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چكیده
معمــاری ایــران یکــی از غنــی تریــن نمونههــای معمــاری بومــی در جهــان اســت کــه دسـتآوردهای آن قابــل انــکار نیســت .بــا ظهــور
اســام و گســترش آن در ایــران ،معمــاری ایرانــی بــا ارزشهــای برآمــده از دیــن ،ترکیبــ ش��ده و اصوــل غن��ی معمـ�اری و شهرسـ�ازی
ایرانــی -اســامی را پدیــد آورد .بعــد از دهــه  1300و 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 ،نمونـهی بــارز ایــن نــوع معمــاری
را میتــوان در خانههــای معاصــر و از جملــه مســکن مهــر مشــاهده نمــود .برنام ـهای کــه جهــت تأمیــن مســکن اقشــار کــم درآمــد در
دســتور کار دولــت نهــم قــرار گرفــت.

نتایــج تحقیـ�ق بیانگــر ایــن اســت کــه از نظــر معمــاری ویژگیهــای معمــاری و شهرســازی ایرانــی -اســامی در مســکن مهــر دیــده نشــد
و کاربــرد معمــاری غربــی در داخــل بنــا و همچنیــن نمــای آنهــا مشــهود اســت.
واژههای کلیدی :معماری ایرانی -اسالمی ،مسکن ،مسکن مهر
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هــدف از ایــن تحقیــق بررســی معیارهــا وشــاخصههای معمــاری و شهرســازی ایرانــی اســامی در مســکن مهــر میباشــد و و روش
تحقیــق توصیفــی -تحلیلــی بــوده و جمــع آوری دادههــا بــه روش کتابخانــه ای و بازدیــد میدانــی و تکمیــل پرسشــنامه انجــام گرفتــه
اســت.
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 .1مقدمه

افزایــش جمعیــت ،مدیــران شــهری را بــا مشــکالت عدیــدهای
از جملــه تامیــن زیرســاختها و ارائــه خدمــات شــهری
متناســب بــا ایــن افزایــش و همچنیــن بــرآورده کــردن نیازهــای
اولیــه شــهروندان روبــهرو کــردهاســت کــه در واقــع مهمتریــن
ایــن نیازهــا مســکن میباشــد و تامیــن آن مهمتریــن دغدغــه
را بــرای مدیــران و مســئوالن ایجــاد کردهاســت ،افزایــش نیــاز
بــه مســکن نبایــد طراحــان و متولیــان اجــرای مســکن را از نــوع
ً
معمــاری ســنتی هــر جامعــه جــدا کــرده و صرفــا بحــث تامیــن
مســکن بــا هــر شــرایطی را مطــرح ســازد]1 [.
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بایــد گفــت متاســفانه الگــوی معمــاری امروز ایران از شــکل بومی
و اســامی خــود فاصلــه گرفتــه و مشــکالت پنهــان و آشــکاری پدید
آورده اســت ،از جملــه کــم شــدن نــور طبیعــی محــل ســکونت و
تحمیــل محدودیتهــای بســیار .تأ کیــد قــرآن بــر اینکــه خانــه
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 میکنــد
قالبهــا و فرمهــای مســکن در جامعــه اســامی 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 میگیــرد]2 [.
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جامعــه ایرانــی بــرای خانــه ارزش ذاتــی قائــل بــوده و بــا ایجــاد فــرم
هــای گونا گــون ارزشهــای معنــوی و فرهنگــی خــود را حفــظ
یکــرده ،امــا بــا کمــال تاســف بایــد گفــت جامعــه مــا بــه ایــن فرمهــا
م 
در جهــت پاسداشــت ایــن ارزشهــا وفــادار نمانــده اســت کــه ایــن
عــدم وفــاداری در ســاخت مســا کن نیــز مشــهود اســت .در مــورد
خانههــایامــروزیوفاصلــهآنبــاالگــویمســکنایرانی-اســامی
بایــد گفــت که :اینک عواملــی صوری و ظاهــری چون رفــاه ،راحتی
صــرفومهمتــر ،اصــلحدا کثــری گنجایــشونیــز کارآمــدیهرچه
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 سیاسـتهایی
مســا کنی ایجــاد نمــوده کــه در مــواردی حتــی از حداقــل مبانــی
ارزشــی و فرهنگــی نیــز محرومانــد .در ایــن صــورت مســکن هویــت
ذاتــی خــود کــه ایجــاد آرامــش درون و تســکین روح و جســم و
ً
جــان اســت را از دســت میدهــد و بــه یــک عبــارت کارکــردی کامــا
متفــاوت بــا هویــت ذاتــی خــود تبدیــل میشــود]3[.

مبانی نظری

هنرهــای ایرانــی اســت .بــر اســاس آنچــه از نوشــتههای تاریخــی
بــه دســت میآیــد ،هنــر و صنعــت از پنــج هــزار ســال قبــل از میــاد
در ایــران زمیــن ریشــه و نشــان دارد .و بــه همیــن علــت اســت كــه
تمامــی گســتره ایــن مــرز و بــوم ماننــد كتــاب زندهــای از تاریــخ،
معمــاری و هنــر ایرانــی -اســامی را نشــان میدهند .بــا مراجعه به
منابــع تاریخــی كمتــر مكانــی را مییابیــم كــه در آن معابــر باســتانی
و اما كــن زیارتــی و مذهــب بــا ویژگیهــای خــاص معمــاری ایرانــی
وجــود نداشــته باشــد .نظــری اجمالــی بــه معمــاری ایــران در
عهــد باســتان بیانگــر اصــول شــكلدهنــده آن همچــون آســایش،
اســتحكام ،انبســاط و ...اســت .پــس از ورود اســام بــه ســرزمین
پهنــاور ایــران ،فرهنــگ و هنــر ایــن پهنــه بــا عوامــل تــازهای تركیــب
شــد ،اصــول ،آداب و رســوم ،مراســم مذهبــی ،روحیــه ،اخالقیــات،
اندیشــه و عقیــده نس ـلها و ســایر ویژگــیهــای مردمــی نــه تنهــا
در بناهــای عظیــم كــه در ابنیــه كوچــك نیــز نمــود دارد و چنــان بــا
جوهــرهی وجــودی معمــاری ایرانــی درآمیختــه اســت كــه رد پــای
آن در تمامــی آثــار معمــاری گذشــته قابــل پــی جویــی اســت]4 [.
 .3اصول معماری ایرانی
هنــر و معمــاری ایــران از دیربــاز دارای چنــد اصــل بــوده کــه
بخوبــی در نمونههــای ایــن هنــر نمایــان شــده اســت .ایــن
اصــول چنیــن هســتند :مــردم واری ،پرهیــز از بیهودگــی،
نیــارش ،خــود بســندگی و درون گرایــی]5 [.
جدول  .1اصول معماری ایرانی
مردم واری
پرهیز از
بیهودگی
نیارش

خود بسندگی

درونگرایی

 .2ویژ گیهای معماری
هنردر ایرانزمینبهقدمتتاریخاستومعماریاز بهترین

(منبع) ]5 [:

مردم واری به معنای رعایت تناسب میان اندامهای
ساختمانی با اندامهای انسان و توجه به نیازهای او در
کار ساختمان سازی است.
در معماری ایرانی تالش میشده کار بیهوده در
ساختمان سازی نکنند و از اسراف پرهیز میکردند.
ٌ
واژهی ٌ نیارش در معماری گذشته ایران بسیار بکار
میرفته است .نیارش به معنای دانش ایستایی ،فن
ساختمان و ساختمایه (مصالح) شناسی گفته میشده
است.
معماران ایرانی تالش میکردند ساختمایه مورد نیاز
خود را از نزدیکترین جاها بدست آوردند و چنان
ساختمان میکردند که نیازمند به ساختمایه جاهای
ٌ
بسنده باشند .بدین گونه کار
دیگر نباشد و ٌ خود
ساخت با شتاب بشتری انجام میشده و ساختمان
با طبیعت پیرامون خود ٌ
ٌ
سازوارتر در میآمده است
و هنگام نوسازی آن نیز همیشه ساختمایه آن در
دسترس بودهاست.
ً
اصوال در ساماندهی اندامهای گوناگون ساختمان و
بویژه خانههای سنتی ،باورهای مردم ،بسیار کارساز
بوده است .یکی از باورهای مردم ایران ارزش نهادن
به زندگی شخصی و حرمت آن و نیز عزت نفس
ایرانیان بوده که این امر بگونهای معماری ایران را
درونگرا ساخته است.

