داشــتن  ارتبــاط  و  دوســتی  مهمــان  بــه  ایرانــی 
جامعــه، در محرمیــت عمومــی خانــه فضایــی بــرای پذیرایــی 
ــن  ــه كوچک تری ــدون اینک ــود ب ــه می ش ــر گرفت ــان در نظ از مهم

ــرآن  ــات ق ــتای آی ــود. چنیــن تدبیــری در راس ــتفاده نم یــک اس
كــرم)ص( و توصیه هــای  و مفاهیــم آن، سفارشــات پیامبــر ا
امامــان می باشــد. درایــن فرهنــگ و معمــاری مطلــوب آن 
كــه فضــای آشــپزخانه نیــز از عرصــه عمومــی دور نگــه  اســت 

شــود.  داشــته 

ب( حریم صوتی)شنیداری(

حریــم  از  اهمیت¬تــر  كــم  خصوصــی  حریــم  از  شــکل  ایــن 
خصوصــی بصــری نیســت و بــه لحــاظ اهمیــت هــم ارز بــا آن 
كــرم )ص( می فرمایــد: در روز قیامــت، كســانیکه  اســت. پیامبــر ا
ــد سخنانشــان  ــه دوســت ندارن ك ــی را  ــده ســخنان دیگران دزدی
ریختــه  ســرب  آنهــا  گــوش  در  كننــد،  گــوش  شــوند  شــنیده 
خواهــد شــد . بــا توجــه بــه ایــن مســاله بایــد اقدامــات مــورد نیــاز 
ج از آن  ــا محیــط خــار ــه ب كــردن حریــم خان ــرای جــدا  ــه تنهــا ب ن
كــردن حوزه هــای خصوصــی و عومــی  فراهــم شــود، بلکــه جــدا 

داخــل خانــه هــم الزامــی مــی باشــد]20[. 

4-2. استفاده از عوامل طبیعی
عوامــل  از  اســتفاده  بــر  همــواره  ایــران  اســالمی  فرهنــگ  در 
كیــد گشــته و از آنهــا  گیــاه، آب( در خانــه تا طبیعــی) نــور، هــوا، 
كــه نمــود آن در  بــه بهتریــن شــکل اســتفاده شــده اســت. 

عنوان مقاله▪
ال 

/ س
ان

 جه
ش

نق
?

ره 
شما

/
?

…

5

و نیز ارزش آن استاسالمی با منطبق فرهنگی ایرانی های
(Ekhvat, et. Al, (.1)دیاگرم(2111

مؤثر.1دیاگرام ,Ekhvat, et. Al)معیارهای 2111)

قابلاز جمله شاخص زیر دیاگرام اصول ترین این
(:2برداشت است)دیاگرام

ایرانی). 2یاگرام د خانه (Authorsاصول شاخص

خصوصی4-1 . توجه حریم

مورد آن از منبعث فرهنگ ایرانی و اصلی که همواره اسالم
و قرآن کریم گرفته از بر سویی داده چرا که از قرار توجه
و و آداب و از سویی دیگر منطبق با فرهنگ آیات الهی است

بوده است. خد این سرزمین مردم در سوره نوررسوم اوند
اید به خانه"فرمایند:می آورده ایمان ز ای غیر اای کسانی که

و باشید گرفته زمانی که اجازه تا وارد نشوید، خانه خودتان
منزل نباشد در اگر کسی و باشید کرده منزل سالم به افراد
زمانی که اجازه یابید، اگر از شما خواستند که تا وارد نشوید

پس گردید باعث اخالص بیشترباز این کار داخل نشوید که
میمی و خدا آگاه است که شما چه Verse of)کنیدشود

(Surah Noor, 20 & در شکل20 محرمیت گیری مؤلفه
ثمرعرصه مثمر ایرانی اسالمی در جامعه آرام و های امن

را به همراه خواهد بود و کیفیاتی از جمله آرامش و آسایش
در(.Seifia et al, 2880)دارد توجه به حریم خصوصی نمود

ودرون» فرهنگ ایرانی بصورت و توجه به جوهر گرایی

فرهنگ اسالمی«هسته باطنی در یافته است که همواره بروز
کیفی و لحاظ کمی آن از و ساختار و ساختار ماهیت ایران به

شده است.ارزش بیش داده توجه به حریم خصوصیتری
می را و حریم صوتیتوخانه حریم بصری دو بخش ان به

بررسی نمود.

رعایت حریم بصری در خانه-الف

)همانطور که پیش شد ,Surah Noorتر بیان 20 & 20)
همواره برای حفظ حریم خصوصی بصری ارائه شده است که

اسال بر آن تدر اسالمی ایران کید شده است کهأم و معماری
باشد:سی میدر هر دو بخش قابل برر

سایت خانه-1-الف

اساس این داخل بابر از بیرون خانه به سمت دید فرهنگ
بافت شهری و خانه از بین می -ایجاد یك راهروی عمیق بین

می در طراحی عنصری که باعث تجاوز بصریرود. سه تواند
و ها ورودی، پنجره درهای بافت شهر به خانه شود شامل از

و ایوان خانه  باشد.ها میبالکن

هاپالن خانه-2-الف

آن نوعی با نحوه چیدمان از به داخل خانه محرمیت جا که
ارتباط است طراحی پالن خانه در داخل خانه در ها بهفضاها

میگونه بعدگیردای انجام دو در محرمیت موضوع که
با توجه به رعایت شود. عرصه خصوصی و عمومی عرصه

و دین اسالم آیه دوستیسفارش مهمان ایرانی به فرهنگ نیز
عمومی خانه محرمیت در با اعضای جامعه، داشتن ارتباط و

می گرفته نظر در مهمان پذیرایی از ونشود بدفضایی برای
وارد شود. خدشهتریناینکه کوچك در خانه محرمیت ای به

اتاق و فضا این میان و بصری سمعی دسترسی گونه -لذا هر
گونههای خصوصی خانو و طراحی به مجاز نیست انجاماده ای

عمومی خانهمی و عرصه خصوصی میان محرمیت شود که
می منظور شود. برای رسیدن به این مسیرحفظ دو توان از

مطلوب  خانه
-ایرانی

اسالمی

ارزش های
فرهنگی 

ایرانی

و اصول
اعتقادات
اسالمی

مسکونیواحدهایدرپیشنهادیفضائیتفکیك.4شکل
,Mohebi, et. Alمعاصر 2112))

ایمنی و 
آرامش

استفاده از منابع
طبیعی

توجه به حریم 
خصوصی

خانه در تواضع

به توجه
فضا کیفیت

مســكونی  واحدهــای  در  پیشــنهادی  فضائــی  تفكیــک    .4 شــكل 
]1 9 معاصــر]

▪Title Of Article

ش جهان/ سال 
نق

?
شماره 

/
?

عنوان مقاله

0

نمود هر یك استفاده برای و حرکتی جداگانه ن چنی. چرخش
آن، سفارشات مفاهیم و قرآن آیات راستای در تدبیری

توص و میپیامبر اکرم)ص( امامان های دراینیه باشد.
آشپزخانه نیز فضای مطلوب آن است که معماری فرهنگ و

از عرصه عمومی دور نگه داشته شود. 

 

)شنیداری(ب( حریم صوتی

اهمیت از حریم خصوصی کم حریماین شکل از تر
آن است. ارز با و به لحاظ اهمیت هم خصوصی بصری نیست

می )ص( قیامت، کسانیکهفرماید:پیامبر اکرم روز در
دوست ندارند سخنانشان را که دیگرانی دزدیده سخنان
ریخته خواهد سرب گوش آنها در کنند، گوش شوند شنیده
مورد نیاز نه تنها باید اقدامات مساله این با توجه به . شد
فراهم شود، آن از محیط خارج کردن حریم خانه با جدا برای

های خصو کردن حوزه داخل خانه همبلکه جدا و عومی صی
,Ghezelbash)الزامی می باشد 1200).

