
نقـــش 
ــان جهـ

رب
سر

و ی
ب 
ییق
و یس

سحا
ای
 ی
و س

 حت
ر
و 
مح
نحس
ر
  س  
ا 
یص
 ح 
ای
ی ر

را
ی ر
ی 
ا  
یر
سح
و 
مح
ا 
 سی
را

نحر
س ر
ب 
سس
ما

73

فـصـــلنـــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره 7-1
بهار 1396

بررسی و مقایسه واحدهای ساخته   شده مسکن 
مهر با اصول  و  معیارهای معماری و شهرسازی 

ایرانی - اسالمی
)محدوده مورد مطالعه: شهر بروجرد( 

حمیدرضا صارمی1، مهسا هدایتیان2 ، سیدسعید علوی3

چكیده 
کــه دســت آوردهای آن قابــل انــکار نیســت. بــا ظهــور  معمــاری ایــران یکــی از غنــی تریــن نمونه هــای معمــاری بومــی در جهــان اســت 
ــا ارزش  هــای برآمــده از دیــن،  ترکیـــ شــده و اصــول غنــی معمــاری و شهرســازی  ــی ب ــران،  معمــاری ایران اســام و گســترش آن در ای
ایرانــی- اســامی را پدیــد آورد. بعــد از دهــه 1300 و بــا بازشــدن درهــای ایــران بــه کشــورهای جهــان،  معمــاری غربــی وارد کشــور شــد و 
در رقابــت بــا معمــاری ایرانــی- اســامی پیــروز گردیــد و از آن پــس،  بناهــای ایــران،  بــا اصــول معمــاری غربــی ســاخته شــدند. معماریــی 
کــه نــه تنهــا بــا فرهنــگ ایرانــی- اســامی بســیار متفــاوت بــوده و چــه بســا در تعــارض بــا آن قــرار گرفــت،  نمونــه  ی بــارز ایــن نــوع معمــاری 
کــم درآمــد در  کــه جهــت تأمیــن مســکن اقشــار  را می تــوان در خانه هــای معاصــر و از جملــه مســکن مهــر مشــاهده نمــود. برنامــه  ای 

دســتور کار دولــت نهــم قــرار گرفــت.

هــدف از ایــن تحقیــق بررســی معیارهــا وشــاخصه های معمــاری و شهرســازی ایرانــی اســامی در مســکن مهــر می باشــد و و روش 
تحقیــق توصیفــی- تحلیلــی بــوده و جمــع آوری داده هــا بــه روش کتابخانــه ای و بازدیــد میدانــی و تکمیــل پرسشــنامه انجــام گرفتــه 

ــت. اس

گی هــای معمــاری و شهرســازی ایرانــی- اســامی در مســکن مهــر دیــده نشــد  نتایــج تحقیــق بیانگــر ایــن اســت کــه از نظــر  معمــاری ویژ
و کاربــرد معمــاری غربــی در داخــل بنــا و همچنیــن نمــای آن هــا مشــهود اســت.

واژه های کلیدی:  معماری ایرانی- اسامی،  مسکن،  مسکن مهر

saremi@modares.ac.ir 1 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده معماری و شهرسازی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول( 

Hedayatianmahsa@yahoo.com گروه  معماری دانشگاه آزاد اسامی واحدبروجرد، ، ایران.   2 مدرس 

Ssalavi@gmail.com         3 کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
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1. مقدمه
ــا مشــکالت عدیــده ای  افزایــش جمعیــت،  مدیــران شــهری را ب
شــهری  خدمــات  ارائــه  و  زیرســاخت  ها  تامیــن  جملــه  از 
کــردن نیازهــای  متناســب بــا ایــن افزایــش و همچنیــن بــرآورده 
ــه در واقــع مهمتریــن  ک ــرده  اســت  ک ــه  رو  اولیــه شــهروندان روب
ایــن نیازهــا مســکن می باشــد و تامیــن آن مهمتریــن دغدغــه 
را بــرای مدیــران و مســئوالن ایجــاد کرده اســت،  افزایــش نیــاز 
بــه مســکن نبایــد طراحــان و متولیــان اجــرای مســکن را از نــوع 
ــن  ــث تامی ــًا بح ــرده و صرف ک ــدا  ــه ج ــر جامع ــنتی ه ــاری س معم

ح ســازد.] 1[ مســکن بــا هــر شــرایطی را مطــر

      بایــد گفــت متاســفانه الگــوی معمــاری امروز ایران از شــکل بومی 
و اســالمی خــود فاصلــه گرفتــه و مشــکالت پنهــان و آشــکاری پدید 
آورده اســت،  از جملــه کــم شــدن نــور طبیعــی محــل ســکونت و 
کیــد قــرآن بــر اینکــه خانــه  تحمیــل محدودیت  هــای بســیار. تأ
محــل ســکونت اســت و ایــن ســکونت پیــش از آنکــه مفهومــی 
فیزیکــی داشــته باشــد در خــود دارای معنــای متافیزیکــی، بــه 
معنــای ســکونت و آرامــش روح و روان اســت،  ایجــاب می  کنــد 
قالب  هــا و فرم  هــای مســکن در جامعــه اســالمی در جهــت تحقــق 
ایــن معانــی شــکل گیرنــد،  الجــرم در ایــن الگــوی معمــاری،  معنــا 
مقــدم بــر قالــب و ایــده بنیــان صــورت اســت و بــه یــک عبــارت،  روح 

جــاری در قالــب و فــرم شــکل می  گیــرد.] 2[

 جامعــه ایرانــی بــرای خانــه ارزش ذاتــی قائــل بــوده و بــا ایجــاد فــرم -
گــون ارزش  هــای معنــوی و فرهنگــی خــود را حفــظ  گونا هــای 
می کــرده،  امــا بــا کمــال تاســف بایــد گفــت جامعــه مــا بــه ایــن فرم  هــا 
در جهــت پاس داشــت ایــن ارزش  هــا وفــادار نمانــده اســت کــه ایــن 
ــورد  ــت. در م ــهود اس ــز مش کن نی ــا ــاخت مس ــاداری در س ــدم وف ع
خانه هــای امــروزی و فاصلــه آن بــا الگــوی مســکن ایرانی- اســالمی 
بایــد گفــت که: اینک عواملــی صوری و ظاهــری چون رفــاه،  راحتی 
کثــری گنجایــش و نیــز کارآمــدی هرچه  صــرف و مهمتــر،  اصــل حدا
افزونتــر بــه هرقیمــت،  عرصــه را بــرای ظهــور معانــی انســانی تنــگ 
نمــوده و مســکن بیشــتر ناظــر بــه تأمیــن اهــداف فیزیکــی حیــات 
انســان اســت تــا متافیزیکــی. الجــرم غلبــه چنیــن سیاســت هایی 
کنی ایجــاد نمــوده کــه در مــواردی حتــی از حداقــل مبانــی  مســا
ارزشــی و فرهنگــی نیــز محروم  انــد. در ایــن صــورت مســکن هویــت 
کــه ایجــاد آرامــش درون و تســکین روح و جســم و  ذاتــی خــود 
جــان اســت را از دســت می دهــد و بــه یــک عبــارت کارکــردی کامــاًل 

متفــاوت بــا هویــت ذاتــی خــود تبدیــل می شــود.] 3[

مبانی نظری

گی های معماری 2. ویژ

هنر در ایران زمین به قدمت تاریخ است و معماری از بهترین

ــر اســاس آنچــه از نوشــته های تاریخــی  ــی اســت. ب  هنرهــای ایران
بــه دســت می آیــد،  هنــر و صنعــت از پنــج هــزار ســال قبــل از میــالد 
در ایــران زمیــن ریشــه و نشــان دارد. و بــه همیــن علــت اســت کــه 
تمامــی گســتره ایــن مــرز و بــوم ماننــد کتــاب زنده ــای از تاریــخ،  
معمــاری و هنــر ایرانــی- اســالمی را نشــان می  دهند. بــا مراجعه به 
منابــع تاریخــی کمتــر مکانــی را می یابیــم کــه در آن معابــر باســتانی 
کــن زیارتــی و مذهــب بــا ویژگی هــای خــاص معمــاری ایرانــی  و اما
وجــود نداشــته باشــد. نظــری اجمالــی بــه معمــاری ایــران در 
عهــد باســتان بیانگــر اصــول شــکل  دهنــده آن همچــون آســایش،  
اســتحکام،  انبســاط و... اســت. پــس از ورود اســالم بــه ســرزمین 
پهنــاور ایــران،  فرهنــگ و هنــر ایــن پهنــه بــا عوامــل تــازه  ای ترکیــب 
شــد،  اصــول،  آداب و رســوم،  مراســم مذهبــی،  روحیــه،  اخالقیــات،  
ــه تنهــا  اندیشــه و عقیــده نســل  ها و ســایر ویژگــی  هــای مردمــی ن
در بناهــای عظیــم کــه در ابنیــه کوچــك نیــز نمــود دارد و چنــان بــا 
جوهــره  ی وجــودی معمــاری ایرانــی درآمیختــه اســت کــه رد پــای 
آن در تمامــی آثــار معمــاری گذشــته قابــل پــی جویــی اســت.] 4[