 .4معماری اسالمی

معمــاری اســامی یكــی از بــزرگ تریــن جادههــای ظهــور یــك
حقیقــت هنــری در كالبــد مــادی بــه شــمار میآیــد .معمــاری
اســامی بــه مثابــه یكــی از بــزرگ تریــن شــاخههای هنــر
اســامی توانســته اســت ،بخــش عظیمــی از خصوصیــات
هنــر اســامی در بســتر زمــان و در طــول دورههــای گونا گــون
را نهادینــه ســازد .از لحــاظ تاریخــی معمــاری اولیــن هنــری بــه
شــمار میآیــد كــه توانســت خــود را بــا مفاهیــم اســامی ســازگار
نمــوده ،از طــرف مســلمانان مــورد اســتقبال قــرار گیــرد .اقبــال
مســلمانان بــه ایــن هنــر موجــب گردیــد تــا ســالها بــه عنــوان
تنهــا هنــر اســامی بــه درج مفاهیــم دینــی و مذهبــی اســامی
بپــردازد .ایــن امــر تــا آنجــا ادامــه یافــت كــه در ذهــن اغلــب مــردم
بــا شــنیدن واژهی هنــر اســامی ،اولیــن چیــزی كــه مــورد توجــه
قــرار میگیــرد ،معمــاری اســامی اســت[ ]6
 .معمــاری اســامی بــه عنــوان یكــی از موفــق تریــن شــیوههای
معمــاری در تاریــخ معمــاری جهــان قابــل بازشناســی اســت.
بنابرایــن میتــوان معمــاری اســامی ایــران را آیینـهای دانســت
كــه آموزههــای اصیــل ،معنــوی و الهــی حكمــت اســامی را در
خــود بــه ودیعــه نهــاده اســت.

 .اصــل وحــدت جوهرهــای كارگشــا در بازشناســی آثــار معمــاری
اســامی اســت ،زیــرا از یــك ســو ادراك بنــا را ممكــن میســازد و
از ســوی دیگــر امــكان میدهــد ،تمامــی آثــار معمــاری اســامی
ایــران و دیگــر كشــورهای اســامی را بــه صــورت مجموع ـهای
واحــد مــورد مطالعــه قــرار داد[ ]8

 .5معماری اسالمی در ایران
معمــاری اســامی ایــران هــر چنــد چــون بســیاری دیگــر از
شــیوههای معمــاری اســامی بســیار تحــت تأثیــر خصوصیــات
بومــی و تاریخــی خــود بــوده اســت ،یكــی از مهــم تریــن و موفــق
تریــن مكاتــب معمــاری اســامی بــه شــمار میآیــد زیــرا در طــی
ســالیان متمــادی ،ســیر صعــودی و جنبـهی تكاملــی خویــش را
بــه نمایــش گــذارده اســت .شــیوههای معمــاری ایرانــی هــر یــك
تكمیــل كننــده شــیوههای پیــش از خــود بودهانــد و تــا ســالها

 .6اصول و مفاهیم بنیادین در معماری و
شهرسازی ایرانی -اسالمی
در ایــن مبحــث بایســتی یــادآور شــویم كــه شــهر بــه معنــای
رایــج آن در شهرســازی ایرانــی و بــه ویــژه شهرســازی دوره
ی اســامی« ،محــل تجلــی تمــدن» اســت .بــه همیــن ســبب،
ً
شــهرهای ایرانــی -اســامی از ابتــدای شــكلگیری ،اوال بــه
ً
عنــوان شــهر ایجــاد شــدهاند و ثانیــا بــر مبانــی نظــری مشــخص
در بســتر طبیعــی احــداث شــدهاند و بدیهــی اســت شــهری
كــه مقــرر اســت محــل تجلــی تمــدن باشــد ،بــه قطــع و یقیــن
دارای مبانــی نظــری ویــژهای بــرای طراحــی و احــداث اســت؛
كمــا ایــن كــه ارتبــاط كالبد(محیــط زندگــی انســان) بــا بســتر
طبیعــی در مجتمعهــای زیســتی روســتایی نیــز مشــاهده
ً
میشــود ]10 [.ایــن ارتبــاط ماهیتــا بــا ارتبــاط مشــابه آن در
شــهر ،متفــاوت اســت .از ســوی دیگــر ،توجــه بــه ایــن نكتــه الزم
اســت كــه معمــاری همیشــه و همــه جــا ،هنــری وابســته بــه
زندگــی بــوده و در هــر زمــان روش زندگــی بــوده كــه برنامــه كاری
معمــاری را پــی میریختــه اســت .بنابــر آنچــه گفتــه شــد ،اصــول
و مفاهیــم بنیادیــن در معمــاری و شهرســازی ایرانــی اســامی
عبــارت اســت از :مركزیــت ،تنــوع ،نظــم و نظــام ،هماهنگــی بــا
طبیعــت ،ابهــام و ایهــام ،حفــظ حریــم و حرمــت اشــخاص و
خانواده(حرمــت و محرمیــت) ،تعــادل ،پرهیــز از اســراف،
كمــال گرایـ ّـی كامــل بــودن

 .7معماری ایرانی -اسالمی
معمــاری ایرانــی -اســامی در مقــام توصیــف بــه بــازه
گســتردهای از آثــار معمــاری اطــاق میگــردد كــه در طــول
ســالهای متمــادی رونــق اســام در ســرزمینهای اســامی
شــكل گرفتهانــد .هرچنــد از لحــاظ ظاهــری تفاوتهایــی در
میــان آنهــا بــه چشــم میخــورد ،در یــك نــگاه كلــی و جامــع نگــر
میتــوان پیوســتاری ارزشــمند و پویــا را در آنهــا بازشناســی
كــرد كــه موجــب شــده تمامــی آنهــا در قالبــی واحــد بــا عنــوان
معمــاری اســامی در كنــار یكدیگــر قــرار گیرنــد.
بافــت در هــم تنیــده و یكپارچــه در شــهرهای فرهنگــی و
تاریخــی ،همســایگی بناهــای ریزدانــه در كنــار بناهــای فاخــر
و وســیع ،عــدم وجــود محــات باالشــهری و پاییــن شــهری،
مركزیــت مســجد در محــات و مبدائیــت مســجد جمعــه
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معمــاری اســامی برآینــد كوشـش هــای همــه جانبــه معمــاران
كشــورهای اســامی اســت و از لحــاظ موقعیــت قرارگیــری ایــن
بناهــا ،بــازهای گســترده از كشــورهای اســامی بــه چشــم میآید
كــه علــی رغــم تمایــزات اقلیمــی و فرهنگــی از هماهنگیهــای
معنــوی فراوانــی برخوردارنــد .آنچــه آثــار معمــاری اســامی را بــا
تمــام گونهگونیهــا در یــك مجموعــه در كنــار یكدیگــر تعریــف
میكنــد ،انگارهــای اســت كــه آموزههــای معنــوی معمــاری
اســامی را در تــك تــك ایــن آثــار متبلــور ســاخته اســت]7 [ .