طبیعی. 4-2 عوامل از استفاده

عوامل بر استفاده از همواره ایران فرهنگ اسالمی در
آنها به از و گشته تاکید در خانه گیاه، آب( نور، هوا، طبیعی)
معماری در آن که نمود شده است. بهترین شکل استفاده

ما به شک غیرهسنتی و باغچه حوض، گودال ارسی، بادگیر، ل
میمی )ص( ات رافرمایند: نباید خانهباشد. پیامبر اکرم

آنکه مگر شوی، همسایه ات مانع تنفس طوری بسازی که
برداشت مطلب قابل این حدیث این از دهد. خودش اجازه
مانع ورود عملی که محیط اسالمی انجام هر در یك است که

هوای طب و ونور بوده ممنوع همسایه شود یعی به خانه
می فرهنگ طراحی بنای خانهجلوگیری شود. لذا بنابر، این

می مطلوب از عوامل طبیعی صورت با استفاده -متناسب
,Rezaimanesh)گیرد et. al (.2)دیاگرام(2112

از عوامل طبیعی.2دیاگرام Rezaimanesh, et. al)استفاده 2112)

سایش. امنیت و آ4-3

آن احساس در مردم باشد که مکانی امن باید شهر
-ی امنایمان ومؤمن نیز ریشه»اطمینان خاطر و امنیت کنند

,Farabi« )اند آیه(.1295 نمل در سوره می 01خداوند
ام) داده قرار آرامش مایه را هایتان خانه برای شما فرماید:

Verse Nahl, آرامش(.01 و ایمنی برای مکانی انسانخانه
م و نه آنناست همسایگانش.انبع تهدیدی برای او ز امنیت

راحتی، سالمت، برای احساس جامعه و فرد اصلی نیازهای
ابراهیم)ع( از حضرت که تا جایی و سعادت است آسایش

می مکهخواهددرگاه الهی قرارکه را شهری امن
,Naghi Zade)دهد مفاه(.200 :2110 از آرامش و یم لذا ایمنی

عنوان و از خانه به فراوان شده آن توجه مهمی است که به
آن نام برده شده است دستیابی به برای ,Ekhvat)مکانی

آدمیبرایاستالزمگیردمینامخانهکهمکانی(2111
بعددوازامنیت.کندفراهمراامنیتوآرامشاحساس

امنیت-2روانیامنیت-1گیردمیقرارمورد بررسی
اختاری.س

ازخودخانهدرانسانکهموضوعاین:روانیامنیت. 1
یكمهمهایشاخصهجزءکندامنیتاحساسروانینظر

هدفاینبهرسیدنشود، برایمیمحسوبخانه اسالمی
باالخصها وحریمشدذکرنیزقبالکهگونههماناستالزم

:یساختارامنیت. 2.شوندرعایتدرستیبهمراتبسلسله
وساختنحوهوبندیبلوکدراستنیازنیزموردایندر

دیدضمنتاشوددقتقطعاتساز ایجادومناسبداشتن 
جلوگیریسایرینبرایمزاحمتایجادازافراددرآرامش

,Hakim)شود 2882.)

) اجتناب از خودبینی و اسراف(. تواضع در خانه4-4
زندگیاینمقابلردشیفتگیازرامسلمانان،پیامبر)ص(

خیراعمالانجامبانمایندمیملزمراآنهاودارندمیبرحذر
 Falahنمایند)مقابلهخودنفساختالفات، باازو پرهیز

Manshadi, مورددرپیامبر)ص(احادیثوقرآن( در2111

 ایجاد جهت )دوبلکس هایخانه در(پلهراه یا راهرو از . استفاده5شکل
,Mohebi, et. Alخواب )هایاتاقخلوت 2812)

خانه

در فرهنگ ایرانی طبیعی عوامل استفاده از
اسالمی

به هوای طبیعی نور و مانع ورود
نشویم خانه همسایه

استفاده مطلوب و طراحی
شده

شکل5.آایسفام آامآراهروآ اآرا ¬پل (مرآقاآ ¬هاشآموجلکس)آب  آا جامآ
قلوتآاتاق¬هاشآقواب]19[
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گــودال  معمــاری ســنتی مــا بــه شــکل بادگیــر، ارســی، حــوض، 
می فرماینــد:  )ص(  كــرم  ا پیامبــر  می باشــد.  غیــره  و  باغچــه 
كــه مانــع تنفــس همســایه  نبایــد خانــه¬ات را طــوری بســازی 
ات شــوی، مگــر آنکــه خــودش اجــازه دهــد. از ایــن حدیــث 
كــه در یــک محیــط اســالمی  ایــن مطلــب قابــل برداشــت اســت 
كــه مانــع ورود نــور و هــوای طبیعــی بــه خانــه  انجــام هــر عملــی 
ــر،  ــذا بناب ــوده و جلوگیــری می شــود. ل همســایه شــود ممنــوع ب
اســتفاده  بــا  متناســب  خانــه  بنــای  طراحــی  فرهنــگ  ایــن 
گــرام  می-گیرد]21[)دیا صــورت  طبیعــی  عوامــل  از  مطلــوب 

ســه(. 

4-3. امنیت و آسایش
احســاس  آن  در  مــردم  كــه  باشــد  امــن  مکانــی  بایــد  شــهر 
اطمینــان خاطــر و امنیــت كننــد» ایمــان ومؤمــن نیــز ریشــه¬ی 
امن-انــد«]22[. خداونــد در ســوره نمــل آیــه 80 مــی فرمایــد: 
ام]6[. داده  قــرار  آرامــش  مایــه  را  خانه هایتــان  شــما  بــرای 

ــع  ــه منب ــت و ن ــان اس ــش انس ــی و آرام ــرای ایمن ــی ب ــه مکان خان
نیازهــای  از  امنیــت  و همســایگانش.  آنــان  بــرای  تهدیــدی 
اصلــی فــرد و جامعــه بــرای احســاس ســالمت، راحتــی، آســایش 
كــه حضــرت ابراهیــم)ع( از درگاه  و ســعادت اســت تــا جایــی 
كــه مکــه  را شــهری امــن قــرار دهــد ]23[.  الهــی می خواهــد 
كــه بــه آن توجــه  لــذا ایمنــی و آرامــش از مفاهیــم مهمــی اســت 
فــراوان شــده و از خانــه بــه عنــوان مکانــی بــرای دســتیابی بــه آن 
ــام می گیــرد الزم  ــه ن كــه خان ــی  ــرده شــده اســت]16[ مکان ــام ب ن
اســت بــرای آدمــی احســاس آرامــش و امنیــت را فراهــم كنــد. 

در  اســت  نیــاز  نیــز  مــورد  ایــن  در  ســاختاری:  امنیــت   .2
بلوك¬بنــدی و نحــوه ســاخت و ســاز قطعــات دقــت شــود تــا 
ضمــن داشــتن  دیــد مناســب و ایجــاد آرامــش در افــراد از ایجــاد 

شــود]24[. جلوگیــری  ســایرین  بــرای  مزاحمــت 

4-4. تواضع در خانه) اجتناب از خودبینی و اسراف(
ــی  ــن زندگ ــل ای ــیفتگی در مقاب ــلمانان را از ش ــر)ص(، مس پیامب
برحــذر می دارنــد و آنهــا را ملــزم می نماینــد بــا انجــام اعمــال 
ــا نفــس خــود مقابلــه نماینــد]25[  خیــر و پرهیــز از اختالفــات، ب
در قــرآن و احادیــث پیامبــر)ص( در مــورد بــه كار بــردن تجمالت 
كــه ســبب غفلــت از حقیقــت موقتــی بــودن  در ســاختمان 
كوتاه¬تــر بــودن عمــر انســان  زندگــی در ایــن دنیــا و احتمــال 
كــه ســبب غفلــت از حقیقــت موقتــی بــودن  از عمــر ســاختمان 
زندگــی در ایــن دنیــا و احتمــال كوتاهتــر بــودن عمــر انســان از 
عمــر ســاختمان را بیــان می كنــد.  در آیــات 128 و 129 ســوره 
كــه می یابیــد، عمــارت  شــعرا می فرمایــد » آیــا بــر روی هــر بلنــدی 
عمارت هــای  و  می ســازید؟  خــود  ســرگرمی  بــرای  كاخــی  و 
محکــم بنــا می كنیــد، بــه امیــد آنکــه در آن عمــارت عمــر ابــد 
می كنیــد؟« بــا نگاهــی بــه ایــن مســائل می تــوان نتیجــه گرفــت 

گونــه¬ای از تــوازن و تواضــع را در خانــه می پســندد.  اســالم 

4-5. کیفیت فضا
ــه از دیگــر معیارهــای شــاخصی  ــه كیفیــت فضــای خان توجــه ب
كــه همــواره مــورد توجــه قــرار گرفتــه و در دو بخــش قابــل  اســت 

بررســی می باشــد:

الف- فضای داخل خانه

در طراحــی فضــای داخلــی مطلــوب خانــه متناســب بــا فرهنــگ 
گــذار بــوده انــد: پرهیــز  اســالمی ایــران همــواره ایــن مــوارد تاثیــر 
ج بیــش از حــد و زیــاده¬روی در طراحــی داخلــی،  از مخــار
ــواده، تركیــب عملکردهــا  ــا تعــداد نفــرات خان تناســب فضاهــا ب
فضایــی  دادن  اختصــاص  فضاهــا،  بــودن  منظــوره  چنــد  و 
گیــری فضــای  بــه منظــور احتــرام بــه عقایــد مذهبــی، در نظــر 
ــرای حفــظ محرمیــت در خانه)فاصلــه¬ای  تقسیم)هشــتی( ب
در  خصوصــی(،  عرصــه  و  عمومــی  عرصــه  میــان  مناســب 
مهمــان(.  اتــاق  مهمــان)  بــرای  خانــه  از  بخشــی  نظرگیــری 
كیــد  كــه بــر آن تا تزیینــات داخلــی ســاده از دیگــر مــواردی اســت 
كــه اســالم مخالــف تجمــل و افــراط بــوده و  شــده اســت زیــرا 
كــه مســلمانان خانــه  پیامبــر اســالم هرگــز دوســت نداشــته¬اند 
خــود را بیــش از انــدازه بــا لــوازم تجملــی و لوكــس پــر ســازند، یکــی 
از دالیــل ایــن ممانعــت نشــان دادن حســن نیــت، تواضــع و 
ــد.  ــر می-باش ــت و فقی ــراد تهیدس ــا اف ــم¬دردی ب ــوص و ه خل

گیــرد1-  امنیــت روانــی  امنیــت از دو بعــد مــورد بررســی قــرار مــی 
2- امنیــت ســاختاری.