3. اصول معماری ایرانی

کــه  هنــر و معمــاری ایــران از دیربــاز دارای چنــد اصــل بــوده 
بخوبــی در نمونه هــای ایــن هنــر نمایــان شــده اســت. ایــن 
بیهودگــی،   از  پرهیــز  واری،   مــردم  هســتند:  چنیــن  اصــول 

]5 گرایــی.]  نیــارش،  خــود بســندگی و درون 

جدول 1. اصول معماری ایرانی

رسمم یو ی
رسمم یو ی ه  ررسشی لعشنز اسشنب ریشت ویووم هشی 

نشختهشید هش ویووم هشی وییشت ی ارج  ه  ییشتهشی وی مل 
کشل نشختهشت نشای ونز. 

پسهیا وت 
بیبرمشد

کشل بیبرمه مل  مل ررهشل ی وعسوید اوش رد اوه 
نشختهشت نشای ینسسو ی وت ونسوف پسهیا رد کسمیو. 

ییشلش

ش ات  وعسوت هییشل هنشل  یوژه یٌ ییشلٌش مل ررهش ی 
ری س ت  ونز. ییشلش ه  ررسشی مویش ونیتشعی،   ی 

شفت  ری روه  نشختهشت ی نشختهشن  )رصشلح( اسشند 
ونز. 

خرم هیسوشد

ررهشلوت وعسوید اوش رد کسمیو نشختهشن  ردلم ییشت 
خرم لو وت یامننت عی جشهش هونز تولمیو ی چسشت 

ک  ییشترسو ه  نشختهشن  جشهشی  نشختهشت رد کسمیو 
کشل  شری   منگس یبشاو یٌ خرم هیسوٌه هشاسو. هوعی 

نشخز هش اتشب هرت ی ویجشم ری روه ی نشختهشت 
هش طبیرز پیسوردت خرمٌ نشایولاٌس مل ری آروه ونز 
ی هسگشم یرنشای تت ییا ههیر  نشختهشن  تت مل 

منتسس برمه شنز. 

م ییگسوعی

شدت نشختهشت ی  شریش  مل نشرشیوهد ویووم هشی 
ً

وصرال
کشلنشت  بدعژه خشی  هشی نستد،  هشولهشی رسمم،  هییشل 
برمه ونز. نند وت هشولهشی رسمم وعسوت و تش یبشمت 

ه  تیوشد اخصد ی حسرز تت ی ییا عات یفس 
ک  وعی ورس هگریب شی ررهش ی وعسوت لو  وعسوییشت برمه 

م ییگسو نشخت  ونز.

)منبع:] 5[ ( 
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4. معماری اسالمی
معمــاری اســالمی یکــی از بــزرگ تریــن جاده هــای ظهــور یــك 
کالبــد مــادی بــه شــمار می  آیــد. معمــاری  حقیقــت هنــری در 
هنــر  شــاخه های  تریــن  بــزرگ  از  یکــی  مثابــه  بــه  اســالمی 
خصوصیــات  از  عظیمــی  بخــش  اســت،   توانســته  اســالمی 
گــون  گونا هنــر اســالمی در بســتر زمــان و در طــول دوره هــای 
را نهادینــه ســازد. از لحــاظ تاریخــی معمــاری اولیــن هنــری بــه 
کــه توانســت خــود را بــا مفاهیــم اســالمی ســازگار  شــمار می  آیــد 
گیــرد. اقبــال  نمــوده،  از طــرف مســلمانان مــورد اســتقبال قــرار 
ــه عنــوان  ــا ســال  ها ب ــد ت ــه ایــن هنــر موجــب گردی مســلمانان ب
ج مفاهیــم دینــی و مذهبــی اســالمی  ــه در تنهــا هنــر اســالمی ب
بپــردازد. ایــن امــر تــا آنجــا ادامــه یافــت کــه در ذهــن اغلــب مــردم 
کــه مــورد توجــه  بــا شــنیدن واژه  ی هنــر اســالمی،  اولیــن چیــزی 

قــرار می گیــرد،  معمــاری اســالمی اســت] 6[

. معمــاری اســالمی بــه عنــوان یکــی از موفــق تریــن شــیوه های 
معمــاری در تاریــخ معمــاری جهــان قابــل بازشناســی اســت. 
بنابرایــن می  تــوان معمــاری اســالمی ایــران را آیینــه  ای دانســت 
کــه آموزه هــای اصیــل،  معنــوی و الهــی حکمــت اســالمی را در 

خــود بــه ودیعــه نهــاده اســت. 

معمــاری اســالمی برآینــد کوشــش  هــای همــه جانبــه معمــاران 
کشــورهای اســالمی اســت و از لحــاظ موقعیــت قرارگیــری ایــن 
بناهــا،  بــازه  ای گســترده از کشــورهای اســالمی بــه چشــم می  آید 
کــه علــی رغــم تمایــزات اقلیمــی و فرهنگــی از هماهنگی هــای 
معنــوی فراوانــی برخوردارنــد. آنچــه آثــار معمــاری اســالمی را بــا 
کنــار یکدیگــر تعریــف  گونه  گونی  هــا در یــك مجموعــه در  تمــام 
کــه آموزه هــای معنــوی معمــاری  می  کنــد،  انگاره ــای اســت 

اســالمی را در تــك تــك ایــن آثــار متبلــور ســاخته اســت. ] 7[

. اصــل وحــدت جوهره ــای کارگشــا در بازشناســی آثــار معمــاری 
ــازد و  ــن می  س ــا را ممک ــو ادراك بن ــك س ــرا از ی ــت،  زی ــالمی اس اس
از ســوی دیگــر امــکان می دهــد،  تمامــی آثــار معمــاری اســالمی 
کشــورهای اســالمی را بــه صــورت مجموعــه  ای  ایــران و دیگــر 

واحــد مــورد مطالعــه قــرار داد] 8[

5. معماری اسالمی در ایران

از  بســیاری دیگــر  هــر چنــد چــون  ایــران  اســالمی  معمــاری 
شــیوه های معمــاری اســالمی بســیار تحــت تأثیــر خصوصیــات 
بومــی و تاریخــی خــود بــوده اســت،  یکــی از مهــم تریــن و موفــق 
تریــن مکاتــب معمــاری اســالمی بــه شــمار می  آیــد زیــرا در طــی 
ســالیان متمــادی،  ســیر صعــودی و جنبــه  ی تکاملــی خویــش را 
گــذارده اســت. شــیوه های معمــاری ایرانــی هــر یــك  بــه نمایــش 
تکمیــل کننــده شــیوه های پیــش از خــود بوده انــد و تــا ســال ها 

کمتریــن خللــی بــه تکامــل و تعالــی پرداختــه اســت.  بــدون 
موقعیــت جغرافیایــی ایــران نیــز در ایــن زمینــه بســیار مؤثــر 
بــوده  اســت زیــرا،  از یــك ســو ایرانیــان از اولیــن اقوامــی بودنــد کــه 
بــه دیــن مبیــن اســالم مشــرف شــدند و از ســوی دیگــر بســیاری 
ــه موفقیــت  ــران ب از ملت  هــا و کشــورهای دیگــر نیــز از طریــق ای

