
 

هاي مسکن تاریخی از دیدگاه سبک  ارزیابی شاخصه
پذیري  در راستاي تحول ایرانی ـ اسالمیمعماري 

  سبک معماري نوین
  مطالعه موردي: بافت تاریخی شهر گرگان)(

  2،کیا مصطفی آریان 1،سعید ملکی
  

  چکیده
بودن از مسکن  شدن الگوي معماري ایرانی در مسکن معاصر، رنگ اسالمی فراموش با

وسازها از الگوي سنتی مسکن ایرانی که  رو برخی ساخت ایرانی زدوده شده است؛ ازاین
اند. هدف پژوهش حاضر  آمیخته با فرهنگ غنی ایرانی ـ اسالمی بوده است، فاصله گرفته

ریخی شهر گرگان براساس دیدگاه سبک معماري هاي بافت تا بررسی و تحلیل خانه
ایرانی ـ اسالمی و اثرگذاري تحوالت سبک معماري مدرن بر معماري ایرانی است. نوع 
پژوهش کاربردي ـ تطبیقی و روش بررسی آن، تفسیري ـ تاریخی است. جامعه آماري 

 شود. حجم پژوهش، شامل واحدهاي مسکونی واقع در بافت تاریخی شهر گرگان می
گیري  محاسبه شده است که با استفاده از روش نمونه 322نمونه براساس فرمول کوکران 

ها و تحلیل  وتحلیل داده ها شده است. براي تجزیه نامه تصادفی ساده اقدام به توزیع پرسش
اي و ضریب  نمونه تک Tهاي آماري  و آزمون SPSS ،Excelافزارهاي آماري  آمارها از نرم

دهد  استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان میهمبستگی پیرسون 
، آسایش زندگی با 357/0داشتن با میزان ضریب  هاي وضعیت اشراف و دید شاخص
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و شاخص وضعیت امنیت تردد زنان و  297/0، محرمیت با ضریب 483/0ضریب 
ها و بافت  در ارتباط با وضعیت سکونت ساکنان در خانه 142/0کودکان با میزان ضریب 

تاریخی شهر گرگان، بیانگر رابطة معنادار و مستقیم است. همچنین نتایج حاصل از 
مندي ساکنان  درصد بین میزان رضایت 95دهد در سطح  اي نشان می نمونه تک T آزمون

از زندگی در بافت تاریخی با وضعیت دسترسی به خدمات و امکانات، حس تعلق به 
ی، متغیر سرزندگی و روابط همسایگی، رابطة معنادار و محیط هاي زیست مکان، مؤلفه

  تأثیرگذاري وجود دارد.
  مسکن، معماري ایرانی ـ اسالمی، بافت تاریخی، گرگان.: واژگان کلیدي
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  . مقدمه و بیان مسئله1
از آن پدید آمد، هر روز  پسانق�ب صنعتی و تحو�ت  إلگسترش شهرها و شهرنشینی که در نتیج

و فرایند شهرنشینی مدرن الگوي اجتماعی متفاوتی را از نظر مسکن و  افتهیي بیشترسرعت 
). 90: 1392و همکاران، است (بمانیان  قرار دادهسازي، پیش روي انسان مدرن و انسان معاصر  خانه

 و شهر تحت تأثیر تحو�ت تاریخی و ایدئولوژیکی، تغییرات بسیاري به خود دیده است ،در این میان
بسیاري از عناصر و اجزاي شهر  که اي گونه به ؛یافته است اي �ت مدرنیته، تغییر فزایندهتحودر اثرِ 

خود  ). شهرهاي جهان اس�م نیز به نوبه38: 1391و همکاران، اند (زنگانه  کهن در آن رنگ باخته
 نوعی از این تحو�ت که هریک از اعضاي این جهان به طوري ، بهاند شدن بوده تحت تأثیر جهانی

و گاه  کننداند خود را با این تحو�ت سازگار و مراحل ترقی را طی  نصیب نمانده و گاه توانسته بی
کند (شمس و  شدن در این موج آن را تهدید می اند با این تحو�ت کنار بیایند و خطر مغلوب نتوانسته
یی و شهر ). گسترش شدید فقر و فاصله طبقاتی و نابرابري، تبعیض فضا120: 1394 ،همکاران
زوال به شمار هاي این  ، تنها بخشی کوچک از نشانهوغیرهنشینی، تغییرات اقلیمی  شده، زاغه تقسیم

  ).58: 1395 ،مصمم و همکاران (محمدیانآیند  می
: 1394 ،ترین نیازهاي انسان براي زندگی (سرکن دیزجی و زمزمی عنوان یکی از اساسی مسکن به

دومین نیاز بشر پس از غذا، از مسائلی است که بشر همواره با آن  هاي واقعی و ) و یکی از پدیده2
گریبان بوده و همواره براي دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب، معقول و اندیشیده براي آن  به دست
مربوط به  شهري درونهاي وساز ساختاز  بزرگیدیگر، بخش  ). ازسوي34: 1390 ،(قنبريکوشد  می