كــه انســان در خانــه خــود از  1.  امنیــت روانــی: ایــن موضــوع 
كنــد جــزء شــاخصه های مهــم  نظــر روانــی احســاس امنیــت 
یــک خانــه اســالمی محســوب می شــود، بــرای رســیدن بــه ایــن 
كــه قبــال نیــز ذكــر شــد حریم هــا و  هــدف الزم اســت همــان گونــه 

ــوند. ــت ش ــتی رعای ــه درس ــب ب ــله مرات ــص سلس باالخ

▪Title Of Article

ش جهان/ سال 
نق

?
شماره 

/
?

عنوان مقاله

0

نمود هر یك استفاده برای و حرکتی جداگانه ن چنی. چرخش
آن، سفارشات مفاهیم و قرآن آیات راستای در تدبیری

توص و میپیامبر اکرم)ص( امامان های دراینیه باشد.
آشپزخانه نیز فضای مطلوب آن است که معماری فرهنگ و

از عرصه عمومی دور نگه داشته شود. 

)شنیداری(ب( حریم صوتی

اهمیت از حریم خصوصی کم حریماین شکل از تر
آن است. ارز با و به لحاظ اهمیت هم خصوصی بصری نیست

می )ص( قیامت، کسانیکهفرماید:پیامبر اکرم روز در
دوست ندارند سخنانشان را که دیگرانی دزدیده سخنان
ریخته خواهد سرب گوش آنها در کنند، گوش شوند شنیده
مورد نیاز نه تنها باید اقدامات مساله این با توجه به . شد
فراهم شود، آن از محیط خارج کردن حریم خانه با جدا برای

های خصو کردن حوزه داخل خانه همبلکه جدا و عومی صی
,Ghezelbash)الزامی می باشد 1200).

طبیعی. 4-2 عوامل از استفاده

عوامل بر استفاده از همواره ایران فرهنگ اسالمی در
آنها به از و گشته تاکید در خانه گیاه، آب( نور، هوا، طبیعی)
معماری در آن که نمود شده است. بهترین شکل استفاده

ما به شک غیرهسنتی و باغچه حوض، گودال ارسی، بادگیر، ل
میمی )ص( ات رافرمایند: نباید خانهباشد. پیامبر اکرم

آنکه مگر شوی، همسایه ات مانع تنفس طوری بسازی که
برداشت مطلب قابل این حدیث این از دهد. خودش اجازه
مانع ورود عملی که محیط اسالمی انجام هر در یك است که

هوای طب و ونور بوده ممنوع همسایه شود یعی به خانه
می فرهنگ طراحی بنای خانهجلوگیری شود. لذا بنابر، این

می مطلوب از عوامل طبیعی صورت با استفاده -متناسب
,Rezaimanesh)گیرد et. al (.2)دیاگرام(2112

(Rezaimanesh, et. al 2112)استفاده از عوامل طبیعی. 2دیاگرام

سایش. امنیت و آ4-3

آن احساس در مردم باشد که مکانی امن باید شهر
-ی امنایمان ومؤمن نیز ریشه»اطمینان خاطر و امنیت کنند

,Farabi« )اند آیه(.1295 نمل در سوره می 01خداوند
ام) داده قرار آرامش مایه را هایتان خانه برای شما فرماید:

Verse Nahl, آرامش(.01 و ایمنی برای مکانی انسانخانه
م و نه آنناست همسایگانش.انبع تهدیدی برای او ز امنیت

راحتی، سالمت، برای احساس جامعه و فرد اصلی نیازهای
ابراهیم)ع( از حضرت که تا جایی و سعادت است آسایش

می مکهخواهددرگاه الهی قرارکه را شهری امن
,Naghi Zade)دهد مفاه(.200 :2110 از آرامش و یم لذا ایمنی

عنوان و از خانه به فراوان شده آن توجه مهمی است که به
آن نام برده شده است دستیابی به برای ,Ekhvat)مکانی

آدمیبرایاستالزمگیردمینامخانهکهمکانی(2111
بعددوازامنیت.کندفراهمراامنیتوآرامشاحساس

امنیت-2روانیامنیت-1گیردمیقرارمورد بررسی
اختاری.س

ازخودخانهدرانسانکهموضوعاین:روانیامنیت. 1
یكمهمهایشاخصهجزءکندامنیتاحساسروانینظر

هدفاینبهرسیدنشود، برایمیمحسوبخانه اسالمی
باالخصها وحریمشدذکرنیزقبالکهگونههماناستالزم

:یساختارامنیت. 2.شوندرعایتدرستیبهمراتبسلسله
وساختنحوهوبندیبلوکدراستنیازنیزموردایندر

دیدضمنتاشوددقتقطعاتساز ایجادومناسبداشتن 
جلوگیریسایرینبرایمزاحمتایجادازافراددرآرامش

,Hakim)شود 2882.)

) اجتناب از خودبینی و اسراف(. تواضع در خانه4-4
زندگیاینمقابلردشیفتگیازرامسلمانان،پیامبر)ص(

خیراعمالانجامبانمایندمیملزمراآنهاودارندمیبرحذر
 Falahنمایند)مقابلهخودنفساختالفات، باازو پرهیز

Manshadi, مورددرپیامبر)ص(احادیثوقرآن( در2111

استفاده5شکل ایجادجهت )دوبلکسهایخانهدر(پلهراهیاراهرواز.
,Mohebi, et. Alخواب )هایاتاقخلوت 2812)

خانه

استفاده از عوامل طبیعی در فرهنگ ایرانی 
اسالمی

مانع ورود نور و هوای طبیعی به 
خانه همسایه نشویم

استفاده مطلوب و طراحی 
شده

ثیام3.آایسفام آامآعوادلآط س ل]21[ م ا

تابستان 1395
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ایــن اصــل در فرهنــگ اســالمی ایــران و معمــاری متاثــر از آن نیــز 
می باشــد.  ح  مطــر

ج خانه ب- فضای خار

كــردن در زیباســازی و اســتفاده از مصالــح  ج  زیــاده روی و خــر
متمایــز  منظــور  بــه  خانــه  بیرونــی  نمــای  در  گران¬قیمــت 
تاییــد  مــورد  هیــچ¬گاه  مجــاور  خانه هــای  از  آن  ســاختن 
فرهنــگ اســالمی ایــران نبــوده اســت، بــه ویــژه عناصــر و اشــکالی 
كــه بــرای ســاختمان ها و خانه هــا اســتفاده می شــود،  ایــن 
ج غیــر  اشــکال جــزء عناصــر اضافــی در بنــا می باشــد و مخــار
اســت  مطلــوب  آنچــه  لــذا  می-شــوند.  محســوب  ضــروری 
كنین آن و فرهنــگ  تناســب ظاهــر خانــه بــا نیازهــای واقعــی ســا
از  بســیاری  حدیث هــای  اســت.  اســالمی  اصــول  و  جامعــه 
كریــم هشــدار  كــرم)ص( و نیــز بســیاری از آیــات قــرآن  پیامبــر ا
كــه افراط¬گــری در ظاهــر ســاختمان ها زمینــه ســاز  می دهنــد 
غــرق شــدن افــراد در لذت هــای موقتــی ایــن دنیــا و فراموشــی 