ــی] ۹[. ــترش جغرافیای ــد. گس ــت یافتن دس

6. اصول و مفاهیم بنیادین در معماری و 
شهرسازی ایرانی- اسالمی

کــه شــهر بــه معنــای  در ایــن مبحــث بایســتی یــادآور شــویم 
رایــج آن در شهرســازی ایرانــی و بــه ویــژه شهرســازی دوره-
ــه همیــن ســبب،    ی اســالمی،  »محــل تجلــی تمــدن« اســت. ب
شــهرهای ایرانــی- اســالمی از ابتــدای شــکل  گیری،  اواًل بــه 
عنــوان شــهر ایجــاد شــده اند و ثانیــًا بــر مبانــی نظــری مشــخص 
در بســتر طبیعــی احــداث شــده اند و بدیهــی اســت شــهری 
کــه مقــرر اســت محــل تجلــی تمــدن باشــد،  بــه قطــع و یقیــن 
ــت؛  ــداث اس ــی و اح ــرای طراح ــژه  ای ب ــری وی ــی نظ دارای مبان
کالبد)محیــط زندگــی انســان( بــا بســتر  کــه ارتبــاط  کمــا ایــن 
مشــاهده  نیــز  روســتایی  زیســتی  مجتمع  هــای  در  طبیعــی 
می شــود.] 10[ ایــن ارتبــاط ماهیتــًا بــا ارتبــاط مشــابه آن در 
شــهر،  متفــاوت اســت. از ســوی دیگــر،  توجــه بــه ایــن نکتــه الزم 
کــه معمــاری همیشــه و همــه جــا،  هنــری وابســته بــه  اســت 
کــه برنامــه کاری  زندگــی بــوده و در هــر زمــان روش زندگــی بــوده 
معمــاری را پــی می  ریختــه اســت. بنابــر آنچــه گفتــه شــد،  اصــول 
و مفاهیــم بنیادیــن در معمــاری و شهرســازی ایرانــی اســالمی 
ــا  عبــارت اســت از: مرکزیــت،  تنــوع،  نظــم و نظــام،  هماهنگــی ب
طبیعــت،  ابهــام و ایهــام،  حفــظ حریــم و حرمــت اشــخاص و 
اســراف،   از  پرهیــز  تعــادل،   محرمیــت(،   و  خانواده)حرمــت 

کامــل بــودن گرایــّی  کمــال 

7. معماری ایرانی- اسالمی
بــازه  بــه  توصیــف  مقــام  در  اســالمی  ایرانــی-  معمــاری 
کــه در طــول  اطــالق می  گــردد  آثــار معمــاری  از  گســترده ای 
ســال های متمــادی رونــق اســالم در ســرزمین  های اســالمی 
گرفته انــد. هرچنــد از لحــاظ ظاهــری تفاوت  هایــی در  شــکل 
میــان آن هــا بــه چشــم می  خــورد،  در یــك نــگاه کلــی و جامــع نگــر 
می  تــوان پیوســتاری ارزشــمند و پویــا را در آن هــا بازشناســی 
کــه موجــب شــده تمامــی آن هــا در قالبــی واحــد بــا عنــوان  کــرد 

گیرنــد. کنــار یکدیگــر قــرار  معمــاری اســالمی در 

و  فرهنگــی  شــهرهای  در  یکپارچــه  و  تنیــده  هــم  در  بافــت 
کنــار بناهــای فاخــر  تاریخــی،  همســایگی بناهــای ریزدانــه در 
و وســیع،  عــدم وجــود محــالت باالشــهری و پاییــن شــهری،  
جمعــه  مســجد  مبدائیــت  و  محــالت  در  مســجد  مرکزیــت 
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کــه  در مرکــز ایــن شــهرها،  حامــل پیام هــای دیگــری اســت 
مخاطــرات  آفرینــش،   پیچیدگی هــای  تداعــی  بــه  می توانــد 
گمراهــی  موجــود در شــناخت صــراط مســتقیم و خطــرات 
گــذران،  لــزوم توجــه و احســان بــه مســتمندان و  در جهــان 
درمانــدگان منتهــی شــود. در ایــن معمــاری هیــچ چیــز از معنــی 

منفــك نیســت .] 11[

معمــاری و شهرســازی ایرانــی- اســالمی،  ارتباطــی دوســویه بــا 
کــه در تمامــی بناهــای معمــاری  گونــه ای  طبیعــت دارد؛ بــه 
درون شــهرها،  خالصــه ای از طبیعــت ایجــاد شــده اســت. در 
کــه  شــهر ایرانــی- اســالمی،  بناهــا دارای حیــاط مرکــزی اســت 
ــر آنکــه امــکان مشــاهده آســمان،  مــاه،   کنین عــالوه ب در آن ســا
گیــاه  گل و  ســتارگان و خورشــید را دارنــد،  درون آن آب نمــا و 
نیــز منظــور شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب،  رابطــه بــا طبیعــت 
در مقیــاس خــرد،  در خانــه و در نزدیــك تریــن حالــت برقــرار 
ــازها،   ــاخت و س ــتفاده در س ــورد اس ــح م ــت. مصال ــده اس می ش
کــه عــوارض تخریبــی  مصالــح طبیعــی و بــه ویــژه خــاك اســت 
بــر محیــط طبیعــی نداشــته و در صــورت تخریــب بنــا،  ایــن 
مصالــح قابــل بازیافــت و اســتفاده ی مجــدد اســت. عــالوه 
کــه بهتریــن  گونــه ای اســت  گیــری ابنیــه بــه  بــر ایــن،  جهــت 
بهــره بــرداری از عوامــل طبیعی)تابــش آفتــاب،  وزش بــاد و 
بــارش نــزوالت جــوی( را بــه همــراه داشــته باشــد. ضمــن آنکــه 
در پــاره ای از نقــاط بــه فراخــور نیــاز،  بــا ابــداع عناصــری نظیــر 
بادگیــر و فضاهایــی نظیــر: شبســتان و شــوادان،  تهدیدهــای 
ــن  ــد. همچنی ــوده ان ــل نم ــت تبدی ــه فرص ــود را ب ــی موج طبیع
بهــره بــرداری از منابــع آب نیــز بــه صورتــی انجــام شــده اســت 
ــرداری از ایــن  کثــر بهــره ب ــه باعــث آلودگــی آن هــا نشــود و حدا ک

منابــع صــورت پذیــرد] 12[.

8. مسکن و اهمیت آن
مســکن یــا ســرپناه یکــی از نیازهــای اساســی انســان را تشــکیل 
می دهــد. در بیــن نیازهــای اساســی انســان،  دسترســی بــه 
مســکن )بــه عنــوان یــك نیــاز ســکونتی( مشــکل تــر و محدودتــر 
ابعــاد  و  بــوده  پیچیــده  و  گســترده  مســکن  مقولــه  اســت. 
متنوعــی دارد و نمــی تــوان تعریــف واحــدی از آن ارائــه نمــود. 
مســکن یــك مــکان فیزیکــی اســت و بــه عنــوان ســرپناه و نیــاز 
اولیــه و اساســی خانــوار بــه حســاب می  آیــد. در ایــن ســرپناه 
و  اســتراحت  ماننــد خــوراك،   فــرد  اولیــه  نیازهــای  از  برخــی 

حفاظــت در برابــر شــرایط جــوی تأمیــن می شــود] 13[.

تعریــف و مفهــوم عــام مســکن،  یــك واحــد مســکونی نیســت بلکــه 
کل محیــط مســکونی را شــامل می  گــردد.] 14[. بــه عبــارت دیگــر،  
مســکن چیــزی بیــش از یــك ســرپناه صرفــًا فیزیکــی اســت و کلیــه 
خدمــات و تســهیالت عمومــی الزم بــرای بهتــر زیســتن انســان را 

ــد حــق تصــرف نســبتًا طوالنــی و مطمئــن  شــامل می شــود و بای
بــرای اســتفاده کننــده آن فراهــم باشــد] 15[.