طراحی آن بر کل شهر اثر گذاشته و شده براي  انتخابمین دلیل رویکرد به ه است.این نوع کاربري 
). مسکن که در ابتدا تنها سرپناهی براي 83: 1395 ،(سجادیان و ملکیدارد جنبه اجتماعی بارزتري 

بینی  جهان بیانگرِو عقاید مختلف،  ها فرهنگگیري  تدریج با شکل حفظ انسان از گرما و سرما بود، به
ترین عقاید اقوام  توان از جزئی دقیق معماري هر دوره می إلبا مطالع که طوري به شد؛تلف هاي مخ ملت

 ایدئالی رابینی اس�می و فرهنگ سنتی ایرانی، محیط  آگاهی یافت. ایرانیان نیز با الهام از مبانی جهان
  ).36: 1393 ،زاده براي زندگی فراهم کردند (سیروسی و الهی
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ن در زمان ساسانیان و آمیختن با هنرهاي شهرسازي و معماري این دوره و شدن اس�م به ایرا وارد
در تاریخ شهرسازي ایران به وجود آورد نوینی را هاي کالبدي معماري  سبکپیشین، هاي  دوره

که دارد فردي  ي منحصربهها ویژگیمسکن هاي اس�می دربارة  ). اندیشه و آموزه11: 1389 ،(صفاران
به حیات طیبه و کمال مطلوب در فضاهاي زیستی بشر و موقعیت مالی و بی دستیاتواند سبب  می

). مسکن در اس�م، مرکز آموزش پاکدامنی و 48: 1394 ،(حیاتی و همکارانشود معنوي شهروندان 
براي انسان  گاه سکونتترین  مناسب ،قرآناز نظرِ اي عاري از فساد و گناه است.  ساز جامعه زمینه

سازگاري داشته باشد و زمینه را براي دستیابی به رشد و  وينیازهاي وجودي مکانی است که با 
عوامل در مسکن معاصر به فراموشی سپرده شده و رنگ این که   حالی در ؛تعالی فرد فراهم آورد

ها از الگوي سنتی مسکن ایرانی که وساز و ساخت شده است پاكبودن از مسکن ایرانی  اس�می
: 1394 ،م�ذي و پورمند اند (طباطبایی فاصله گرفتهاست، بوده  ایرانی ـ اس�میآمیخته با فرهنگ غنی 

3.(  
ها و تجارب او در طراحی مسکن امروزي و  زندگی، خواسته و کارشیوة به انسان،  توجهی بی
رفتن حیات،  بین آمدن کیفیت زندگی مسکونی، از پایینآثاري همچون آوردن به معماري وارداتی،  روي

، تحرك، بحران مسکن و همچنین بحران حس تعلق و هویت را به همراه داشته است سرزندگی
  .)178: 1394و همکاران، (عسگري رابري 

، پژوهش حاضر به بررسی و ساکنانبا توجه به اهمیت و نقش مسکن در زندگی مادي و معنوي 
یدگاه سبک ي مسکن بومی بافت تاریخی شهر گرگان براساس دها ویژگیها و  ارزیابی شاخصه

تا  پردازد هاي دین مبین اس�م و دیدگاه قرآن کریم می با توجه به آموزه ایرانی ـ اس�میمعماري 
اثرگذاري تحو�ت سبک معماري مدرن بر  ،ي مسکن بومیها ویژگیها و  شناخت شاخصبر  ع�وه

  .شودارزیابی  ایرانی ـ اس�میمعماري 

  هاي پژوهش اهداف و پرسش
هاي مسکن تاریخی در بافت تاریخی شهر گرگان  حاضر، ارزیابی شاخصههدف اصلی پژوهش 

هاي اس�م و دیدگاه قرآن کریم  با توجه به آموزه ایرانی ـ اس�میبراساس دیدگاه سبک معماري 
  عبارتند از:در این ارتباط اهداف فرعی پژوهش  است.
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هاي بافت  البدي خانههاي مورد تأکید تعالیم اس�می در ساختار ک بررسی وضعیت شاخص. 1
  ؛تاریخی شهر گرگان

محله از زندگی در بافت  ساکنانارزیابی نوع ارتباط همسایگان، آسایش و وضعیت رضایت . 2
  ؛تاریخی شهر گرگان

محیطی در محله تاریخی شهر  فرهنگی و وضعیت زیست ـ هاي اجتماعی ارزیابی شاخص. 3
  گرگان.

هاي تاریخی و بافت قدیم شهر گرگان براساس  هاصلی پژوهش این است که ساختار خان پرسش
پرسش این  بدین چگونه است؟ فرض محتمل در پاسخ ایرانی ـ اس�میهاي سبک معماري  شاخص

تاریخی شهر گرگان از الگوي سبک معماري  هاي محلهرسد ساختار بافت کالبدي  است که به نظر می
  کنند. پیروي می اس�می ـ ایرانی

  پیشینه پژوهش
هاي  گاه سکونتفضایی  ـ سنجش تطابق کالبدي« با عنوان)، در پژوهشی 1397کیا و ملکی ( آریان