كریــم می فرماینــد: » آیــا شــما  روز جزاســت. خداونــد در قــرآن 
كــردن خــود نشــانه¬ای بــر روی مکانــی بســیار  بــرای ســرگرم 
ایــن  زندگــی در  بــه  امیــد  بــا  آیــا شــما  و  مرتفــع می ســازید؟ 
جــا )بــرای همیشــه( بــرای خــود ســاختمان های خــوب بنــا 
گونــه¬ای  می كنیــد؟]26[ . امــا تزییــن در حــد متعــادل بــه 
كــه بــه احساســات مســلمانان و مــردم فقیــر لطمــه¬ای وارد 
ــی نمــای ســاختمان تصــور  ــه عبارت ــد. ب نشــود را مجــاز مــی دان
واضحــی از ارزش آن را نشــان نمی دهــد و منجــر بــه حســادت 
همســایگان و عابریــن نمی شــود. همیــن طــور نبایــد ســاختاری 
پرهیزكارانــه و بــدون تزییــن داشــته باشــد. تواضــع و ســادگی و 
ــردی و  در عیــن حــال اســتفاده از عناصــر تزیینــی بصــورت كارب
متعــادل از اصــول اساســی فرهنــگ و معمــاری اســالمی ایــران 
كــه همــواره مــورد  در طراحــی نمــای خارجــی خانه هــا بــوده 
ــه عنــوان یکــی از شــاخصه های مطلــوب  ــرار گرفتــه و ب توجــه ق

ح شــده اســت.  آن مطــر

دومف آهاشآ
ایایل

ااضفآایودلآ
وآ خ لآدیت طآ
جاآدسکی

ااضفآدسکیآایودلآااضفآد زا شآدیت طآجاآدسکی)میثی س آامآد زا شآانیاآل(
د اایآمرآانیاف

حید آو
دحیدس 

حر مآ
قصوال

حر مآقصوالآ
اوتل

نلزروآشخصلآحآ
حر مآقصوال

عیا آج رشآم وفآقاآ عیا آج رشآ واها

حر مآقصوالآ
 واهاشآمی امییآوآت ر فآ وان جصرش

عیا آج رشآم وآلآقاآ ،آ
ررا یآنط ات،آپیهسزآامآ

اشیاف)طیاحلآد ایبآمر،آ
پ جی ،آو ومش(

ررادی

ررادیآا یامآ
قارجآامآقاآ 

عرمآریسبآج آ
عزوم

ررادیآا یامآقارجآ
امآقاآ 

د عآایسفام آشخصلت وعآ وان 
امآ واشآعزودلحآآضرآوآ
هواشآط س لحآاشیاف

وآدزاحز 
قومما شآامآریسبآ
ج آهزسا  افآوآ
د ازفآدجاور

ت ر فآ وان 

ررادیآ
ک سی یا
قاآ 

قومما شآامآریسبآ
ج آا یامآم وفآقاآ آ
)رعا  آحخضقآ

 کر  ی(

ررادی
ک سیآماقل یا

قاآ 

 شمآاآرامآوآارت اطآجاط س  حآیلسل آدیاتبآوآ
عیا آج رشآها

 شمآاآرامآد ایب،
ت ر فآ وان آحساط،
عرمآاشیاف،آ سرداف
 وان آوآعیا آج رش

اد س آ وان آا ز لآوآاد س 
کام رش

 واشآعزودلآ
اد س آ وان آ– دجاورآقاآ 

هزجوا شآهاآوآررا یآت ر فآ وان کام رش
نط ات

م ی آمیما شآ
شخصلآامآادوکآ

هزسا  اف

اد س آ واآل
اشیافآوآدزاحز  واهاشآمی امییآوآیلسل آدیاتبآ وان 

ت رنلآقاآ آج آدیکزآ
یلسل آدیاتبت ر فآ وان آوآجسطآ وان تحکسمآهزسا  ل

دصامحآدحللدصامحآدحللدصامح وا اتآوآاحکامتواضع

جدول1. اصول طراحی مسکن ایرانی بر طبق احکام اسالمی
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5. جمع بندی معیارهای خانه ی ایرانی - 
اسالمی

ــرای  ــی را ب ک های ــوان مال ــده می ت ــه ش ــوارد گفت ــه م ــه ب ــا  توج ب
ــی در نظــر گرفــت : معمــاری مســکن ایران

1. اســتفاده از مصالــح بومــی منطقــه و هم¬چنیــن اســتفاده 
تــا  خانه هــا  در  مصالــح  از  مشــابه  گونه هــای  یــا  نــوع  یــک 
كوچــه و خیابــان از نظــر ســیمای شــهری نیــز نماهایــی  در 

یکدســت و عــاری از برتــری یکــی بــر دیگــری بــه وجــود آیــد

2. در طراحــی نماهــای بیرونــی و نمــای داخلــی نیــز بایــد بــه 
گــران  كــرد؛ از تزیینــات افراطــی و  رعایــت ایــن موضــوع توجــه 
قیمــت در نمــای خارجــی اســتفاده نکــرده و نبایــد خانــه خــود را 
كــه باعــث جلــب توجــه ســایرین  از ســایر خانه هــا متمایــز نمــود 
شــود، خــالف ایــن امــر موجــب جریحــه¬دار شــدن احساســات 

گــردد. فقــرا مــی 

 3. از نظــر طراحــی درون خانــه نیــز بایســتی از فضاهــای غیــر 
كاركــردی پرهیــز نمــود و تــا جــای ممکــن بــه  ضــروری و تــک 
كــه بــه حریم هــا و بــه حــوزه خصوصــی خانــه آســیب  گونــه¬ای 

نزنــد از فضاهــای چنــد منظــوره اســتفاده نمــود.

ــت.   ــروری اس ــز ض ــان نی ــژه مهم ــای وی ــن فضاه  4. در نظرگرفت
انــدازه اتاق هــا بایــد بــر حســب نیــاز بــوده و از آن مقــدار بــزرگ 
¬تــر نباشــد. در ایــن بیــن بایــد بــه مســأله طراحــی پایــدار بــه 
كــه در خانه هــای ســنتی ایرانــی صــورت مــی گرفتــه نیــز  نحــوی 
كــه ایــن گونــه از طراحــی بهتریــن روش بــرای پرهیــز  كــرد  اشــاره 

از اتــالف می باشــد.

انتخــاب  بــا  اصــل  بنابرایــن  نیــز  درگاه هــا  و  پنجره هــا   .5
تکنیک هــای متناســب بــا شــرایط اقلیمــی طــوری طراحــی مــی 
ــاده  كــه زی كــه ســهم عمــده ای در رعایــت قوانینــی دارد  شــوند 

ج خانــه و اســراف را ممنــوع می دانــد. روی در مخــار

6. روش تحقیق
در تحقیــق حاضــر ابتــدا بــا جســتجو در منابــع كتابخانــه¬ای و 
ــاخص های  ــوردی ش ــه م ــه نمون ــه و مطالع ــنادی و مصاحب اس
بــه  رویکــردی  بــا  امــروزی  مســکنی  ایجــاد  در  تاثیر-گــذار 
بــا  مشــورت  از  پــس  و  یافتــه  را  اســالمی  ایرانــی-  معمــاری 
گروهــی از متخصصــان  بــه طبقــه بنــدی و تدویــن پرســش 
نامــه اقــدام می كنیــم. روش تحقیــق در ایــن پژوهــش از نــوع 
كیفــی- تحلیلــی و پیمایشــی می باشــد. جامعــه آمــاری در ایــن 
پژوهــش متخصصیــن و دانــش آموختــگان رشــته معمــاری 
در ســه دانشــگاه )شــهید رجایــی، دانشــگاه تهــران واحــد قــم، 
گیــری بــه صــورت تصادفــی  فردوســی مشــهد( اســت. نمونــه 
رشــته  متخصصیــن  و  آموختــگان  دانــش  میــان  از  ســاده 

معمــاری بــا حجــم نمونــه 150 نفــر می باشــد و درســتی و صحــت 
ایــن تعــداد از نمونــه بــا اســتفاده از آزمــون كرونبــاخ اثبــات شــد 
كــردن پرســش¬نامه مناســب  و ایــن تعــداد نفــرات بــرای پــر 
می باشــد زیــرا آلفــای كرونبــاخ بدســت آمــده باالی 0/7 بدســت 
آمــده اســت. ابــزار پژوهــش حاضــر در بخــش مطالعــه اســنادی، 
مجلــه،  كتــاب،  ماننــد  كتابخانــه¬ای  منابــع  مهم¬تریــن 
ــای  ح ه ــا و طر ــن نامه ه ــوب، آیی ــدارک مکت ــناد و م ــه اس مطالع
شهرســازی می باشــد. بــه عــالوه در تحقیــق حاضــر از ابــزار و 
شــیوه¬ای مختلــف جمــع¬آوری اطالعــات پرســش¬نامه و 
مصاحبــه اســتفاده شــده اســت. پرســش¬نامه شــامل ســه 
كــه هــدف اصلــی آن ارزیابــی  ســؤال بــاز و 41 ســؤال بســته اســت 
متغیرهــای اصــول معمــاری ایرانــی- اســالمی در مجتمع هــای 
كشــف میــزان درســتی یــا اولویــت آن هــا از دیــد  مســکونی و 
معمــاری  رشــته  در  دانشــگاه  اســاتید  متخصصــان  جامعــه 
اســت. پــس از جمــع¬آوری اطالعــات از جامعــه نمونــه نتایــج را 
ابتــدا بــه صــورت تجزیــه و تحلیــل توصیفــی و بــه شــکل نمــودار و 
جــدول و .. نشــان داده و ســپس بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل 
ــه یک¬ســری  ــا اســتفاده از نرم افــزارSPSS نســخه 21ب آمــاری ب
از اطالعــات مناســب بــرای كمــک  بــه امــر طراحــی بــه دســت 

آمــد.