کــه از مســکن شــده مســکن را بــا توجــه بــه  تعریــف دیگــری 
دیــدگاه سرشــماری نــگاه می  کنــد و تعریــف آن را ایــن چنیــن 
کــه در زمــان سرشــماری یــك یــا چنــد  مــی آورد: مکانــی اســت 
خانــوار در آن ســکونت دارنــد. منظــور از مــکان تمــام یــا قســمتی 
کــه یــك ورودی و یــك معبــر عمومــی  از هــر ســاختمان اســت 
)کوچــه(،  خیابــان،  بــازار،  میــدان یــا معبــر اختصاصــی )راهــروی 
مشــترك،  راه پله هــای مشــترك و...( داشــته باشــد] 16[. شــبیه 
بــه ایــن تعریــف می  تــوان گفــت بیشــتر جنبــه اقتصــادی نیــز در 
آن ملحــوظ شــده اســت،  تعریــف زیــر می باشــد: مســکن مکانــی 
کن باشــند و مــکان،   کــه یــك یــا چنــد خانــوار در آن ســا اســت 
کــه یــك یــا چنــد وروودی بــه  فضــا و محوطــه  ای محصــور اســت 
گــذرگاه همگانی)کوچــه،  خیابــان،  بــازار و میــدان( ویــا بــه گذرگاه 

ــد]17 [. ــته باش ــترك( داش ــه مش ــترك،  پل ــروی مش ویژه)راه

کــه در اســتانبول برگــزار  در دومیــن اجــالس اســکان بشــر)1۹۹6( 
شــد مســکن مناســب چنیــن تعریــف شــده اســت: ســرپناه 
مناســب تنهــا بــه معنــای وجــود یــك ســقف بــاالی ســر هــر 
شــخصی نیســت،  ســرپناه مناســب یعنــی آســایش مناســب،  
مناســب،   امنیــت  و  فیزیکــی  دسترســی  مناســب،   فضــای 
امنیــت مالکیــت،  پایــداری و دوام ســازه ای،  روشــنایی،  تهویــه 
و سیســتم گرمایــی مناســب،  زیرســاخت  های اولیــه مناســب 
کیفیــت  از قبیــل آبرســانی،  بهداشــت و آمــوزش،  دفــع زبالــه،  
مناســب زیســت محیطــی،  عوامــل بهداشــتی مناســب،  مــکان 
مناســب و قابــل دسترســی از نظــر کار و تســهیالت اولیــه اســت 
کــه همــه ایــن مــوارد بایــد بــا توجــه بــه اســتطاعت مــردم تأمیــن 

شــود] 18[.

مســکن در ثبــات اقتصــادی و بهزیســتی خانواده نقش اساســی 
دارد. ایــن عامــل از جنبــه اجتماعــی بســیار قــوی برخــوردار 
اســت،  زیــرا فقــر و عــدم تأمیــن اقتصــادی از وجــوه عمــده 
مســائل اجتماعــی و بــی ثباتــی بــه شــمار مــی  رود و فرصت  هــای 
کار،  هزینه هــای  شــغلی،  دوری و نزدیکــی مســکن بــه محــل 
گــذار بــر امــر  رفــت و آمــد از عوامــل اساســی اقتصــادی تأثیــر 
گــذاری،   مســکن هســتند. مســکن بــه مثابــه نوعــی ســرمایه 
دارای مفهــوم مهــم اقتصــادی اســت و بــه عنــوان شــکلی از 
کنان در بــردارد. ارزش  پــس انــداز نیــز منافــع ویژه ــای بــرای ســا
ــل توجــه اســت.  ــك کاالی مطلــوب و مفیــد قاب ــه عنــوان ی آن ب
کــه  کــرد  برنامه هــای مســکن را می  تــوان بــه صورتــی تدویــن 
کثــر  منافــع حاصــل از آن بــه شــکل پــس انــداز شــخصی بــه حدا

برســد] 1۹[.
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گی های خانه ایرانی بر اساس ادبیات خانه  9. ویژ
در ایران

نمودار شماره 1 ،  نمودار مراتب و توالی فضاها در خانه ایرانی 

)منبع:] 20[(

گی هــای معمــاری خانــه ایرانــی می  توانــد بــرای رســیدن بــه  ویژ
معیارهــای طراحــی در خانه هــای معاصــر مد نظــر قرار گیــرد. 

گی  هــا عبارتنــد از: ایــن ویژ

- حضور همزمان سه گونه فضای باز،  بسته و پوشیده در خانه

گونــه  - وجــود نســبت  های مشــخص در هــر بنــا بــرای ســه 
فضــای بــاز،  بســته و پوشــیده

تــا  خصوصــی  کامــاًل  قلمــرو  از  فضــا  متنــوع  طیــف  وجــود   -
خانــه در  عمومــی 

- امــکان تحقــق زندگــی خصوصــی خانــواده در هــر ســه گونــه 
فضــای بــاز،  بســته و پوشــیده

- انعطــاف پذیــری فضــا در مقابــل پویایی شــیوه زندگــی،  رفتارها 
و حــاالت انســان و عــدم اختصــاص فضــا بــه عملکــرد خاص

- فقدان غلبه اشیا بر سازمان فضایی خانه

گیــاه و دیــدار و تماشــا از طریــق ایجــاد چشــم  ارتبــاط بــا آب و 
از  تــا مشــاهده و لمــس  بــاز خانــه  بــه فضــای  انــداز اتاق  هــا 
نزدیــك. سلســله مراتــب دسترســی در خانه هــای ایرانــی بــا 

کمــی تفــاوت نســبت بــه هــم بــه ترتیــب 1- ورودی،  2- هشــتی،  
3- داالن،  4- حیــاط،  5- ایــوان یــا راهــرو،  6- عملکــرد اصلــی،  

7- فضاهــای خدماتــی.

10. اصــول و معیارهــای بنیادیــن در مســکن ایرانــی-
اســالمی

معیارهــای مســکن مطلــوب بــه ایــن محــدود نمی شــود 
کــه فقــط ســرپناه و حافــظ انســان در برابــر شــرایط نامســاعد 
گزنــد حیوانــات و احتمــااًل آســیب همنوعانــش  جــّوی و 
کــه  کــم و مناســبی داشــته باشــد،  یــا ایــن  باشــد،  یــا قیمــت 
کــس مقــدور باشــد. همــه  ی این هــا  تأمیــن آن بــرای هــر 
کــه  الزم انــد،  امــا کافــی نبــوده و همــه ی مســائلی نیســتند 
در تعریــف مســکن مطلــوب بایــد بــه آن هــا توّجــه شــود. 
بــه  بتوانــد  کــه  باشــد  داشــته  را  شــرایطی  بایــد  مســکن 
عنــوان محــل امــن و ســکنی و آرامــش انســان ایفــای نقــش 
کــه  کالم الهــی اســت  کنــد. و ایــن بــه صراحــت مأخــوذ از 
َســَکنًا: و خــدا  ُبُیوِتُکــم  ِمــن  َلُکــم  می فرمایــد:"اهلُل َجَعــَل 
بــرای ســکونت شــما منزل هایتــان را قــرار داد"] 21[. ضمــن 
کــه توّجــه بــه آیــه ی شــریفه ی 86 ســوره  ی مبارکــه ی  آن 
کــه عــالوه بــر اهّمّیــت مســکن)به  نمــل نشــان می دهــد 
طــور عــام( تأمیــن شــرایط مناســب آن در شــب نیــز اهمّیــت 

دارد.  خــاص 

گــر برخــی عوامــل مرتبــط بــا مســکن مثــل الگــوی ســاخت  ا
و نــوع مصالــح و حّتــی زمیــن ثابــت و بــه عنــوان ارزش فــرض 
شــوند و از ســویی میــزان بودجــه  ی در اختیــار بــرای تهّیــه  ی 
کیفــی  گــی  هــای  مســکن نیــز ثابــت باشــد ناچــار دائمــًا از ویژ
کاســته شــده و عنــوان خانــه  ی ارزان قیمــت و  و وســعت آن 
مســکن اقشــار کــم درآمــد و امثــال آن هــا را بــه خــود می  گیــرد. در 
گــر بــرای مســکن بــه طــور عــام شــرایط و خصوصیاتــی  حالــی کــه ا
ــا زمــان و مــکان و شــرایط،   تدویــن شــود،  مــی  تــوان متناســب ب
تصمیــم صحیــح و مناســب را در طراحــی و ســاخت مســکن 
ــی مســکن  ــاری تاریخ ــود. چنانچــه در معم ــاذ نم ــوب اتخ مطل
کــم بــر خانه هــای  نیــز چنیــن بــوده اســت،  و در واقــع اصــول حا
وســیع بــا اصــول شــکل دهنــده  ی خانه هــای کوچــک ثابــت 
و  اصــول  وحــدت  ایــن  دامنــه  ی  عّده ــای  حّتــی  بوده انــد. 
کل  کــه اصــول ثابتــی بــر  معیارهــا را توســعه داده و معتقدنــد 
ــلمانان،  و از  ــی مس ــای تاریخ ــازی مجتمع  ه ــاری و شهرس معم
کــه امــروزه  کــم بــوده اســت] 22[. در حالــی  جملــه ایرانیــان،  حا
موضــوع کامــاًل بــر عکــس شــده و آنچــه ثابــت اســت توجــه بــه 

موضوعــات مــادی می باشــد. 