بــدون كمتریــن خللــی بــه تكامــل و تعالــی پرداختــه اســت.
موقعیــت جغرافیایــی ایــران نیــز در ایــن زمینــه بســیار مؤثــر
بــودهاســت زیــرا ،از یــك ســو ایرانیــان از اولیــن اقوامــی بودنــد كــه
بــه دیــن مبیــن اســام مشــرف شــدند و از ســوی دیگــر بســیاری
از ملتهــا و كشــورهای دیگــر نیــز از طریــق ایــران بــه موفقیــت
دســت یافتنــد .گســترش جغرافیایــی[ .]9

در مركــز ایــن شــهرها ،حامــل پیامهــای دیگــری اســت كــه
میتوانــد بــه تداعــی پیچیدگیهــای آفرینــش ،مخاطــرات
موجــود در شــناخت صــراط مســتقیم و خطــرات گمراهــی
در جهــان گــذران ،لــزوم توجــه و احســان بــه مســتمندان و
درمانــدگان منتهــی شــود .در ایــن معمــاری هیــچ چیــز از معنــی
منفــك نیســت ]11 [.
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معمــاری و شهرســازی ایرانــی -اســامی ،ارتباطــی دوســویه بــا
طبیعــت دارد؛ بــه گونــه ای كــه در تمامــی بناهــای معمــاری
درون شــهرها ،خالصــه ای از طبیعــت ایجــاد شــده اســت .در
شــهر ایرانــی -اســامی ،بناهــا دارای حیــاط مركــزی اســت كــه
در آن ســا كنین عــاوه بــر آنكــه امــكان مشــاهده آســمان ،مــاه،
ســتارگان و خورشــید را دارنــد ،درون آن آب نمــا و گل و گیــاه
نیــز منظــور شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب ،رابطــه بــا طبیعــت
در مقیــاس خــرد ،در خانــه و در نزدیــك تریــن حالــت برقــرار
میشــده اســت .مصالــح مــورد اســتفاده در ســاخت و ســازها،
مصالــح طبیعــی و بــه ویــژه خــاك اســت كــه عــوارض تخریبــی
بــر محیــط طبیعــی نداشــته و در صــورت تخریــب بنــا ،ایــن
مصالــح قابــل بازیافــت و اســتفادهی مجــدد اســت .عــاوه
بــر ایــن ،جهــت گیــری ابنیــه بــه گونــه ای اســت كــه بهتریــن
بهــره بــرداری از عوامــل طبیعی(تابــش آفتــاب ،وزش بــاد و
بــارش نــزوالت جــوی) را بــه همــراه داشــته باشــد .ضمــن آنكــه
در پــاره ای از نقــاط بــه فراخــور نیــاز ،بــا ابــداع عناصــری نظیــر
بادگیــر و فضاهایــی نظیــر :شبســتان و شــوادان ،تهدیدهــای
طبیعــی موجــود را بــه فرصــت تبدیــل نمــوده انــد .همچنیــن
بهــره بــرداری از منابــع آب نیــز بــه صورتــی انجــام شــده اســت
كــه باعــث آلودگــی آنهــا نشــود و حدا كثــر بهــره بــرداری از ایــن
منابــع صــورت پذیــرد[ .]12

 .8مسكن و اهمیت آن
مســكن یــا ســرپناه یكــی از نیازهــای اساســی انســان را تشــكیل
میدهــد .در بیــن نیازهــای اساســی انســان ،دسترســی بــه
مســكن (بــه عنــوان یــك نیــاز ســكونتی) مشــكل تــر و محدودتــر
اســت .مقولــه مســكن گســترده و پیچیــده بــوده و ابعــاد
متنوعــی دارد و نمــی تــوان تعریــف واحــدی از آن ارائــه نمــود.
مســكن یــك مــكان فیزیكــی اســت و بــه عنــوان ســرپناه و نیــاز
اولیــه و اساســی خانــوار بــه حســاب میآیــد .در ایــن ســرپناه
برخــی از نیازهــای اولیــه فــرد ماننــد خــوراك ،اســتراحت و
حفاظــت در برابــر شــرایط جــوی تأمیــن میشــود[ .]13
تعریــف و مفهــوم عــام مســكن ،یــك واحــد مســكونی نیســت بلكــه
یگــردد .]14 [.بــه عبــارت دیگــر،
كل محیــط مســكونی را شــامل م 
ً
مســكن چیــزی بیــش از یــك ســرپناه صرفــا فیزیكــی اســت و كلیــه
خدمــات و تســهیالت عمومــی الزم بــرای بهتــر زیســتن انســان را

ً
شــامل میشــود و بایــد حــق تصــرف نســبتا طوالنــی و مطمئــن
بــرای اســتفاده كننــده آن فراهــم باشــد[ .]15
تعریــف دیگــری كــه از مســكن شــده مســكن را بــا توجــه بــه
دیــدگاه سرشــماری نــگاه میكنــد و تعریــف آن را ایــن چنیــن
م ـیآورد :مكانــی اســت كــه در زمــان سرشــماری یــك یــا چنــد
خانــوار در آن ســكونت دارنــد .منظــور از مــكان تمــام یــا قســمتی
از هــر ســاختمان اســت كــه یــك ورودی و یــك معبــر عمومــی
(كوچــه) ،خیابــان ،بــازار ،میــدان یــا معبــر اختصاصــی (راهــروی
مشــترك ،راه پلههــای مشــترك و )...داشــته باشــد[  .]16شــبیه
بــه ایــن تعریــف میتــوان گفــت بیشــتر جنبــه اقتصــادی نیــز در
آن ملحــوظ شــده اســت ،تعریــف زیــر میباشــد :مســكن مكانــی
اســت كــه یــك یــا چنــد خانــوار در آن ســا كن باشــند و مــكان،
فضــا و محوط ـهای محصــور اســت كــه یــك یــا چنــد وروودی بــه
گــذرگاه همگانی(كوچــه ،خیابــان ،بــازار و میــدان) ویــا بــه گذرگاه
ویژه(راهــروی مشــترك ،پلــه مشــترك) داشــته باشــد[.] 17
در دومیــن اجــاس اســكان بشــر( )1996كــه در اســتانبول برگــزار
شــد مســكن مناســب چنیــن تعریــف شــده اســت :ســرپناه
مناســب تنهــا بــه معنــای وجــود یــك ســقف بــاالی ســر هــر
شــخصی نیســت ،ســرپناه مناســب یعنــی آســایش مناســب،
فضــای مناســب ،دسترســی فیزیكــی و امنیــت مناســب،
امنیــت مالكیــت ،پایــداری و دوام ســازهای ،روشــنایی ،تهویــه
و سیســتم گرمایــی مناســب ،زیرســاختهای اولیــه مناســب
از قبیــل آبرســانی ،بهداشــت و آمــوزش ،دفــع زبالــه ،كیفیــت
مناســب زیســت محیطــی ،عوامــل بهداشــتی مناســب ،مــكان
مناســب و قابــل دسترســی از نظــر كار و تســهیالت اولیــه اســت
كــه همــه ایــن مــوارد بایــد بــا توجــه بــه اســتطاعت مــردم تأمیــن
شــود[ .]18
مســكن 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 مـیرود و فرصتهــای
شــغلی ،دوری و نزدیكــی مســكن بــه محــل كار ،هزینههــای
رفــت و آمــد از عوامــل اساســی اقتصــادی تأثیــر گــذار بــر امــر
مســكن هســتند .مســكن بــه مثابــه نوعــی ســرمایه گــذاری،
دارای مفهــوم مهــم اقتصــادی اســت و بــه عنــوان شــكلی از
پــس انــداز نیــز منافــع ویژهــای بــرای ســا كنان در بــردارد .ارزش
آن بــه عنــوان یــك كاالی مطلــوب و مفیــد قابــل توجــه اســت.
برنامههــای مســكن را میتــوان بــه صورتــی تدویــن كــرد كــه
منافــع حاصــل از آن بــه شــكل پــس انــداز شــخصی بــه حدا كثــر
برســد[ .]19