6-1. پایایی پرسشنامه

روش آلفای كرونباخ برای سنجش پایایی پرسش نامه

ــده محاســبه شــد  ضریــب قابلیــت اتکایــی 41 ســؤال باقــی مان
كــه حــد  و ضریــب a= 0/724 حاصــل گردیــد. بــا توجــه بــه ایــن 
نصــاب و بنیــاد مقبولیــت ضریــب قابلیــت اتکایــی عــدد0/7 
لــت  كــه دال اســت، عــدد0/724 ضریــب قابــل قبولــی اســت 
دو(.  دارد)جــدول  حاضــر  تحقیــق  پرســش¬نامه  اعتبــار  بــر 
اتکایــی  از تجزیــه و تحلیــل آن قابلیــت  نتایــج حاصــل  لــذا 
ــی  ــول تلق ــی قابل قب ــای علم ــوان یافته ه ــته، به عن ــی داش باالی

می گردنــد.

6-2. روایی)اعتبار( پرسشنامه
ابــزار  كــه  می دهــد  پاســخ  پرســش  ایــن  بــه  اعتبــار  مفهــوم 
اندازه¬گیــری تــا چــه حــد خصیصــه مــورد نظــر را می ســنجد 
ــوال های  ــخ¬گوی س ــج پژوهــش پاس ــا نتای ــی دیگــر آی ــه عبارت ب
گاهــی از اعتبــار ابــزار اندازه¬گیــری  پژوهــش اســت . بــدون آ
نمی تــوان بــه دقــت داده هــای حاصــل از آن اطمینــان داشــت. 
روش هــای مختلفــی بــرای بررســی اعتبــار وســیله اندازه¬گیــری 
كــه در ایــن پژوهــش از روش هــای ارزیابــی اعتبــار  وجــود دارد 
ــر اســتفاده شــده اســت؛ در بررســی روایــی ابتــدا  ح زی ــه¬ شــر ب
اســاتید  و  امــر  نظــران  صاحــب   تاییــد  بــه  پرســش نامه  هــر 

تابستان 1395
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كتشــافی و تاییــدی و  رســید، ســپس از روش تحلیــل عاملــی ا
شــاخص KMO  اســتفاده شــد. شــاخص KMO بیــن 0و 1 در 
كــه KMO كمتــر از 0/5 باشــد داده هــا  نوســان اســت در صورتــی 
گــر مقــدار آن  بــرای تحلیــل عاملــی مناســب نخواهــد بــود و ا
گــر مقــدار  بیــن 0/5 تــا 0/69 باشــد داده هــا متوســط بــوده و ا
موجــود  همبســتگی های  باشــد   0.7 از  شــاخص،بزرگتر  ایــن 
ــود.  ــد ب ــب خواهن ــی مناس ــل عامل ــرای تحلی ــا ب ــن داده ه در بی
ــا  ــر ب ــدار KMO براب ــود، مق ــده می ش ــر دی ــدول زی ــه در ج چنانچ
0/752 و آزمــون بارتلــت، حتــی در ســطح معنــی داری  0/95 %  

ســه(. می شــود)جدول  رد   ))000/0=sig

کتشافی 9. نتایج عامل ا

كلــی قبــل و بعــد از چرخــش  كــه در جــدول واریانــس  همانطــور 
گرفتــه شــده اســت  مالحظــه مــی شــود، چهــار مؤلفــه در نظــر 
ــا  ــدول مؤلفه ه ــده از ج ــتخراج ش ــای اس ــی داده ه پــس از بررس
كــه درصــد واریانــس تبییــن شــده بــه  بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم 
ترتیــب، عامــل اول 15/159، عامــل دوم 736/9؛  عامــل ســوم 

12/524 ؛ عامــل چهــارم 13/430 و در مجمــوع بزرگ¬تــر از 
50 مــی باشــد بنابرایــن نتیجــه می گیریــم اعتبــار عاملــی ایــن 
متغیــر بــا قبــول پیــش فرض هــای مربوطــه مناســب اســت. 
بــا752/.(  )برابــر   KMO آزمــون  دو  هــر  نتایــج  هم¬چنیــن 
واقعیــت  ایــن  گویــای    000/Sig0( معنــی¬داری  )درســطح 
ــرای ایــن ســوال ها مناســب  ــه انجــام تحلیــل عاملــی ب ك اســت 

چهــار(. اســت)جدول 

10. ارائه و تحلیل نتایج توصیفی

و  )آســایش  بیــن 4 مولفــه  براســاس جــدول 5 مقایســه ای 
امنیــت، اســتفاده از عوامــل طبیعــی، حریــم خصوصــی، تواضــع 
مســکن  و  امــروز  آپارتمانــی  مســکن  در  خانــه(  در  اصالــت  و 
ایرانــی- اســالمی صــورت گرفتــه اســت و درصــد امتیــاز آن هــا 
از 100 بــه دســت آمده)جــدول پنــج( براســاس نمــودار ترســیم 
ــه نشــان می دهــد مقــدار هــر یــک از  ك شــده بوســیله جــدول5 
مؤلفه هــا در زمــان گذشــته و حــال چــه مقــدار می باشــد و تنهــا 
كــه در زمــان امــروز دارای درصــد بــاالی 50 اســت  مولفــه¬ای 
مولفــه¬ی امنیــت می باشــد مابقــی مولفه هــا در زمــان امــروز 

پاییــن 50 درصــد می-باشــد)نمودار یــک(. 

اساســی  ســواالت  فراوانــی  نمودارهــای   .11
مه سشــنا پر

در پرســش نامــه¬ای تهیــه شــده 5 ســوال مقایســه¬ای وجــود 
طراحــی  بــرای  مطلــوب  نتیجــه¬ای  می توانــد  كــه  داشــت 
ــی اســالمی داشــته باشــد  ــا رویکــردی ایران ــی ب مســکن آپارتمان
بنابرایــن ســعی شــده اســت ایــن 5 ســوال جزئــی تــر مــورد 
گیــرد زیــرا در امــر طراحــی بســیار موثــر هســتند.. بررســی قــرار 

كلــی  ســوال2. میــزان امنیــت مســکن آپارتمانــی امــروز بــه طــور 
چگونــه مــی باشــد؟

مقدار شاخص آماری

0/752 KMO شاخص

989/488 مجذور کای
آزمون کرویت 

590بارتلت درجه آزادی

0/000 معنی داری

جدول3. شاخصKMO و Bartlestt’s Test  بدست آمده از سواالت 
Authors پرسش¬نامه

ضریب پایای آلفای کرونباختعداد سواالت

410/724

Authors کرونباخ  جدول2. ضریب آلفای 

هها
ؤلف

م

مجموع مجذورات بارهای استخراج شده ارزشهای اوليه
قبل از چرخش

مجموع مجذورات بارهای استخراج شده
بعد از چرخش

درصد 
واریانس 
تراکمی

درصد 
ارزش ویژهواریانس

درصد 
واریانس 
تراکمی

درصد 
ارزش ویژهواریانس

درصد 
واریانس 
تراکمی

درصد 
ارزش ویژهواریانس

115/15915/1595/75515/15915/1595/75512/71712/7175/754

221/5899/7363/72621/5899/7363/72615/0476/3292/595

324/43612/5241/86224/43612/5241/86219/1636/1362/519

Authors جدول4. درصد واریانس عامل¬ها 
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در ایــن ســوال از پاســخگویان خواســته شــد كــه در زمینــه وجود 
كننــد و میــزان وجــود  آســایش )روانــی و فیزیکــی( اظهــار نظــر 
در  نماینــد.  اعــالم  امــروزی  آپارتمان هــای  در  را  عامــل  ایــن 
پاســخ بــه ایــن ســوال بیــش از 50 درصــد پاســخ دهنــدگان گزینه 
كــرده انــد. یعنــی بیــش از نیمــی از پاســخ دهنــده  زیــاد را اعمــال 
از میــزان آســایش در مســکن آپارتمانــی امــروز احســاس رضایــت 

ندارند) نمودار2(.