بــا ایــن حــال،  بــرای مســکن و عوامــل مربــوط بــه مقولــه  ی 
کــه مرعــی داشــتن  اثباتــی  گی هــای  ســکونت دو دســته ویژ

 حیاط

 شارع عام(بیرون)

 حریم بیرونی ورود به خانه                                  شارع- دربند

 جلوه نمادین و مشخص                                     سر در 

 در و درگاه

 حریم درونی ورود به خانه= هشتی- داالن

 مهتابی بام             باالخانه

 اتاق ها سرپوشیده سرداب

 بسط فضایی، بسط نوري و بسط چشم اندازي
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گی هــای ســلبی  آن هــا توصیــه می شــود و دســته ی دوم ویژ
کــه حــذف یــا عــدم اجــازه بــه ظهورشــان ضــرورت  هســتند 
گی هــای اثباتــی  کــه هــر دوی ایــن ویژ دارد. الزم بــه ذکــر اســت 
و ســلبی نیــز بــه نوبــه  ی خــود مشــتمل بــر مقوالتــی جزیی  تــر 
هســتند کــه از جملــه  ی آن هــا عبارتنــد از: صفــات مســکن)مثل 
امنّیــت،  ایمنــی ، خصوصّیــت،  آرامــش و ماننــد آن هــا(،  امکانات 
ــا طبیعــت،   مســکن)از قبیــل زمینــه  ی امــکان ارتبــاط انســان ب
امــکان مرتفــع شــدن نیازهــای انســانی و امــکان دسترســی 
کننــده  ی نیازهــا( و انتظــارات از مســکن یــا  بــه منابــع تأمیــن 
ترجیــح هوّیــت  بــر مقــوالت اجتماعی)ماننــد  تأثیــر مســکن 
جمعــی بــه هوّیــت فــردی،  احتــرام بــه حقــوق دیگــران،  کمــک 
بــه وحــدت جامعــه و ماننــد آن هــا( می باشــند. البّتــه در ایــن 
ــی(  ــای اثبات گی ه ــروه اّول)ویژ گ ــای  گی ه ــه ویژ ــًا ب ــال عمدت مج
گــی عمدتــًا بــه  اشــاره خواهــد شــد زیــرا ملحــوظ داشــتن ایــن ویژ
گی هــای نامطلــوب عمــل  عنــوان عاملــی در جهــت حــذف ویژ

کــرد.  خواهنــد 

11. روش تحقیق بر حسب هدف 

ــردی  ــه لحــاظ هــدف کارب روش تحقیــق در پژوهــش حاضــر،  ب
مقایســه ای  تحلیلــی-  توصیفــی-  ماهیــت،   نظــر  از  و  بــوده 
می باشــد. روش جمــع آوری داده هــا بــه صــورت  کتابخانــه ای 
بــوده و بــه تناســب نیــاز از روش میدانــی نیــز  بهــره گرفتــه شــده 
اســت. در ایــن پژوهــش ابتــدا مســکن مهــر مــورد مطالعــه قــرار 
گرفتــه،  ســپس از نقطــه نظــر وجــود معیارهــای ایرانــی- اســالمی 
مــورد بررســی و تدقیــق واقــع شــده اســت. در ایــن تحقیــق از 
و  مطالعــه  جهــت  متخصصیــن(  دلفی)پرسشــنامه  روش 
بررســی تطابــق مســکن مهــر بــا معیارهــای ایرانــی- اســالمی 

بهــره گرفتــه شــده اســت.

12. شناخت محدوده مورد مطالعه)فضای پژوهش(

و  لرســتان،  در 48 درجــه  اســتان  بروجــرد در شــمال  شــهر 
عــرض  دقیقــه   54 و  درجــه   33 و  شــرقی  طــول  دقیقــه   40
شــمالی واقــع اســت]23[. طبــق آخریــن تقســیمات کشــوری،  
شهرســتان بروجــرد شــامل دو شــهر )بروجــرد و اشــترینان( دو 
بخــش )مرکــزی و اشــترینان( و هفــت دهســتان و 188 آبــادی 
اســت. بخــش مرکــزی شهرســتان بروجــرد یکــی از دو بخــش 
تشــکیل دهنــده شهرســتان بروجــرد در اســتان لرســتان اســت،  
کن شــهر بروجــرد هســتند.  کنان ایــن بخــش بیشــتر ســا ســا
کــه مرکــز شهرســتان  مرکــز ایــن بخــش شــهر بروجــرد اســت 
بروجــرد نیــز می باشــد و از شــهرهای بــزرگ و پررونــق اســتان 

اســت. لرســتان 

بروجــرد یــک شــهر تاریخــی بــوده و خانه هــای تاریخــی زیــادی 
 ... و  فرهنگــی  اقلیمــی،   ویژگی هــای  بــا  مطابــق  کــه  دارد 
کلــی  شــهر  ســاخته شــده  اســت. در جــدول زیــر ویژگی هــای 
خانه هــای تاریخــی )کــه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــده اند( 
کن  بررســی شــده ســپس مقایســه  ای بیــن ایــن ویژگی  هــا و مســا

گرفته  اســت. مهــر صــورت 

کی کلی خانه های تاریخی در بروجرد  ویژ

بــا  کــه مطابــق  الگوهــای  خانه هــای  تاریخــی شــهر بروجــرد 
فرهنــگ ایرانــی- اســالمی احــداث شــده بودنــد در تناســب 
ــر ایــن از  ــد و عــالوه ب ــرار دارن ــا محیــط طبیعــی خــود ق زیبایــی ب
کثــر اســتفاده بــه عمــل آمــده و  تمــام قســمت  های خانــه حدا
کن بــدون اســتفاده نبوده انــد.  هیــچ قســمتی از ایــن نــوع مســا
تعریــف فضاهــای عمومــی و خصوصــی در ایــن بناهــا،  مبیــن 
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کنان ایــن فضاهــا می باشــد. الگــوی معمــاری  احتــرام بــه ســا
ایــن خانه هــا در تناســب کامــل بــا فرهنــگ ایــران و زمــان خــود 
کنان ایــن خانه هــا بــوده  و تأمیــن کننــده آرامــش و آســایش ســا
اســت. امــا در زمــان معاصــر،  معمــاری حاضــر در تعــارض بــا 
گرفتــه و شــکلی از تقلیــد از فرهنــگ  معمــاری آن زمــان قــرار 

غربــی را بــه خــود گرفتــه اســت.

13. مسکن مهر

یکــی از  اساســی ترین نیازهــای طبیعــی انســان پــس از غــذا 
ــان در  ــت انس ــرای حفاظ ــکن ب ــه مس ــاز ب ــد. نی ــکن می باش مس
گرمــا و خطرهــای جانــوران و محلــی امــن بــرای  برابــر ســرما و 
کنــون بــه عنــوان نیــازی  گذشــته تــا  اســتراحت و آســایش،  از 
ح شــده اســت. مســکن برآورنــده  ی نیازهــای  بنیادیــن مطــر
روانــی،  اجتماعــی و محلــی امــن بــرای خانــواده بــه حســاب 
آمــده و بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت و توســعه شــهر نشــینی بــه 
یکــی از حادتریــن معضــالت جوامــع توســعه نیافتــه و در حــال 

توســعه،  از جملــه ایــران تبدیــل شــده اســت] 24[(. 

در ایــران بیــن میــزان درآمــد و هزینــه  ی مســکن تناســبی وجــود 
نــدارد؛ بــرای مثــال قیمــت یــك واحــد مســکونی متوســط بیــش 
از 12 ســال درآمــد یــك خانــواده بــا حقــوق حداقــل اســت] 25[. 
بــه همیــن علــت دولــت ایــران بــا توجــه بــه اصــل 44 قانــون 
ــذاری  گ ــا ســرمایه  ــت و ی ــای مســکن حمای ــی از تعاونی ه اساس
کــرده اســت. تعاونی  هــای مســکن مهــر بــا حــذف  مســتقیم 
ارائــه  ی واحدهــای  قیمــت زمیــن از قیمــت تمــام شــده در 

کــم درآمــد اقــدام نموده انــد] 26[. ســاختمانی بــرای افــراد 

می شــود.  تشــدید  جمعیــت  افزایــش  بــا  مســکن  بــه  نیــاز 
کالبــدی ملــی نشــان  می دهــد  ح  مطالعــات جمعیــت در طــر
کشــور ایــران تــا ســال 2014 حــدود 10۹/7 میلیــون نفــر  کــه 
کــه از ایــن میــزان  حداقــل 77/1  جمعیــت خواهــد داشــت 
کثــر 32/6 میلیــون نفــر  میلیــون نفــر در نقــاط شــهری و حدا
ــر  ــرف دیگ ــت. از ط ــد داش ــکونت خواهن ــتایی س ــاط روس در نق
ــواده،  افزایــش تعــداد خانوارهــا را در  ــردن ابعــاد خان ک ــر  کوچکت
کــه خــود نیــاز بــه مســکن را تشــدید می کنــد. افزایــش  بــر دارد 
نســبت شهرنشــینی نیــز بعــد خانــوار در کل جامعــه  را تقلیــل 
داده و بــه ســرعت نیــاز بــه مســکن شــهری را افزایــش می دهــد.