 .9ویژ گیهای خانه ایرانی بر اساس ادبیات خانه
در ایران
نمودار شماره  ، 1نمودار مراتب و توالی فضاها در خانه ایرانی
شارع عام)بیرون(

ﺣریﻢ بیرونﯽ ورود به ﺧانه

 .10اصــول و معیارهــای بنیادیــن در مســکن ایرانــی-
اســامی
ﺷارع -دربند

سر در

جلوه نﻤادین و مشﺨﺺ

در و درگاه

ﺣریﻢ درونﯽ ورود به ﺧانه= هشﺘﯽ -داﻻن

بام

باﻻﺧانه

مﻬﺘابﯽ
ﺣیاط

سرداب

سرپوﺷیده

کمــی تفــاوت نســبت بــه هــم بــه ترتیــب  -1ورودی -2 ،هشــتی،
 -3داالن -4 ،حیــاط -5 ،ایــوان یــا راهــرو -6 ،عملکــرد اصلــی،
 -7فضاهــای خدماتــی.

اتاق ها

بﺴط ﻓﻀایﯽ ،بﺴط نوري و بﺴط ﭼشﻢ اندازي

(منبع)]20 [:
ویژگیهــای معمــاری خانــه ایرانــی میتوانــد بــرای رســیدن بــه
معیارهــای طراحــی در خانههــای معاصــر مدنظــر قرارگیــرد.
ایــن ویژگیهــا عبارتنــد از:

 وجــود نســبتهای مشــخص در هــر بنــا بــرای ســه گونــهفضــای بــاز ،بســته و پوشــیده
ً
 وجــود طیــف متنــوع فضــا از قلمــرو كامــا خصوصــی تــاعمومــی در خانــه
 امــكان تحقــق زندگــی خصوصــی خانــواده در هــر ســه گونــهفضــای بــاز ،بســته و پوشــیده
 انعطــاف پذیــری فضــا در مقابــل پویایی شــیوه زندگــی ،رفتارهاو حــاالت انســان و عــدم اختصــاص فضــا بــه عملكــرد خاص
 فقدان غلبه اشیا بر سازمان فضایی خانهارتبــاط بــا آب و گیــاه و دیــدار و تماشــا از طریــق ایجــاد چشــم
انــداز اتاقهــا بــه فضــای بــاز خانــه تــا مشــاهده و لمــس از
نزدیــك .سلســله مراتــب دسترســی در خانههــای ایرانــی بــا

ا گــر برخــی عوامــل مرتبــط بــا مســکن مثــل الگــوی ســاخت
و نــوع مصالــح و ّ
حتــی زمیــن ثابــت و بــه عنــوان ارزش فــرض
شــوند و از ســویی میــزان بودجــهی در اختیــار بــرای ّ
تهیــهی
ً
ی هــای کیفــی
مســکن نیــز ثابــت باشــد ناچــار دائمــا از ویژگ ـ 
و وســعت آن کاســته شــده و عنــوان خان ـه ی ارزان قیمــت و
مســکن اقشــار کــم درآمــد و امثــال آنهــا را بــه خــود می گیــرد .در
حالــی کــه ا گــر بــرای مســکن بــه طــور عــام شــرایط و خصوصیاتــی
ی تــوان متناســب بــا زمــان و مــکان و شــرایط،
تدویــن شــود ،م ـ 
تصمیــم صحیــح و مناســب را در طراحــی و ســاخت مســکن
مطلــوب اتخــاذ نمــود .چنانچــه در معمــاری تاریخــی مســکن
نیــز چنیــن بــوده اســت ،و در واقــع اصــول حا کــم بــر خانههــای
وســیع بــا اصــول شــکل دهنــده ی خانههــای کوچــک ثابــت
حتــی ّ
بودهانــدّ .
عدهــای دامن ـهی ایــن وحــدت اصــول و
معیارهــا را توســعه داده و معتقدنــد کــه اصــول ثابتــی بــر کل
معمــاری و شهرســازی مجتمعهــای تاریخــی مســلمانان ،و از
جملــه ایرانیــان ،حا کــم بــوده اســت[  .]22در حالــی کــه امــروزه
ً
موضــوع کامــا بــر عکــس شــده و آنچــه ثابــت اســت توجــه بــه
موضوعــات مــادی میباشــد.
بــا ایــن حــال ،بــرای مســکن و عوامــل مربــوط بــه مقولــهی
ســکونت دو دســته ویژگیهــای اثباتــی کــه مرعــی داشــتن
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-حضور همزمانسه گونهفضایباز ،بستهوپوشیدهدر خانه

معیارهــای مســکن مطلــوب بــه ایــن محــدود نمیشــود
کــه فقــط ســرپناه و حافــظ انســان در برابــر شــرایط نامســاعد
ً
جـ ّـوی و گزنــد حیوانــات و احتمــاال آســیب همنوعانــش
باشــد ،یــا قیمــت کــم و مناســبی داشــته باشــد ،یــا ایــن کــه
تأمیــن آن بــرای هــر کــس مقــدور باشــد .هم ـهی اینهــا
الزم انــد ،امــا کافــی نبــوده و هم ـهی مســائلی نیســتند کــه
در تعریــف مســکن مطلــوب بایــد بــه آنهــا ّ
توجــه شــود.
مســکن بایــد شــرایطی را داشــته باشــد کــه بتوانــد بــه
عنــوان محــل امــن و ســکنی و آرامــش انســان ایفــای نقــش
کنــد .و ایــن بــه صراحــت مأخــوذ از کالم الهــی اســت کــه
َ ً
ُ
َ َُ
ُ
ـد":اهلل َج َعــل لکــم ِمــن ُب ُیو ِتکــم َســکنا :و خــدا
میفرمایـ
بــرای ســکونت شــما منزلهایتــان را قــرار داد"[  .]21ضمــن
آن کــه ّ
توجــه بــه آی ـهی شــریفهی  86ســوره ی مبارکــه ی
نمــل نشــان میدهــد کــه عــاوه بــر ّ
اهم ّیــت مســکن(به
طــور عــام) تأمیــن شــرایط مناســب آن در شــب نیــز ّ
اهمیــت
خــاص دارد.