آپارتمانــی  روانــی( در مســکن  و  فیزیکــی  آســایش(  ســوال5: 
امــروزی در چــه حــد مــی باشــد؟

در  امنیــت  وضعیــت  واحدهــا  تعــداد  افزایــش  بــا  ســول7: 
بــود؟ خواهــد  چگونــه  امــروز  آپارتمانــی  مســکن 

نمودار4.  نتایج بررسی سوال 7

بــا ایــن نمــودار و جــدول اعمــال شــده بــه ایــن نتیجــه می رســیم 
ــه ایــن  ك ــد  ــم را اعمــال كرده¬ان ك كــه 46 درصــد از افــراد گزینــه 
نشــان دهنــده افزایــش تعــداد واحدهــا بــا امنیــت رابطــه عکــس 

دارد )نمودار4(. 

آســایش  وضعیــت  واحدهــا  تعــداد  افزایــش  بــا  ســوال13: 
)فیزیکــی و روانــی( در مســکن آپارتمانــی امــروز چگونــه خواهــد 

بــود؟

نمودار5.  نتایج بررسی سوال 13

آپارتمانهای امروزیمسکن ایرانی- اسالمی

امنيتآسایش
استفاده 

از عوامل 
طبيعی

حریم 
خصوصی

تواضع و 
اصالت در 

خانه
امنيتآسایش

استفاده 
از عوامل 

طبيعی

حریم 
خصوصی

تواضع و اصالت 
در خانه

13/083/106/293/199/5821/348/155/587/793/48ميانگين

انحراف 
3/180/821/070/811/412/971/641/461/871/46معيار

جمع کل
19/634669444791311320212238381169523امتياز

امتياز از 
10053/3677/6678/6679/8379/8832/1750/9546/5538/9629/05

کل امتیازات عامل ها در مسکن ایرانی اسالمی و مسکن اپارتمانی امروزی درج شده است جدول5. در این جدول میانگین و انحراف معیار و جمع 
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آپارتمان.1نمودار در مقایسه بین خانه، در اصالت و و تواضع خصوصی حریم از عوامل طبیعی، استفاده آسایش، و امنیت های اهمیت عامل هایامتیاز
مسکنامرو و ایرانیزی جدول باال(.-های اسالمی)براساس

نمودارهای فراوانی سواالت اساسی.11
پرسشنامه

نامه مقایسه5ای تهیه شدهدر پرسش داشتسوال وجود ای
می آپارتمانیتواند نتیجهکه مسکن مطلوب برای طراحی ای

شده داشته باشد بنابراین سعی رویکردی ایرانی اسالمی با
سوال جزئی تر مورد بررسی قرار گیرد زیرا در5ت این اس

امر طراحی بسیار موثر هستند.. 

طور کلی2سوال آپارتمانی امروز به مسکن میزان امنیت .
چگونه می باشد؟

2. نتایج بررسی سوال2نمودار

زمینه  در پاسخگویان خواسته شد که از سوال در این
فیزیکی و )روانی آسایش میزانوجود و کنند اظهار نظر )

آپارتمان در دروجود این عامل را نمایند. امروزی اعالم های
سوال بیش از این گزینه51پاسخ به دهندگان درصد پاسخ

زیاد را اعمال کرده اند. یعنی بیش از نیمی از پاسخ دهنده از
رضایت آپارتمانی امروز احساس مسکن در آسایش میزان

(.2ندارند) نمودار
آسایش5سوال روانی( (: و آپارتمانیفیزیکی مسکن در

امروزی در چه حد می باشد؟

5. نتایج بررسی سوال2نمودار

مسکن9سول در وضعیت امنیت واحدها تعداد با افزایش :
آپارتمانی امروز چگونه خواهد بود؟
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نمودار 1. امتیاز اهمیت عامل های امنیت و آسایش، استفاده از عوامل طبیعی، حریم خصوصی و تواضع و اصالت در خانه، در مقایسه بین آپارتمان¬های امروزی و 
مسکن¬های ایرانی- اسالمی)براساس جدول زیر(. 
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تابستان 1395

نقـــش 
ن جهـــا

70

از ایــن ســوال چنیــن برداشــت می شــود كــه بیــش از 50 درصــد از 
كــم را داده¬انــد یعنــی  پاســخ دهنــدگان بــه ایــن ســوال جــواب 
اینکــه نظــر متخصصیــن رشــته معمــاری ایــن اســت تعــداد 
واحدهــا بــا وضعیــت اســایش نســبت عکــس دارد. بنابرایــن 

ــج(. ــود)نمودار پن ــه ش ــی توج ــر در طراح ــن ام ــه ای ــد ب بای

ســوال18: تاثیــر تعــداد واحدهــا در میــزان روابــط همســایگی در 
مســکن آپارتمانــی امــروز چگونــه می باشــد؟

نمودار6.  نتایج بررسی سوال 18

كــه در زمینــه میــزان مشــاركت و هــم- ــا ایــن ســوال  در رابطــه ب
كنین بــرای اداره امــور  كاری و وجــود حــس تعــاون میــان ســا
مشــترک ســاختمان بیــان شــد، بیــش از 50 درصــد افــراد گزینــه 
كــه  بــدان معنــی می باشــد  ایــن  كرده¬انــد و  اعمــال  را  كــم 
افزایــش تعــداد واحد هــا منجــر بــه كــم شــدن روابــط همســایگی 

می شــود )نمــودار شــش(.

نتیجه گیری
چنیــن  بــه  می تــوان  شــد  انجــام  كــه  تحقیقاتــی  براســاس 
كنین اهمیــت برتــر از  نتایجــی رســیدكه وجــود امنیــت بــرای ســا
ســایر عوامــل دارد. منظــور از امنیــت، امــکان كنتــرل فضاهــای 
كنین بــرای جلوگیــری از  عمومــی و نیمــه عمومــی توســط ســا
بــروز هرگونــه بــزه، ســرقت، جــرم و... مــی باشــد. در آخــر بــه ایــن 
ــك  ــه عنــوان ی ــه وقتــی دیــن اســالم ب ك نکتــه اشــاره می¬شــود 
دیــن كامــل و عقالنــی دربردارنــده¬ی بهتریــن برنامــه و الگــو 
بــرای زندگــی بشــر در راه رســیدن بــه كمــال و ســعادت اســت، 
كــه تمــام ابعــاد زندگــی و معیشــت او را در نظــر  واضــح اســت 
گــر انســان  دارد، هــم امــور دنیــوی و هــم امــور اخــروی. لــذا ا
ــرد و  گی ــره  ــول به ــن اص ــش از ای ــی خوی ــل زندگ ــی مراح در تمام
كــه خواســت پــروردگار  كنــد قطعــا بــه ســعادتی  آن هــا را اجــرا 
چهــار  الگوهــا  و  برنامه هــا  ایــن  شــد.  خواهــد  نائــل  اســت 
مقیــاس جامعــه، همســایگی یــا محلــه، خانــواده و فــرد را در 
بــر می گیرنــد. ارتبــاط ایــن چهــار ســطح در محیطــی بــه نــام 
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آپارتمان.1نمودار در مقایسه بین خانه، در اصالت و و تواضع خصوصی حریم از عوامل طبیعی، استفاده آسایش، و امنیت های اهمیت عامل هایامتیاز
مسکنامرو و ایرانیزی جدول باال(.-های اسالمی)براساس

نمودارهای فراوانی سواالت اساسی.11
پرسشنامه

نامه مقایسه5ای تهیه شدهدر پرسش داشتسوال وجود ای
می آپارتمانیتواند نتیجهکه مسکن مطلوب برای طراحی ای

شده داشته باشد بنابراین سعی رویکردی ایرانی اسالمی با
سوال جزئی تر مورد بررسی قرار گیرد زیرا در5ت این اس

امر طراحی بسیار موثر هستند.. 