14. بررســی تطابــق واحدهــای ســاخته شــده مســکن مهــر 
ــا معیارهــای ایرانــی- اســالمی ب

عــدم  قبیــل  از  منفــی  ویژگی هــای  تمامــی  متأســفانه 
بــا طبیعــت،   رعایــت اســتانداردهای ســاخت و ســاز،  تقابــل 
نماســازی های غربــی و عــدم هویت در این فضاهــا در واحدهای 

بــه وضــوح دیــده می شــود. ســاخته شــده مســکن مهــر 

14-1.  الگوهای فضاهای باز در مسکن مهر

مهــم تریــن الگــوی فضــای بــاز در گذشــته و حــال فضــای حیــاط 
کارکــرد آن بــه ویــژه  کــه  شــاید بتــوان مهــم تریــن  می باشــد 
گــذر دانســت.  در زمــان حــال را،  رابــط میــان فضــای بســته و 
نقــش  واســطه  بــه  شــاید  مهــر  مســکن  ســاختمان  های 
ــد نتواننــد فضــای حیــاط را تعبیــه نماینــد.  ــه دارن ک ــی  آپارتمان

14-2.  الگوهای فضاهای پوشیده

حضــور فضاهــای پوشــیده در ســازمان فضایــی ایــن خانه هــا 
بســیار کاهــش یافتــه اســت. ایــن فضاهــا فاقــد تعریــف شــدگی 
ــر می باشــند و در بســیاری مــوارد بــه صــورت یــک کــف رهــا  موث
کــف بالکــن در طبقــات بــاالی  گــر چــه  شــده ارائــه شــده اند. ا
کن در امتــداد فضاهــای بســته قــرار دارنــد امــا بــه  ایــن مســا
ســبب اشــراف ســاختمان  های اطــراف و عــدم چشــم انــداز 
مناســب،  فرهنــگ و شــیوه زندگــی معاصــر،  امــکان اســتفاده از 
کنان خانه هــا می  تواننــد تنهــا از پیرامــون  آن هــا را نــدارد و ســا

کننــد. گذاشــتن اشــیا اســتفاده  بالکن  هــا بــرای 

14-3. الگوی فضاهای بسته

در ایــن نــوع از ســاختمان  ها پــس از عبــور از ورودی اصلــی،  بــه 
پیلــوت وارد شــده و از طریــق راه پلــه یــا آسانســور بــه ســطوح 

باالتــر وارد می شــویم.

گی های کلی مسکن مهر در شهر بروجرد 15. ویژ

فضاهــای  حــذف  بــا  خانه هــا  ایــن  فضایــی  ســازمان 
فضاهــا،   پیــش  اتاق  هــا،   پیــش  راهروهــا،   بینابینی)انــواع 
کننــده( توانایــی خــود را در  حریم  هــای اتصال  دهنــده و جــدا 
ایجــاد قلمروهــای مختلــف خصوصــی و عمومــی خانــه بــرای 
اســتفاده کننــدگان از فضــا،  از یــک نفــر تــا کل اعضــای خانــواده 
گروه هایــی بــا تعــداد بیشــتر از دســت داده اســت. بــه ایــن  و 
کمــی و  ترتیــب مشــارکت ســازمان فضایــی خانــه در ارتقــای 
کیفــی شــیوه  ی زندگــی،  معنــای خــود را از دســت داده اســت 
و ســازمان فضایــی زندگــی خانــواده نــه تنهــا فضایــی بــرای 
خلــوت پدیــد نمــی آورد،  حتــی رغبتــی نیــز بــرای حضــور گروهــی 

نمی  کنــد. ایجــاد  افــراد 

بی  توجهــی بــه نقــش عناصــر تشــکیل دهنــده فضــا )ســقف، کف 
و دیــوار( منجــر بــه بی  توجهــی بــه نقــش فضــا در تأثیر گــذاری 
کنان خانــه می شــود. شــکل  بــر حــال و هــوا و شــیوه زندگــی ســا
ایــن بــی توجهــی،  »ســطح« شــدن و مضمــون ایــن بــی توجهــی 
تــک نقشــی شــدن عناصــر تشــکیل دهنــده فضــا اســت. ایــن 
وضعیــت درجــات تــوان تأثیر گــذاری فضــا را پاییــن مــی  آورد و 
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نقـــش 
ن جهـــا

80

بــه صــورت پی  در پــی و پیوســته بــه ســایر جــزء فضاهــا و عناصــر 
ســرایت می  کنــد. 

ــه  فضاهــا و عناصــری همچــون پلــه،  ورودی،  پنجــره و بالکــن ب
ــک  ــای باری ــطح  ها نواره ــوند. س ــل می  ش ــطح تبدی ــه و س جعب
ــا حــذف فضــا و عناصــر پیــش  می  شــوند و بــه تدریــج ایــن امــر ت

مــی  رود.

نقــش فضــا در درون اتاق  هــا و محدوده هــای درهــم خانــه در 
کنــون مصالــح  اثــر ایــن بی  توجهــی بــه تدریــج کاهــش یافتــه و ا
ــن  ــت یافت ــد. اهمی ــش می  کنن ــای نق ــا ایف ــای فض ــه ج ــیا ب و اش
کنــون تــا مرحلــه  اشــیا در خانــه بــه تدریــج افزایــش یافتــه و ا
کــه در  اشــغال و اشــباع فضــا پیــش رفتــه  اســت. بــه نحــوی 
خانه هــای تاریخــی فضــا بــدون وابســتگی بــه اشــیا،  امــکان 
کنان مهیــا می کــرد. امــا در  انتخــاب آزادانــه فعالیــت را بــرای ســا
کنان را بــه انجــام  واحدهــای مســکن مهــر،  حضــور اشــیا،  ســا

فعالیت  هــای محــدود،  محــدود می کنــد. 

درون خانــه  کــه  صداهایــی  بــر  اشــیا  شــدن حضــور  گیــر  فرا
شــنیده می  شــوند نیــز تأثیــر بســزایی گذاشته  اســت. افزایــش 
صداهــا در ایــن خانه هــا کــه از عواقــب حضــور اشــیای متعــدد در 
کنان  خانــه اســت در دراز مــدت تأثیــرش را بــر کیفیت زندگی ســا
کن بــر جــای خواهــد گذاشــت. تعــدادی از صداهایــی  ایــن مســا
کــه در ایــن نــوع از خانه هــا بــه وضــوح شــنیده می شــود عبــارت 
ــا  کــش ی ــا ســیفون ها.،  صــدای هوا اســت از: صــدای ســیفون ی
ــرزش پنجره هــا و شیشــه داخــل قــاب پنجره هــا،   کش هــا،  ل هوا
کــه واشــر ســالم  کــردن شــیرهای آب)اعــم از ایــن  بــاز و بســته 
یــا معیــوب اســت(،  صــدای موتــوی یخچــال و فریــزر،  صــدای 
ماشــین رختشــویی و جاروبرقــی بــه هنــگام اســتفاده،  ســایر 
صداهــای تولیــد شــده مقطعــی در اثــر روشــن شــدن تلویزیــون،  
رادیــو،  لــوازم صوتــی و تلفــن،  صــدای موتورخانــه.،  صــدای 
کولــر،  پنکــه یــا فــن کوئــل.،  صــدای تلفــن همــراه و صداهایــی کــه 