آنهــا توصیــه میشــود و دســتهی دوم ویژگیهــای ســلبی
هســتند کــه حــذف یــا عــدم اجــازه بــه ظهورشــان ضــرورت
دارد .الزم بــه ذ کــر اســت کــه هــر دوی ایــن ویژگیهــای اثباتــی
و ســلبی نیــز بــه نوب ـهی خــود مشــتمل بــر مقوالتــی جزییتــر
هســتند کــه از جملـهی آنهــا عبارتنــد از :صفــات مســکن(مثل
ّ
ّ
خصوصیــت ،آرامــش و ماننــد آنهــا) ،امکانات
امنیــت ،ایمنــی ،
مســکن(از قبیــل زمین ـهی امــکان ارتبــاط انســان بــا طبیعــت،
امــکان مرتفــع شــدن نیازهــای انســانی و امــکان دسترســی
بــه منابــع تأمیــن کننــدهی نیازهــا) و انتظــارات از مســکن یــا
تأثیــر مســکن بــر مقــوالت اجتماعی(ماننــد ترجیــح ّ
هویــت
جمعــی بــه ّ
هویــت فــردی ،احتــرام بــه حقــوق دیگــران ،کمــک
بــه وحــدت جامعــه و ماننــد آنهــا) میباشــندّ .
البتــه در ایــن
ً
مجــال عمدتــا بــه ویژگیهــای گــروه ّاول(ویژگیهــای اثباتــی)
ً
اشــاره خواهــد شــد زیــرا ملحــوظ داشــتن ایــن ویژگــی عمدتــا بــه
عنــوان عاملــی در جهــت حــذف ویژگیهــای نامطلــوب عمــل
خواهنــد کــرد.
 .11روش تحقیق بر حسب هدف
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روش تحقیــق در پژوهــش حاضــر ،بــه لحــاظ هــدف کاربــردی
بــوده و از نظــر ماهیــت ،توصیفــی -تحلیلــی -مقایس ـهای
میباشــد .روش جمــع آوری دادههــا 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 -اســامی
مــورد بررســی و تدقیــق واقــع شــده اســت .در ایــن تحقیــق از
روش دلفی(پرسشــنامه متخصصیــن) جهــت مطالعــه و
بررســی تطابــق مســکن مهــر بــا معیارهــای ایرانــی -اســامی
بهــره گرفتــه شــده اســت.
 .12شناخت محدوده مورد مطالعه(فضای پژوهش)
شــهر بروجــرد در شــمال اســتان لرســتان ،در  48درجــه و
 40دقیقــه طــول شــرقی و  33درجــه و  54دقیقــه عــرض
شــمالی واقــع اســت[ .]23طبــق آخریــن تقســیمات کشــوری،
شهرســتان بروجــرد شــامل دو شــهر (بروجــرد و اشــترینان) دو
بخــش (مرکــزی و اشــترینان) و هفــت دهســتان و  188آبــادی
اســت .بخــش مرکــزی شهرســتان بروجــرد یکــی از دو بخــش
تشــکیل دهنــده شهرســتان بروجــرد در اســتان لرســتان اســت،
ســا کنان ایــن بخــش بیشــتر ســا کن شــهر بروجــرد هســتند.
مرکــز ایــن بخــش شــهر بروجــرد اســت کــه مرکــز شهرســتان
بروجــرد نیــز میباشــد و از شــهرهای بــزرگ و پررونــق اســتان
لرســتان اســت.

بروجــرد یــک شــهر تاریخــی بــوده و خانههــای تاریخــی زیــادی
دارد کــه مطابــق بــا ویژگیهــای اقلیمــی ،فرهنگــی و ...
شــهر ســاخته شــدهاســت .در جــدول زیــر ویژگیهــای کلــی
خانههــای تاریخــی (کــه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدهاند)
بررســی شــده ســپس مقایسـهای بیــن ایــن ویژگیهــا و مســا کن
مهــر صــورت گرفتهاســت.
ویژکی کلی خانههای تاریخی در بروجرد
الگوهــای خانههــای تاریخــی شــهر بروجــرد كــه مطابــق بــا
فرهنــگ ایرانــی -اســامی احــداث شــده بودنــد در تناســب
زیبایــی بــا محیــط طبیعــی خــود قــرار دارنــد و عــاوه بــر ایــن از
تمــام قســمتهای خانــه حدا كثــر اســتفاده بــه عمــل آمــده و
هیــچ قســمتی از ایــن نــوع مســا كن بــدون اســتفاده نبودهانــد.
تعریــف فضاهــای عمومــی و خصوصــی در ایــن بناهــا ،مبیــن

احتــرام بــه ســا كنان ایــن فضاهــا میباشــد .الگــوی معمــاری
ایــن خانههــا در تناســب كامــل بــا فرهنــگ ایــران و زمــان خــود
و تأمیــن كننــده آرامــش و آســایش ســا كنان ایــن خانههــا بــوده
اســت .امــا در زمــان معاصــر ،معمــاری حاضــر در تعــارض بــا
معمــاری آن زمــان قــرار گرفتــه و شــكلی از تقلیــد از فرهنــگ
غربــی را بــه خــود گرفتــه اســت.
 .13مسكن مهر
یكــی از اساس ـیترین نیازهــای طبیعــی انســان پــس از غــذا
مســكن میباشــد .نیــاز بــه مســكن بــرای حفاظــت انســان در
برابــر ســرما و گرمــا و خطرهــای جانــوران و محلــی امــن بــرای
اســتراحت و آســایش ،از گذشــته تــا كنــون بــه عنــوان نیــازی
بنیادیــن مطــرح شــده اســت .مســكن برآورنــدهی نیازهــای
روانــی ،اجتماعــی و محلــی امــن بــرای خانــواده بــه حســاب
آمــده و بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت و توســعه شــهر نشــینی بــه
یكــی از حادتریــن معضــات جوامــع توســعه نیافتــه و در حــال
توســعه ،از جملــه ایــران تبدیــل شــده اســت[ .)]24
در ایــران بیــن میــزان درآمــد و هزینـهی مســكن تناســبی وجــود
نــدارد؛ بــرای مثــال قیمــت یــك واحــد مســكونی متوســط بیــش
از  12ســال درآمــد یــك خانــواده بــا حقــوق حداقــل اســت[ .]25
بــه همیــن علــت دولــت ایــران بــا توجــه بــه اصــل  44قانــون
اساســی از تعاونیهــای مســكن حمایــت و یــا ســرمایه گــذاری
مســتقیم كــرده اســت .تعاونیهــای مســكن مهــر بــا حــذف
قیمــت زمیــن از قیمــت تمــام شــده در ارائ ـهی واحدهــای
ســاختمانی بــرای افــراد كــم درآمــد اقــدام نمودهانــد[ .]26

 .14بررســی تطابــق واحدهــای ســاخته شــده مســكن مهــر
بــا معیارهــای ایرانــی -اســامی
متأســفانه تمامــی ویژگیهــای منفــی از قبیــل عــدم
رعایــت اســتانداردهای ســاخت و ســاز ،تقابــل بــا طبیعــت،
نماســازیهای غربــی و عــدم هویت در این فضاهــا در واحدهای
ســاخته شــده مســكن مهــر بــه وضــوح دیــده میشــود.