طور کلی2سوال آپارتمانی امروز به مسکن میزان امنیت .
چگونه می باشد؟

 

 

 

 

 

 

 2. نتایج بررسی سوال 2نمودار 

زمینه  در پاسخگویان خواسته شد که از سوال در این
فیزیکی و )روانی آسایش میزانوجود و کنند اظهار نظر )

آپارتمان در دروجود این عامل را نمایند. امروزی اعالم های
سوال بیش از این گزینه51پاسخ به دهندگان درصد پاسخ

زیاد را اعمال کرده اند. یعنی بیش از نیمی از پاسخ دهنده از
رضایت آپارتمانی امروز احساس مسکن در آسایش میزان

(.2ندارند) نمودار
آسایش5سوال روانی( (: و آپارتمانیفیزیکی مسکن در

امروزی در چه حد می باشد؟

5. نتایج بررسی سوال2نمودار

مسکن9سول در وضعیت امنیت واحدها تعداد با افزایش :
آپارتمانی امروز چگونه خواهد بود؟
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آپارتمان.1نمودار در مقایسه بین خانه، در اصالت و و تواضع خصوصی حریم از عوامل طبیعی، استفاده آسایش، و امنیت های اهمیت عامل هایامتیاز
مسکنامرو و ایرانیزی جدول باال(.-های اسالمی)براساس

نمودارهای فراوانی سواالت اساسی.11
پرسشنامه

نامه مقایسه5ای تهیه شدهدر پرسش داشتسوال وجود ای
می آپارتمانیتواند نتیجهکه مسکن مطلوب برای طراحی ای

شده داشته باشد بنابراین سعی رویکردی ایرانی اسالمی با
سوال جزئی تر مورد بررسی قرار گیرد زیرا در5ت این اس

امر طراحی بسیار موثر هستند.. 

طور کلی2سوال آپارتمانی امروز به مسکن میزان امنیت .
چگونه می باشد؟

2. نتایج بررسی سوال2نمودار

زمینه  در پاسخگویان خواسته شد که از سوال در این
فیزیکی و )روانی آسایش میزانوجود و کنند اظهار نظر )

آپارتمان در دروجود این عامل را نمایند. امروزی اعالم های
سوال بیش از این گزینه51پاسخ به دهندگان درصد پاسخ

زیاد را اعمال کرده اند. یعنی بیش از نیمی از پاسخ دهنده از
رضایت آپارتمانی امروز احساس مسکن در آسایش میزان

(.2ندارند) نمودار
آسایش5سوال روانی( (: و آپارتمانیفیزیکی مسکن در

امروزی در چه حد می باشد؟

 

 5.  نتایج بررسی سوال 2نمودار
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آپارتمانی امروز چگونه خواهد بود؟

77/66%

53/36%

78/66% 79/77% 79/88%

50/95

32/17%

46/55%
38/96%

29/05%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

امنیت آسایش عوامل استفاده از
طبیعی

خصوصی حریم در و اصالت تواضع
خانه

اسالمی-مسکن ایرانی آپارتمانهای امروزی

26/70%

46%

17/30%
10% 0%

0/00%
5/00%

10/00%
15/00%
20/00%
25/00%
30/00%
35/00%
40/00%
45/00%
50/00%

خیلی کم کم متوسط خیلی زیاد زیاد

17/30%

53/30%

16%
12/00% 1%

0/00%

10/00%

20/00%

30/00%

40/00%

50/00%

60/00%

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

1%
5%

20/00%

66/00%

9%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

نمودار3.  نتایج بررسی سوال 5
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مسکن9سول در وضعیت امنیت واحدها تعداد با افزایش :
آپارتمانی امروز چگونه خواهد بود؟

 

 

 

 

 

 9.  نتایج بررسی سوال 4نمودار

می این نتیجه و جدول اعمال شده به نمودار م رسیبا این
را اعمال کرده40که گزینه کم اند که ایندرصد از افراد

عکس رابطه با امنیت واحدها تعداد دهنده افزایش نشان
(. 4دارد )نمودار

آسایش: با 12سوال وضعیت واحدها افزایش تعداد
آپارتمانی امروز چگونه خواهد مسکن در روانی( و )فیزیکی

بود؟

12. نتایج بررسی سوال5نمودار

که بیش از از این سوال چنین برداشت می درصد از51شود
داده را این سوال جواب کم دهندگان به اینکهپاسخ اند یعنی

معماری متخصصین رشته واحدها بانظر این است تعداد
این امر باید به دارد. بنابراین عکس اسایش نسبت وضعیت

(.5در طراحی توجه شود)نمودار
در10سوال همسایگی روابط میزان در واحدها تعداد تاثیر :

باشد؟مسکن آپارتمانی امروز چگونه می

10. نتایج بررسی سوال0نمودار

این سوال که با رابطه و همدر مشارکت میزان زمینه -در
برای اداره امور ساکنین میان وجود حس تعاون و کاری

از گزینه51مشترک ساختمان بیان شد، بیش درصد افراد
کرده را اعمال میکم معنی بدان و این باشد که افزایشاند

واحد میتعداد همسایگی روابط منجر به کم شدن شود ها
(.0)نمودار

نتیجه گیری

می رسیدبراساس تحقیقاتی که انجام شد عواموجود امنیتکهتوان به چنین نتایجی برتر از سایر اهمیت ل برای ساکنین
بدارد. از برای جلوگیری توسط ساکنین عمومی و نیمه عمومی فضاهای قت،روز هرگونه بزه، سرمنظور از امنیت، امکان کنترل

و... باشد.جرم عنواناسالمدینوقتیکهشودمیاشارهنکتهاینبهآخردرمی یدربردارندهعقالنیوکاملدینیكبه
زندگیالگووبرنامهبهترین اومعیشتوزندگیابعادتمامکهاستواضحاست،سعادتوکمالبهرسیدنراهدربشربرای

وگیردبهرهاصولاینازخویشزندگیمراحلتمامیدرانساناگرلذااخروی.امورو همدنیویامورهمدارد،نظردررا
و الگوهابرنامهاین.شدخواهدنائلاستپروردگارکه خواستسعادتیبهقطعاکنداجراراهاآن جامعه، مقیاسچهارها

کردنشود، پیادهمیپیادهشهرناممحیطی بهدرسطحچهاراینارتباط.گیرندمیبردررافردومحله، خانوادهیاهمسایگی
میاندرفضاهاتریناصلیازیکیما کهبناهایخرد اگرمقیاسدرودادخواهدنتیجهرااسالمیشهریشهر،یكدراصولاین
حوزهدراگربنابرین.نمودترسیمرااسالمیشهریتوانمیطراحی شونداسالماصولبا (اندمسکونیهایساختمانشهریك

آرامشدیگراناذیتوآزارموجبشدهبنایرعایت شود، خانهخانهساکنینخصوصیحریممسکن افرادبرایرانبوده،
)درفراهمخانواده بدانسوره0آیهآورد وشدهاشارهنمل برایاندازهازبیشاسرافوگراییتجملازچنینهماست(،
روشکهچنانآنمعاصردنیایدر.اندشدهرعایتهاخانهایندراسالمکلیاصولادعا کردتوانمینمود،پرهیزخانهساخت

30/70%

60/00%

8/00% 1%
0/00%

10/00%

20/00%

30/00%

40/00%

50/00%

60/00%

70/00%

کم خیلی کم  متوسط زیاد خیلی زیاد

21/30%

58/70%

16/00%

4/00%

0/00%

10/00%

20/00%

30/00%

40/00%

50/00%

60/00%

70/00%

کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی

1%
5%

20/00%

66/00%

9%

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

نمودار4.  نتایج بررسی سوال 7

عنوان مقاله▪

ال 
/ س

ان
 جه

ش
نق

?
ره 

شما
/

?
…

2

مسکن9سول در وضعیت امنیت واحدها تعداد با افزایش :
آپارتمانی امروز چگونه خواهد بود؟

9. نتایج بررسی سوال4نمودار

می این نتیجه و جدول اعمال شده به نمودار م رسیبا این
را اعمال کرده40که گزینه کم اند که ایندرصد از افراد

عکس رابطه با امنیت واحدها تعداد دهنده افزایش نشان
(. 4دارد )نمودار

آسایش: با 12سوال وضعیت واحدها افزایش تعداد
آپارتمانی امروز چگونه خواهد مسکن در روانی( و )فیزیکی

بود؟

 

 

 

12. نتایج بررسی سوال5نمودار

که بیش از از این سوال چنین برداشت می درصد از51شود
داده را این سوال جواب کم دهندگان به اینکهپاسخ اند یعنی

معماری متخصصین رشته واحدها بانظر این است تعداد
این امر باید به دارد. بنابراین عکس اسایش نسبت وضعیت

(.5در طراحی توجه شود)نمودار
در10سوال همسایگی روابط میزان در واحدها تعداد تاثیر :

باشد؟مسکن آپارتمانی امروز چگونه می

10. نتایج بررسی سوال0نمودار

این سوال که با رابطه و همدر مشارکت میزان زمینه -در
برای اداره امور ساکنین میان وجود حس تعاون و کاری