گــوش می رســد از رایانــه بــه 

کنــون محــل تجمــع مقــداری  ســازمان فضایــی ایــن خانه هــا ا
تخــت،  میــز،  مبــل،  صندلــی و ســتون هســتند. بــر حســب 
کــف و چــراغ و آویــزی  امــکان،  فــرش،  موکــت یــا موزاییــك بــر 
بــر ســقف و شــوفاژ و کولــری بــر ســقف و دیوارهــا،  ایــن ســازمان 
را شــکل و معنــا می  بخشــند. بــه خاطــر بــی توجهــی بــه جــان 
کــف و رعایــت نکــردن  عناصــر معمــاری یعنــی دیــوار،  ســقف و 
معیارهــای تعریــف شــدگی،  قابلیــت ترکیــب و تشــخص فضــا،  
مصالــح ســاختمانی و اشــیای عملکــردی،  ســازمان فضایــی 
کنان در درون فضاهایــی  ایــن خانه هــا را شــکل داده انــد. ســا
و  می گذراننــد  روز  و  شــب  معنــا(  و  کیفیــت  )فاقــد  ســترون 
امــکان بهره  گیــری از توانمنــدی فضــا و تنــوع فعالیــت را تجربــه 

کنان انــرژی از  گذشــت ایــام،  ســا نمی کننــد،  بــه تدریــج بــا 
دســت داده در بیــرون خانــه را در درون فضاهــای مســکونی 
گاهانــه  خــود نیــز بــاز نمــی یابند.فراینــد طراحــی )ســازماندهی آ
فضــا( در شــرایط موجــود،  بــرای ایــن خانه هــا بســیار خالصــه 
کــه نقشــه مســطح،  مــورد تأییــد شــهرداری قــرار  ــا آنجــا  شــده ت
گیــرد،  پیش ــتر نمــی  رود. فراینــد ســازماندهی فضــای خانــه در 
ســه بعــد بــه حــل پــالن در ســطح تقلیــل یافتــه اســت،  آن هــم در 
جهــت منفعــت یــك طــرف از بهــره بــرداران فراینــد تولیــد واحــد 
مســکونی. بــه مــوازات کاهــش حساســیت و توانمنــدی فضــا در 
ایــن خانه هــا،  رونــد جداشــدن نظــام ایســتایی و نظام آسایشــی 
گرفــت. در خانه هــای تاریخــی، هــر  از نظــام فضایــی شــدت 
جرئــی در عیــن برخــورداری از اســتقالل و برخــورداری از تعریــف 
در  را  جــزء فضاهــا  تــا  ترکیــب می  شــدند  هــم  بــا  مشــخص،  
کــه نــه  درون ســازمان فضایــی تشــکیل دهنــد. بدیــن عبــارت 
تنهــا اجــزا قابــل اســتفاده بودنــد،  بلکــه ترکیــب اجــزا نیــز قابــل 
ــه امــکان بهــر وری از کل ســازمان  ک ــا آن مقــدار  ــود ت اســتفاده ب
فضایــی یــك خانــه نیــز میســر می  شــد. در نتیجــه اجــزا وجــود 

کار نبــود. داشــتند امــا تجزیــه  ای در 

کــف و دیــوار؛ حــدود  گرچــه هنــوز ســقف،   کن مهــر،  ا در مســا
جــزء فضاهــا را تشــکیل می  دهنــد امــا جــزء فضاهــا شــرایطی 
فراهــم نمی  کننــد تــا ســازمان فضایــی خانه هــا بــه تمامــی قابــل 
اســتفاده باشــند. اجــزا،  شــرایط تجزیــه را فراهــم کرده اند. ســازه 
و ســازگاری در فراینــد شــکل گیــری ســازمان فضایــی خانه هــای 
معاصــر بــه ســمت تجزیــه رفتــه و همچــون اجــزای مســتقل و 
کنــون  گانــه بــه ســازمان فضایــی خانــه الحــاق می  شــوند. ا جدا
در تصــور رایــج،  جــدا بــودن ســازه از طراحــی امــری عــادی 
تلقــی می شــود. ســازه یــك بنــا می  توانــد پــس از طــی شــدن 
مراحــل طراحــی و چیدمــان جــزء فضاهــا،  طراحــی شــود. بــرای 
کن بــا خانه هــای تاریخــی،   مشــخص شــدن تغییــرات ایــن مســا
برخــی از گرایش  هــای معمــاری ایــن خانه هــا را در مقایســه بــا 

خانه هــای تاریخــی بیــان می  کنیــم:

- تغییــر در قلمــرو فضــای بیرونــی و درونــی ورود بــه خانــه،  در 
مســیر کاهــش و حــذف فضاهــای ورودی از بیــرون و درون خانه.

- تغییــر در قلمــرو اســتقرار فضاهــای بــاز و بســته،  آن هــم بــدون 
فضای واســط سرپوشــیده و دوجبه های شــدن فضاهای بســته.

- تغییــر در میــزان اســتفاده از فضاهــای پوشــیده در مســیر 
کاهــش و حــذف آن هــا.

- تغییر در قلمرو نسبت فضاهای باز،  بسته و پوشیده.

- غیر قابل استفاده شدن فضای بام.
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- دوبعــدی شــدن و یکنواختــی فضاهــای بســته بــه لحــاظ 
یکســان شــدن ارتفــاع فضاهــا در مســیر گرایــش عمومــی تبدیــل 

ــه ســطح. شــدن حجــم ب

گرایــش بــه  - بی  توجهــی بــه مســیرها و میــزان عبوری هــا و 
بینابینــی. فضاهــای  حــذف 

- تغییر اتصال و رابطه جزء فضاها.

- تغییــر محــل درهــای ورود بــه جــزء فضاهــا بیــرون از نظــام 

معمــاری،  در مســیر عــدم تبعیــت اســتقرار دســتگاه های گرمــا 
زا و ســرمازا از ســازه های فضایــی خانــه.

ــا در  ــزء فضاه ــا و ج ــذاری فضاه گ ــام  ــیوه ن ــرو ش ــر در قلم - تغیی
ــدود. ــای مح ــاس عملکرده ــر اس ــا ب ــدن آن ه ــیر نامی مس

شکل 1. تیپ شماره یك مسکن مهر شهربروجرد  )ماخذ: اداره راه و 
شهرسازی بروجرد( 

شکل 2. تیپ شماره دو مسکن مهر شهر بروجرد )ماخذ: اداره راه و 
شهرسازی بروجرد(

شکل 3. تیپ شماره سه مسکن مهر شهر بروجرد )ماخذ: اداره راه و 
شهرسازی بروجرد(           

شکل 4. تیپ شماره چهار مسکن مهر شهر بروجرد )ماخذ: اداره راه و 
شهرسازی بروجرد(  

ارائــه  توضیحــات  و  مهــر  بــه پالن هــای مســکن  توجــه  بــا     
ــده مســکن  ــاخته ش ــای س ــه واحده ک ــد  ــده مشــخص گردی ش
مهــر در راســتای معمــاری ایرانــی- اســالمی ســاخته نشــده 
انــد،  بنابرایــن جهــت بررســی هــر چــه بیشــتر ایــن مســئله،  
از  پرسشــنامه  دو  تکمیــل  بــه  اقــدام  مشــاهده،   بــر  عــالوه 
کارشناسان)پرسشــنامه دلفــی( گردیــد تــا وجــود یــا عــدم وجــود 
معیارهــای ایرانــی- اســالمی و علــل آن مــورد بررســی قــرار گیــرد.
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جدول 2 . معیارهای ایرانی- اسالمی به کار گرفته شده در مسکن مهر 

رطشبق هش رریشلهشی وعسوید ونزیجرم مولمرریشلهش

 ضشهشی ییه  عهررد

--لوه ی ِول)L( رشیسو
--هرتد نش موالت

--حیشط پشنیرمول نش حیشط رسکزی
--وعروت نش ربتشبی

شرارول)کشلب ی واشق خروب(،  می م ی ضشهشی خصرصد --پس واشق ی 
--ن  م ی ضشهشی ییه  خصرصد

--اشالل،  پسج م ی،  ضشهشی عهررد
-*واشق هشی جشیبد)کشلب ی خور  ی نسونوو ی(-
-)Open(تاپاخشی  غیس وپی--

)ماخذ: نگارنده(

جدول 3.  علل عدم استفاده از معیارهای ایرانی- اسالمی در مسکن مهر 

ش ول عرورل ومس 

ز وول
ویلدن

ز میم
ویلدن

ز نرم
ویلدن

ز چبشلم
ویلدن

ز پسجم
ویلدن

ز ارم
ویلدن

ز هفتم
ویلدن

ز هرتم
ویلدن

ز یبم
ویلدن

ز مهم
ویلدن

*بی ارجبد ه   سهسگ ی تلوب وعسواد- ونورد
*اقلیو وت ررهشلوت غسبی

*کهبرم تریی
*و اونش هزنس 

ششهد ریئرلیی وت رریشلهشی وعسوید- ونورد *عوم ت
*عوم ونتقبشل رسمم وت خشی  هشی وعسوید- ونورد