مهــم تریــن الگــوی فضــای بــاز در گذشــته و حــال فضــای حیــاط
میباشــد کــه شــاید بتــوان مهــم تریــن کارکــرد آن بــه ویــژه
در زمــان حــال را ،رابــط میــان فضــای بســته و گــذر دانســت.
ســاختمانهای مســکن مهــر شــاید بــه واســطه نقــش
آپارتمانــی کــه دارنــد نتواننــد فضــای حیــاط را تعبیــه نماینــد.
 .2-14الگوهای فضاهای پوشیده

حضــور فضاهــای پوشــیده در ســازمان فضایــی ایــن خانههــا
بســیار کاهــش یافتــه اســت .ایــن فضاهــا فاقــد تعریــف شــدگی
موثــر میباشــند و در بســیاری مــوارد بــه صــورت یــک کــف رهــا
شــده ارائــه شــدهاند .ا گــر چــه کــف بالکــن در طبقــات بــاالی
ایــن مســا کن در امتــداد فضاهــای بســته قــرار دارنــد امــا بــه
ســبب اشــراف ســاختمانهای اطــراف و عــدم چشــم انــداز
مناســب ،فرهنــگ و شــیوه زندگــی معاصــر ،امــکان اســتفاده از
آنهــا را نــدارد و ســا کنان خانههــا میتواننــد تنهــا از پیرامــون
بالکنهــا بــرای گذاشــتن اشــیا اســتفاده کننــد.
 .3-14الگوی فضاهای بسته

در ایــن نــوع از ســاختمانها پــس از عبــور از ورودی اصلــی ،بــه
پیلــوت وارد شــده و از طریــق راه پلــه یــا آسانســور بــه ســطوح
باال تــر وارد میشــویم.

79
ش ـمـ ــاره7-1
بهار 1396

 .15ویژ گیهای کلی مسکن مهر در شهر بروجرد

فـص ــلن ــامــه
علـمی-پژوهـشی

ســازمان فضایــی ایــن خانههــا بــا حــذف فضاهــای
بینابینی(انــواع راهروهــا ،پیــش اتاقهــا ،پیــش فضاهــا،
حریمهــای اتصالدهنــده و جــدا کننــده) توانایــی خــود را در
ایجــاد قلمروهــای مختلــف خصوصــی و عمومــی خانــه بــرای
اســتفاده کننــدگان از فضــا ،از یــک نفــر تــا کل اعضــای خانــواده
و گروههایــی بــا تعــداد بیشــتر از دســت داده اســت .بــه ایــن
ترتیــب مشــارکت ســازمان فضایــی خانــه در ارتقــای کمــی و
کیفــی شــیوهی 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
افــراد ایجــاد نمیکنــد.

نقـــش
جه ــان

بیتوجهــی بــه نقــش عناصــر تشــکیل دهنــده فضــا (ســقف ،کف
و دیــوار) منجــر بــه بیتوجهــی بــه نقــش فضــا در تأثیرگــذاری
بــر حــال و هــوا و شــیوه زندگــی ســا کنان خانــه میشــود .شــکل
ایــن بــی توجهــی« ،ســطح» شــدن و مضمــون ایــن بــی توجهــی
تــک نقشــی شــدن عناصــر تشــکیل دهنــده فضــا اســت .ایــن
وضعیــت درجــات تــوان تأثیرگــذاری فضــا را پاییــن مــیآورد و
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نیــاز بــه مســکن بــا افزایــش جمعیــت تشــدید میشــود.
ن میدهــد
مطالعــات جمعیــت در طــرح کالبــدی ملــی نشــا 
کــه کشــور ایــران تــا ســال  2014حــدود  109/7میلیــون نفــر
ن حداقــل 77/1
جمعیــت خواهــد داشــت کــه از ایــن میــزا 
میلیــون نفــر در نقــاط شــهری و حدا کثــر  32/6میلیــون نفــر
در نقــاط روســتایی ســکونت خواهنــد داشــت .از طــرف دیگــر
کوچکتــر کــردن ابعــاد خانــواده ،افزایــش تعــداد خانوارهــا را در
بــردارد کــه خــود نیــاز بــه مســکن را تشــدید میکنــد .افزایــش
نســبت شهرنشــینی نیــز بعــد خانــوار در کل جامع ـ ه را تقلیــل
داده و بــه ســرعت نیــاز بــه مســکن شــهری را افزایــش میدهــد.

 .1-14الگوهای فضاهای باز در مسکن مهر

بــه صــورت پیدرپــی و پیوســته بــه ســایر جــزء فضاهــا و عناصــر
ســرایت میکنــد.
فضاهــا و عناصــری همچــون پلــه ،ورودی ،پنجــره و بالکــن بــه
جعبــه و ســطح تبدیــل میشــوند .ســطحها نوارهــای باریــک
میشــوند و بــه تدریــج ایــن امــر تــا حــذف فضــا و عناصــر پیــش
م ـیرود.
نقــش فضــا در درون اتاقهــا و محدودههــای درهــم خانــه در
اثــر ایــن بیتوجهــی بــه تدریــج کاهــش یافتــه و ا کنــون مصالــح
و اشــیا بــه جــای فضــا ایفــای نقــش میکننــد .اهمیــت یافتــن
اشــیا در خانــه بــه تدریــج افزایــش یافتــه و ا کنــون تــا مرحلــه
اشــغال و اشــباع فضــا پیــش رفتــهاســت .بــه نحــوی کــه در
خانههــای تاریخــی فضــا بــدون وابســتگی بــه اشــیا ،امــکان
انتخــاب آزادانــه فعالیــت را بــرای ســا کنان مهیــا میکــرد .امــا در
واحدهــای مســکن مهــر ،حضــور اشــیا ،ســا کنان را بــه انجــام
فعالیتهــای محــدود ،محــدود میکنــد.
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نقـــش
جهـــان
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فرا گیــر شــدن حضــور اشــیا بــر صداهایــی كــه درون خانــه
شــنیده میشــوند نیــز تأثیــر بســزایی گذاشتهاســت .افزایــش
صداهــا در ایــن خانههــا كــه از عواقــب حضــور اشــیای متعــدد در
خانــه اســت در دراز مــدت تأثیــرش را بــر كیفیت زندگی ســا كنان
ایــن مســا كن بــر جــای خواهــد گذاشــت .تعــدادی از صداهایــی
كــه در ایــن نــوع از خانههــا بــه وضــوح شــنیده میشــود عبــارت
اســت از :صــدای ســیفون یــا ســیفونها ،.صــدای هوا كــش یــا
هوا كشهــا ،لــرزش پنجرههــا و شیشــه داخــل قــاب پنجرههــا،
بــاز و بســته كــردن شــیرهای آب(اعــم از ایــن كــه واشــر ســالم
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
كولــر ،پنكــه یــا فــن كوئــل ،.صــدای تلفــن همــراه و صداهایــی كــه
از رایانــه بــه گــوش میرســد
ســازمان فضایــی ایــن خانههــا ا كنــون محــل تجمــع مقــداری
تخــت ،میــز ،مبــل ،صندلــی و ســتون هســتند .بــر حســب
امــكان ،فــرش ،موكــت یــا موزاییــك بــر كــف و چــراغ و آویــزی
بــر ســقف و شــوفاژ و كولــری بــر ســقف و دیوارهــا ،ایــن ســازمان
را شــكل و معنــا میبخشــند .بــه خاطــر بــی توجهــی بــه جــان
عناصــر معمــاری یعنــی دیــوار ،ســقف و كــف و رعایــت نكــردن
معیارهــای تعریــف شــدگی ،قابلیــت تركیــب و تشــخص فضــا،
مصالــح ســاختمانی و اشــیای عملكــردی ،ســازمان فضایــی
ایــن خانههــا را شــكل دادهانــد .ســا كنان در درون فضاهایــی
ســترون (فاقــد كیفیــت و معنــا) شــب و روز میگذراننــد و
امــكان بهرهگیــری از توانمنــدی فضــا و تنــوع فعالیــت را تجربــه