از گزینه51مشترک ساختمان بیان شد، بیش درصد افراد
کرده را اعمال میکم معنی بدان و این باشد که افزایشاند

واحد میتعداد همسایگی روابط منجر به کم شدن شود ها
(.0)نمودار

نتیجه گیری

می رسیدبراساس تحقیقاتی که انجام شد عواموجود امنیتکهتوان به چنین نتایجی برتر از سایر اهمیت ل برای ساکنین
بدارد. از برای جلوگیری توسط ساکنین عمومی و نیمه عمومی فضاهای قت،روز هرگونه بزه، سرمنظور از امنیت، امکان کنترل

و... باشد.جرم عنواناسالمدینوقتیکهشودمیاشارهنکتهاینبهآخردرمی یدربردارندهعقالنیوکاملدینیكبه
زندگیالگووبرنامهبهترین اومعیشتوزندگیابعادتمامکهاستواضحاست،سعادتوکمالبهرسیدنراهدربشربرای

وگیردبهرهاصولاینازخویشزندگیمراحلتمامیدرانساناگرلذااخروی.امورو همدنیویامورهمدارد،نظردررا
و الگوهابرنامهاین.شدخواهدنائلاستپروردگارکه خواستسعادتیبهقطعاکنداجراراهاآن جامعه، مقیاسچهارها

کردنشود، پیادهمیپیادهشهرناممحیطی بهدرسطحچهاراینارتباط.گیرندمیبردررافردومحله، خانوادهیاهمسایگی
میاندرفضاهاتریناصلیازیکیما کهبناهایخرد اگرمقیاسدرودادخواهدنتیجهرااسالمیشهریشهر،یكدراصولاین
حوزهدراگربنابرین.نمودترسیمرااسالمیشهریتوانمیطراحی شونداسالماصولبا (اندمسکونیهایساختمانشهریك

آرامشدیگراناذیتوآزارموجبشدهبنایرعایت شود، خانهخانهساکنینخصوصیحریممسکن افرادبرایرانبوده،
)درفراهمخانواده بدانسوره0آیهآورد وشدهاشارهنمل برایاندازهازبیشاسرافوگراییتجملازچنینهماست(،
روشکهچنانآنمعاصردنیایدر.اندشدهرعایتهاخانهایندراسالمکلیاصولادعا کردتوانمینمود،پرهیزخانهساخت
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مسکن9سول در وضعیت امنیت واحدها تعداد با افزایش :
آپارتمانی امروز چگونه خواهد بود؟

9. نتایج بررسی سوال4نمودار

می این نتیجه و جدول اعمال شده به نمودار م رسیبا این
را اعمال کرده40که گزینه کم اند که ایندرصد از افراد

عکس رابطه با امنیت واحدها تعداد دهنده افزایش نشان
(. 4دارد )نمودار

آسایش: با 12سوال وضعیت واحدها افزایش تعداد
آپارتمانی امروز چگونه خواهد مسکن در روانی( و )فیزیکی

بود؟

12. نتایج بررسی سوال5نمودار

که بیش از از این سوال چنین برداشت می درصد از51شود
داده را این سوال جواب کم دهندگان به اینکهپاسخ اند یعنی

معماری متخصصین رشته واحدها بانظر این است تعداد
این امر باید به دارد. بنابراین عکس اسایش نسبت وضعیت

(.5در طراحی توجه شود)نمودار
در10سوال همسایگی روابط میزان در واحدها تعداد تاثیر :

باشد؟مسکن آپارتمانی امروز چگونه می

 

10. نتایج بررسی سوال0نمودار

این سوال که با رابطه و همدر مشارکت میزان زمینه -در
برای اداره امور ساکنین میان وجود حس تعاون و کاری

از گزینه51مشترک ساختمان بیان شد، بیش درصد افراد
کرده را اعمال میکم معنی بدان و این باشد که افزایشاند

واحد میتعداد همسایگی روابط منجر به کم شدن شود ها
(.0)نمودار

نتیجه گیری

می رسیدبراساس تحقیقاتی که انجام شد عواموجود امنیتکهتوان به چنین نتایجی برتر از سایر اهمیت ل برای ساکنین
بدارد. از برای جلوگیری توسط ساکنین عمومی و نیمه عمومی فضاهای قت،روز هرگونه بزه، سرمنظور از امنیت، امکان کنترل

و... باشد.جرم عنواناسالمدینوقتیکهشودمیاشارهنکتهاینبهآخردرمی یدربردارندهعقالنیوکاملدینیكبه
زندگیالگووبرنامهبهترین اومعیشتوزندگیابعادتمامکهاستواضحاست،سعادتوکمالبهرسیدنراهدربشربرای

وگیردبهرهاصولاینازخویشزندگیمراحلتمامیدرانساناگرلذااخروی.امورو همدنیویامورهمدارد،نظردررا
و الگوهابرنامهاین.شدخواهدنائلاستپروردگارکه خواستسعادتیبهقطعاکنداجراراهاآن جامعه، مقیاسچهارها

کردنشود، پیادهمیپیادهشهرناممحیطی بهدرسطحچهاراینارتباط.گیرندمیبردررافردومحله، خانوادهیاهمسایگی
میاندرفضاهاتریناصلیازیکیما کهبناهایخرد اگرمقیاسدرودادخواهدنتیجهرااسالمیشهریشهر،یكدراصولاین
حوزهدراگربنابرین.نمودترسیمرااسالمیشهریتوانمیطراحی شونداسالماصولبا (اندمسکونیهایساختمانشهریك

آرامشدیگراناذیتوآزارموجبشدهبنایرعایت شود، خانهخانهساکنینخصوصیحریممسکن افرادبرایرانبوده،
)درفراهمخانواده بدانسوره0آیهآورد وشدهاشارهنمل برایاندازهازبیشاسرافوگراییتجملازچنینهماست(،
روشکهچنانآنمعاصردنیایدر.اندشدهرعایتهاخانهایندراسالمکلیاصولادعا کردتوانمینمود،پرهیزخانهساخت
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ــان جهـ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی
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ــهر،  ــک ش ــول در ی ــن اص ــردن ای ك ــاده  ــود، پی ــاده می ش ــهر پی ش
خــرد  مقیــاس  در  و  داد  خواهــد  نتیجــه  را  اســالمی  شــهری 
كــه یکــی از اصلی تریــن فضاهــا در میــان یــک  گــر بناهــای مــا  ا
ــا اصــول اســالم طراحــی  شــهر ســاختمان های مســکونی اند( ب
شــوند می تــوان شــهری اســالمی را ترســیم نمــود. بنابریــن 
كنین خانــه رعایــت  گــر در حــوزه مســکن حریــم خصوصــی ســا ا
شــود، خانــه¬ی بنــا شــده موجــب آزار و اذیــت دیگــران نبــوده، 
آرامــش را بــرای افــراد خانــواده فراهــم آورد )در آیــه 8 ســوره 
نمــل بــدان اشــاره شــده اســت(، و همچنیــن از تجمل گرایــی 
و اســراف بیــش از انــدازه بــرای ســاخت خانــه پرهیــز نمــود، 
كــرد اصــول كلــی اســالم در ایــن خانه هــا رعایــت  می تــوان ادعــا 
كــه روش زندگــی افــراد  شــده انــد. در دنیــای معاصــر آن چنــان 
كــرده اســت، ایــن اصــول نیــز بــر طبــق نیاز هــای روز قابــل  تغییــر 
كــه هــم احــکام اســالمی رعایــت  تطبیــق هســتند بــه گونــه¬ای 
شــوند و هــم بــه نیازهــای روز جامعــه پاســخ داده شــود. الزم 
ــا  ــی ب ــم متفاوت ــر اقلی ــن در ه ــته از قوانی ــن دس ــت ای ــر اس ــه ذك ب
اضافــه شــدن مناســبت های اقلیمــی كامل تــر خواهــد شــد. بــا 
ح شــده یــک مســکن ایرانــی- اســالمی  عنایــت بــه مطالــب مطــر
قبــل از هــر چیــزی بــه آرامــش، امنیــت و تســکین قلــب، جســم و 
كنین توجــه نمــوده و تــوازن تعــادل و تنــوع در خانــه  حرمــت ســا
كــه  توصیــه¬ می نمایــد و زمینــه را طــوری فراهــم می-نمایــد 
كنین آن احســاس عــدم اســتقالل و تجــاوز بــه حریــم خــود  ســا
را نداشــته باشــند و بــا زندگــی در آن انســان ها بتواننــد ضمــن 
ارتبــاط بــا طبیعــت بــه تعالــی برســند و ســیر الــی اهلل داشــته 

باشــند. 
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