کی *عوم یلشلت بس عهلنسم طسوحشت وعی ریش
*عوم یلشلت بس عهلنسم نشتیوششت وعی هسشهش

کی *عوم یجرم رصشلح ی رسشهع ردلم ییشت بسوی وعی ریش
*عوم منتسند ریئرلیی ه  ولگرهشی وعسوید- ونورد بسوی وعی هسشهش

)ماخذ: معاونت سازمان راه و شهرسازی بروجرد(

گرفتــه شــده در  کار  بــه  ایرانــی- اســالمی  16. معیارهــای 
مهــر مســکن 

کاربــرد معیارهــای ایرانــی- اســالمی  کاربــرد یــا عــدم  در مــورد 
در مســکن مهــر،  تحلیــل پرسشــنامه های تکمیــل شــده نشــان 
کــه تمامــی کارشناســان مربوطــه بــه صــورت متفــق  می دهــد 
کاربــرد معیارهــای ایرانــی- اســالمی در مســکن  القــول عــدم 

مهــر ســاخته شــده در شــهر بروجــرد را تأییــد نموده انــد.

در مــورد علــل عــدم اســتفاده از معیارهــای ایرانــی- اســالمی،  
کارشناســان مربوطــه نظــرات متفاوتــی بــه ایــن شــرح جــدول 

زیــر داده انــد بــا توجــه بــه جــدول زیــر،  می تــوان گفــت کــه بیشــتر 
کارشناســان تقلیــد از معمــاران غربــی را عامــل اصلــی عــدم کاربرد 
معیارهــای ایرانــی- اســالمی در ســاختمان های مســکن مهــر 
بروجــرد می داننــد. پــس از آن بی توجهــی بــه فرهنــگ و آداب 
ایرانــی- اســالمی قرار گرفتــه،  ســپس عــدم دسترســی مســئولین 
ــه  ــاختمان ها در مرتب ــوع س ــن ن ــالمی ای ــی- اس ــای ایران ــه الگوه ب
گاهی مســئولین  بعــدی بــوده و بــه ترتیــب افزایــش هزینه،  عــدم آ
امــر از معیارهــای ایرانــی- اســالمی،  عــدم اســتقبال مــردم از 
بومــی،   مصالــح  وجــود  عــدم  اســالمی،   ایرانــی-  خانه هــای 
عــدم نظــارت بــر عملکــرد طراحــان و عــدم نظــارت بــر عملکــرد 

ســازندگان رتبه هــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد
جدول 4. نظرات کارشناسان در مورد عدم رعایت معیارهای ایرانی- اسالمی در مسکن مهر

ملصوعشرلملصوعشرل
3عوم ونتقبشل رسمم وت خشی  هشی وعسوید- ونورد23بی ارجبد ه   سهسگ ی تموب وعسوید- ونورد

2عوم یلشلت بس عهلنسم طسوحشت34اقلیو وت ررهشلوت غسبی
2عوم یلشلت بس عهلنسم نشتیوششت3کهبرم تریی

3عوم یجرم رصشلح بررد10و اونش هزنس 

ششهد ریئرلیی وت رریشلهشی وعسوید- ونورد عوم منتسند ریئرلیی ه  ولگرهشی وعسوید- ونورد وعی یرع 5عوم ت
15نشختهشت هش

100رجهرع

)ماخذ:نگارنده(
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گی هــای محیــط طبیعــی و انرژی  هــای  گرفتــن ویژ  نادیــده 
طبیعــی موجــود در طبیعــت ماننــد بــاد،  تابــش آفتــاب و ... 
باعــث هــدر رفــت منابــع انــرژی تجدیــد ناپذیــر شــده  اســت.

کــه در آن هــا  فقــدان اســتانداردها و نداشــتن کدهــای طراحــی 
ابعــاد اجتماعــی،  اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه و مــردم لحــاظ 

نشــده اســت.

نماســازی  های غربــی در ســاختمان ایــن خانه هــا بــه چشــم 
کــه نشــان  دهنده فاصلــه گرفتــن از نماهــای ایرانــی و  می  خــورد 

دنبالــه  روی از غــرب می باشــد.

بــی هویتــی و از دســت رفتــن نقــش محرمیــت فضاهــای درونــی 
و بیرونــی در ایــن خانه هــا مشــهود اســت.

کیفیت  هــای معمــاری و فاقــد ارزش  هــای معمارانــه در  زوال 
ایــن خانه هــا بیانگــر عــدم توانایــی الزم بــرای بــرآوردن نیازهــای 

مــردم از خانــه بــه عنــوان فضــای آرامــش و آســایش اســت.
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نتیجه  گیری
شــهر  در  مهــر  مســکن  شــده  ســاخته  واحدهــای  مشــاهده 
ــا خانه هــای تاریخــی مــورد مطالعــه  بروجــرد و مقایســه آن هــا ب
ایرانــی-  و شهرســازی  بــا معیارهــای معمــاری  کــه منطبــق 
اســالمی ســاخته شــده بودنــد؛ بیانگــر عــدم تطابــق و حتــی 
تضــاد ایــن خانه هــا بــا خانه هــای تاریخــی می باشــد،  بــه نحــوی 
کــه در خانه هــای تاریخــی وجــود داشــته  کــه بســیاری از فضاهــا 
و دارای نقش  هــای خــاص خــود بودنــد،  در ایــن خانه هــا از 
بیــن رفتــه و یــا نقــش خــود را از دســت داده انــد. مهم تریــن 
تضادهــای مســکن مهــر بــا معمــاری ایرانــی- اســالمی مــوارد 

می باشــند: زیــر 

 فضاهــای بینابینــی ماننــد راهروهــا،  پیــش اتاق  هــا،  پیــش 
ایــن  در  کننــده  جدا و  اتصال  دهنــده  حریم  هــای  و  فضاهــا 
واحدهــا،  توانایــی خــود را در ایجــاد قلمروهــای عمومــی و 
ــرای  ــد. در ایــن خانه هــا،  فضایــی ب خصوصــی از دســت داده ان
خلــوت وجــود نــدارد،  همچنیــن در ایــن خانه هــا،  رغبتــی بــرای 

گروهــی افــراد نیــز دیــده نمی شــود. حضــور 

 تــك نقشــی شــدن فضاهایــی ماننــد اتــاق خــواب در واحدهــای 
مســکن مهــر،  باعــث بــدون اســتفاده شــدن یــك ســوم از فضــای 
گردیــده و بــه علــت محفــوظ نگه داشــتن  خانــه در طــول روز 
ایــن فضــا از دیــدرس دیگــران،  اتاق  هــای خــواب،  نقــش انبــار 

ــد. ــه خــود گرفته ان ــه هــم ریختگــی ب و ب

 در خانه هــای مســکن مهــر،  فضاهــا و محدوده هــای خانــه 
نقــش خــود را از دســت داده انــد و مصالــح و اشــیا بــه جــای 

گرفتــه انــد. فضاهــا،  نقــش 

 ادغــام نمــودن فضــای آبریــزگاه و دستشــویی در اتاقك  هــای 
بســیار کوچــك بهداشــتی،  کــه عالوه بــر ایجاد مشــکالت مختلف،  

بــه نــور و تهویــه مصنوعــی نیــز نیــاز دارنــد.

ورود آشــپزخانه بــه فضاهــای همجــوار و تجهیــز آن بــا شــیرهای 
آب و... بــر حجــم و ســطح فضاهــای درهــم خانــه افزوده اســت.

در خانه هــای ســاخته شــده مســکن مهــر،  اثــری از حضــور آب،  
ــدارد .  ــود ن ــاب وج ــب و مهت ــاد،  ش ــاب،  ب ــمان،  آفت ــبزی،  آس س

تنهــا دیوارهــا و پنجره هــا در ایــن خانه هــا دیــده می  شــوند.

در ایــن واحدهــا،  حیــاط تعبیــه نشــده و نقــش مرکزیــت آن نیــز 
دیــده نشــده اســت.

خانه هــای ســاخته شــده مســکن مهــر،  در تقابــل بــا طبیعــت 
ــد. ــا آن ندارن ــه هماهنگــی ب ــوده و هیــچ گون ب
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