نمیكننــد ،بــه تدریــج بــا گذشــت ایــام ،ســا كنان انــرژی از
دســت داده در بیــرون خانــه را در درون فضاهــای مســكونی
خــود نیــز بــاز نمــی یابند.فراینــد طراحــی (ســازماندهی آ گاهانــه
فضــا) در شــرایط موجــود ،بــرای ایــن خانههــا بســیار خالصــه
شــده تــا آنجــا كــه نقشــه مســطح ،مــورد تأییــد شــهرداری قــرار
گیــرد ،پیشــتر نم ـیرود .فراینــد ســازماندهی فضــای خانــه در
ســه بعــد بــه حــل پــان در ســطح تقلیــل یافتــه اســت ،آنهــم در
جهــت منفعــت یــك طــرف از بهــره بــرداران فراینــد تولیــد واحــد
مســكونی .بــه مــوازات كاهــش حساســیت و توانمنــدی فضــا در
ایــن خانههــا ،رونــد جداشــدن نظــام ایســتایی و نظام آسایشــی
از نظــام فضایــی شــدت گرفــت .در خانههــای تاریخــی ،هــر
جرئــی در عیــن برخــورداری از اســتقالل و برخــورداری از تعریــف
مشــخص ،بــا هــم تركیــب میشــدند تــا جــزء فضاهــا را در
درون ســازمان فضایــی تشــكیل دهنــد .بدیــن عبــارت كــه نــه
تنهــا اجــزا قابــل اســتفاده بودنــد ،بلكــه تركیــب اجــزا نیــز قابــل
اســتفاده بــود تــا آن مقــدار كــه امــكان به ـروری از كل ســازمان
فضایــی یــك خانــه نیــز میســر میشــد .در نتیجــه اجــزا وجــود
داشــتند امــا تجزی ـهای در كار نبــود.
در مســا كن مهــر ،ا گرچــه هنــوز ســقف ،كــف و دیــوار؛ حــدود
جــزء فضاهــا را تشــكیل میدهنــد امــا جــزء فضاهــا شــرایطی
فراهــم نمیكننــد تــا ســازمان فضایــی خانههــا بــه تمامــی قابــل
اســتفاده باشــند .اجــزا ،شــرایط تجزیــه را فراهــم كردهاند .ســازه
و ســازگاری در فراینــد شــكل گیــری ســازمان فضایــی خانههــای
معاصــر بــه ســمت تجزیــه رفتــه و همچــون اجــزای مســتقل و
جدا گانــه بــه ســازمان فضایــی خانــه الحــاق میشــوند .ا كنــون
در تصــور رایــج ،جــدا بــودن ســازه از طراحــی امــری عــادی
تلقــی میشــود .ســازه یــك بنــا میتوانــد پــس از طــی شــدن
مراحــل طراحــی و چیدمــان جــزء فضاهــا ،طراحــی شــود .بــرای
مشــخص شــدن تغییــرات ایــن مســا كن بــا خانههــای تاریخــی،
برخــی از گرایشهــای معمــاری ایــن خانههــا را در مقایســه بــا
خانههــای تاریخــی بیــان میكنیــم:
 تغییــر در قلمــرو فضــای بیرونــی و درونــی ورود بــه خانــه ،درمســیر كاهــش و حــذف فضاهــای ورودی از بیــرون و درون خانه.
 تغییــر در قلمــرو اســتقرار فضاهــای بــاز و بســته ،آن هــم بــدونفضای واســط سرپوشــیده و دوجبههای شــدن فضاهای بســته.
 تغییــر در میــزان اســتفاده از فضاهــای پوشــیده در مســیركاهــش و حــذف آنهــا.
 تغییر در قلمرو نسبت فضاهای باز ،بسته و پوشیده. -غیر قابل استفاده شدن فضای بام.

 دوبعــدی شــدن و یكنواختــی فضاهــای بســته بــه لحــاظیكســان شــدن ارتفــاع فضاهــا در مســیر گرایــش عمومــی تبدیــل
شــدن حجــم بــه ســطح.
 بیتوجهــی بــه مســیرها و میــزان عبوریهــا و گرایــش بــهحــذف فضاهــای بینابینــی.
 تغییر اتصال و رابطه جزء فضاها. -تغییــر محــل درهــای ورود بــه جــزء فضاهــا بیــرون از نظــام

شکل.2تیپشمارهدومسكنمهرشهربروجرد(ماخذ:ادارهراهو
شهرسازیبروجرد)
شکل.3تیپشمارهسهمسكنمهرشهربروجرد(ماخذ:ادارهراهو
شهرسازیبروجرد)
شکل.4تیپشمارهچهار مسكنمهرشهربروجرد(ماخذ:ادارهراهو
شهرسازیبروجرد)

بــا توجــه بــه پالنهــای مســكن مهــر و توضیحــات ارائــه
شــده مشــخص گردیــد كــه واحدهــای ســاخته شــده مســكن
مهــر در راســتای معمــاری ایرانــی -اســامی ســاخته نشــده
انــد ،بنابرایــن جهــت بررســی هــر چــه بیشــتر ایــن مســئله،
عــاوه بــر مشــاهده ،اقــدام بــه تكمیــل دو پرسشــنامه از
كارشناسان(پرسشــنامه دلفــی) گردیــد تــا وجــود یــا عــدم وجــود
معیارهــای ایرانــی -اســامی و علــل آن مــورد بررســی قــرار گیــرد.

معمــاری ،در مســیر عــدم تبعیــت اســتقرار دســتگاههای گرمــا
زا و ســرمازا از ســازههای فضایــی خانــه.
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 تغییــر در قلمــرو شــیوه نــام گــذاری فضاهــا و جــزء فضاهــا درمســیر نامیــدن آنهــا بــر اســاس عملكردهــای محــدود.
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شکل.1تیپشمارهیكمسكنمهرشهربروجرد (ماخذ:ادارهراهو
شهرسازیبروجرد)

نقـــش
جه ــان

جدول. 2معیارهایایرانی-اسالمیبه كار گرفتهشدهدر مسكنمهر
معیارها
راهرو ِال( )Lمانند
هشتی یا داالن
حیاط پاسیودار یا حیاط مركزی
ایوان یا مهتابی
پس اتاق و گوشوار(كاربری اتاق خواب) ،دو دری
سه دری
تاالر ،پنج دری،
اتاقهای جانبی(كاربری خدمه و سرایداری)
آشپزخانه غیر اپن()Open

فضاهای نیمه عمومی
فضاهای خصوصی
فضاهای نیمه خصوصی
فضاهای عمومی
-

مطابق با معیارهای ایرانی است
-

وجود دارد
*
-

(ماخذ :نگارنده)
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نقـــش
جهـــان

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت چهارم

اولویت پنجم

اولویت ششم

اولویت هفتم

اولویت هشتم

اولویت اول

بی توجهی به فرهنگ و آراب ایراتی -اسالمی
تقلید از معماران غربی
كمبود زمین
افزایش هزینه
عدم آگاهی مسئولین از معیارهای ایرانی -اسالمی
عدم استقبال مردم از خانههای ایرانی -اسالمی
عدم نظارت بر عملكرد طراحان این مساكن
عدم نظارت بر عملكرد سازندگان این بناها
عدم وجود مصالح و منابع مورد نیاز برای این مساكن
عدم دسترسی مسئولین به الگوهای ایرانی -اسالمی برای این بناها

اولویت نهم

عوامل اثر گذار

اولویت دهم

جدول .3عللعدماستفادهاز معیارهایایرانی-اسالمیدر مسكنمهر

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

(ماخذ :معاونت سازمان راه و شهرسازی بروجرد)
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 .16معیارهــای ایرانــی -اســامی بــه كار گرفتــه شــده در
مســكن مهــر
در مــورد كاربــرد یــا عــدم كاربــرد معیارهــای ایرانــی -اســامی
در مســكن مهــر ،تحلیــل پرسشــنامههای تكمیــل شــده نشــان
میدهــد كــه تمامــی كارشناســان مربوطــه بــه صــورت متفــق
القــول عــدم كاربــرد معیارهــای ایرانــی -اســامی در مســكن
مهــر ســاخته شــده در شــهر بروجــرد را تأییــد نمودهانــد.
در مــورد علــل عــدم اســتفاده از معیارهــای ایرانــی -اســامی،
كارشناســان مربوطــه نظــرات متفاوتــی بــه ایــن شــرح جــدول

زیــر دادهانــد بــا توجــه بــه جــدول زیــر ،میتــوان گفــت كــه بیشــتر
كارشناســان تقلیــد از معمــاران غربــی را عامــل اصلــی عــدم كاربرد
معیارهــای ایرانــی -اســامی در ســاختمانهای مســكن مهــر
بروجــرد میداننــد .پــس از آن بیتوجهــی بــه فرهنــگ و آداب
ایرانــی -اســامی قرارگرفتــه ،ســپس عــدم دسترســی مســئولین
بــه الگوهــای ایرانــی -اســامی ایــن نــوع ســاختمانها در مرتبــه
بعــدی بــوده و بــه ترتیــب افزایــش هزینه ،عــدم آ گاهی مســئولین
امــر از معیارهــای ایرانــی -اســامی ،عــدم اســتقبال مــردم از
خانههــای ایرانــی -اســامی ،عــدم وجــود مصالــح بومــی،
عــدم نظــارت بــر عملکــرد طراحــان و عــدم نظــارت بــر عملکــرد
ســازندگان رتبههــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد

جدول.4نظرات كارشناساندر موردعدمرعایتمعیارهایایرانی-اسالمیدر مسكنمهر
عامل
بی توجهی به فرهنگ و آداب ایرانی -اسالمی
تقلید از معماران غربی
كمبود زمین
افزایش هزینه

درصد
23
34
3
10

عدم آگاهی مسئولین از معیارهای ایرانی -اسالمی

5

مجموع

(ماخذ:نگارنده)

عامل
عدم استقبال مردم از خانههای ایرانی -اسالمی
عدم نظارت بر عملكرد طراحان
عدم نظارت بر عملكرد سازندگان
عدم وجود مصالح بومی
عدم دسترسی مسئولین به الگوهای ایرانی -اسالمی این نوع
ساختمانها
100

درصد
3
2
2
3
15

نتیجهگیری

مشــاهده واحدهــای ســاخته شــده مســكن مهــر در شــهر
بروجــرد و مقایســه آنهــا بــا خانههــای تاریخــی مــورد مطالعــه
كــه منطبــق بــا معیارهــای معمــاری و شهرســازی ایرانــی-
اســامی ســاخته شــده بودنــد؛ بیانگــر عــدم تطابــق و حتــی
تضــاد ایــن خانههــا بــا خانههــای تاریخــی میباشــد ،بــه نحــوی
كــه بســیاری از فضاهــا كــه در خانههــای تاریخــی وجــود داشــته
و دارای نقشهــای خــاص خــود بودنــد ،در ایــن خانههــا از
بیــن رفتــه و یــا نقــش خــود را از دســت دادهانــد .مهمتریــن
تضادهــای مســکن مهــر بــا معمــاری ایرانــی -اســامی مــوارد
زیــر میباشــند:
فضاهــای بینابینــی ماننــد راهروهــا ،پیــش اتاقهــا ،پیــش
فضاهــا و حریمهــای اتصالدهنــده و جدا كننــده در ایــن
واحدهــا ،توانایــی خــود را در ایجــاد قلمروهــای عمومــی و
خصوصــی از دســت دادهانــد .در ایــن خانههــا ،فضایــی بــرای
خلــوت وجــود نــدارد ،همچنیــن در ایــن خانههــا ،رغبتــی بــرای
حضــور گروهــی افــراد نیــز دیــده نمیشــود.
تــك نقشــی شــدن فضاهایــی ماننــد اتــاق خــواب در واحدهــای
مســكن مهــر ،باعــث بــدون اســتفاده شــدن یــك ســوم از فضــای
خانــه در طــول روز گردیــده و بــه علــت محفــوظ نگهداشــتن
ایــن فضــا از دیــدرس دیگــران ،اتاقهــای خــواب ،نقــش انبــار
و بــه هــم ریختگــی بــه خــود گرفتهانــد.
در خانههــای مســكن مهــر ،فضاهــا و محدودههــای خانــه
نقــش خــود را از دســت دادهانــد و مصالــح و اشــیا بــه جــای
فضاهــا ،نقــش گرفتــه انــد.

ورود آشــپزخانه بــه فضاهــای همجــوار و تجهیــز آن بــا شــیرهای
آب و ...بــر حجــم و ســطح فضاهــای درهــم خانــه افزوده اســت.
در خانههــای ســاخته شــده مســكن مهــر ،اثــری از حضــور آب،
ســبزی ،آســمان ،آفتــاب ،بــاد ،شــب و مهتــاب وجــود نــدارد .
تنهــا دیوارهــا و پنجرههــا در ایــن خانههــا دیــده میشــوند.
در ایــن واحدهــا ،حیــاط تعبیــه نشــده و نقــش مركزیــت آن نیــز
دیــده نشــده اســت.
خانههــای ســاخته شــده مســكن مهــر ،در تقابــل بــا طبیعــت
بــوده و هیــچ گونــه هماهنگــی بــا آن ندارنــد.

فقــدان اســتانداردها و نداشــتن كدهــای طراحــی كــه در آنهــا
ابعــاد اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه و مــردم لحــاظ
نشــده اســت.
نماســازیهای غربــی در ســاختمان ایــن خانههــا بــه چشــم
میخــورد كــه نشــاندهنده فاصلــه گرفتــن از نماهــای ایرانــی و
دنبال ـهروی از غــرب میباشــد.
بــی هویتــی و از دســت رفتــن نقــش محرمیــت فضاهــای درونــی
و بیرونــی در ایــن خانههــا مشــهود اســت.
زوال كیفیتهــای معمــاری و فاقــد ارزشهــای معمارانــه در
ایــن خانههــا بیانگــر عــدم توانایــی الزم بــرای بــرآوردن نیازهــای
مــردم از خانــه بــه عنــوان فضــای آرامــش و آســایش اســت.
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