شهر از در این به بررسی وضعیت مسکن » ایرانی ـ اس�میهاي مسکن  بر شاخص شهر گرگان مبتنی
با توجه به  دهد میاند. نتایج حاصل نشان  هاي اس�می و فرهنگ ایرانی پرداخته دیدگاه شاخص

و با تقلید از الگوي  اند از سبک معماري سنتی و بومی فاصله گرفتهمسکن  ،اخیر إلچند دهتحو�ت 
خود را از دست داده است. همچنین در  إل، هویت گذشتایرانی ـ اس�میغربی و بیگانه با فرهنگ 

ی واحد همخواني یکدیگر و همجوارواحدهاي مسکونی در همسایگی و  داشتنِ شرافارتباط با ا
را  ساکنان، اصول معماري ایرانی رعایت نشده است که نارضایتی ساکنانا فرهنگ و سنت مسکونی ب

تحلیلی بر نظم فضایی « با عنوان)، در پژوهشی 1395(و همکاران، آرا  . محیطبه همراه داشته است
، با انتخاب هدفمند چهار نوع محله یا »؛ مورد مطالعه شهر قماس�می ـ ایرانیهاي شهرهاي  محله
به بررسی  ،شده و شرایط کالبدي متفاوت در شهر قم مکانی تشکیل ـ با مختصات زمانی گاه ونتسک
اند. نتایج پژوهش نشان  هاي نظم فضایی و میزان پایداري پرداخته شاخص نظرها از  آن إلمقایسو 
 هاي محله، با »مردانچهار«اي سنتی همچون  محله فضایی ـ کالبديهاي پایداري  شاخص دهد می
  داراي تفاوت معناداري است. »پردیسان«رن همچون مد
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چون حس امنیت، حد و  یهای )، در پژوهشی با استفاده از شاخص1395(و همکاران، پوراحمد 
نوسازي بافت تاریخی بیرجند با براي  یبه ارائه الگوی ،مندي قانون و حریم، توازن، ارتباط با طبیعت

ضعف بافت  و ترین نقاط قوت که مهمبیانگر آن است ایج اند. نت پرداخته ایرانی ـ اس�میرویکرد 
ها  ترین اولویت گیرد و مهم میریشه تاریخی بیرجند مربوط به عواملی است که از هویت تاریخی آن 

در  ایرانی ـ اس�میبر شهر  که لزوم نوسازي با رویکردي مبتنی استمربوط به هویت تاریخی آن 
)، در پژوهشی به معرفی 1394. مهوش و سعدوندي (نماید میضروري را بافت تاریخی بیرجند 

سازي مفاهیم اس�می در معماري اس�می  شناسی شاخص سازي و نیز آسیب مختصر شاخص
ي شاخص ها ویژگیو  ها همشخص نشناختنِبسیاري از نواقص به  ،پژوهشبراساس این . اند پرداخته

 نکردنِ ها و نیز رعایت اعتبار و پایایی شاخص نِنکرد جامعیت، بررسیفقدانِ بودن،  مفید از جمله غیر
  شود. می ها بر دهی آن سازي از جمله وزن کامل فرایند شاخص

پردازند که بتوانند با  یی میها ارزش)، در پژوهشی به شناسایی 1393مقدم ( مشکینی و رضایی
وجود اصول و  رغم به دهد میرا نمایش دهند. نتایج نشان شهر هویت  ،ظهور در مجتمعی اس�می

 ها ارزشتواند در ساخت محیط، خود را نمایان سازد، اجراي این اصول و  ي تأثیرگذار که میها ارزش
حاکم بر شهرها و شهرسازي را منطبق با این اصول  إلاست تا استحال ینیازمند کار فرهنگی درازمدت

دهنده و د�یل وجودي  ل)، در پژوهشی به بررسی عناصر شک1391راهنمایی کند. هدایت و طبائیان (
کالبدي، فعالیتی و  هاي ویژگی دهد میاند. نتایج نشان  هاي بافت تاریخی بوشهر پرداخته ها در خانه آن

فضاهاي اصلی و ثبت عناصر و در قالبِ هاي سنتی بوشهر،  هاي فضایی مختلف خانه معنایی گونه
هاست. فضاها و عناصري که  و نقشه ها در قالب جداول، تصاویر گیري آن عوامل تأثیرگذار در شکل

زندگی، شرایط فرهنگی و اقتصادي مردمان این  ةزیست داشته و به شیو اي دوستانه با محیط رابطه
  ناحیه توجه کرده است.

گرفته در بافت تاریخی شهر گرگان، در  ي صورتها پژوهشوجه متمایز پژوهش حاضر با سایر 
براي تواند راهبردي  که میاست ارزیابی بافت کالبدي شهر رفته در بررسی و  کار هاي به نوع شاخص

هاي شهري و بافت وساز ساختدر  اس�می ـ ایرانییابی الگوي معماري  شناسایی راهکارهاي هویت
  کالبدي مساکن شهري باشد.
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  مبانی نظري
 ،منصورياند ( شده و پروریدهزاده  ها تابع فرهنگی است که در آن زندگی و رفتارهاي اجتماعی انسان

نظر از ابعاد فیزیکی و ضوابط طبیعی و اقلیمی، تحت تأثیر عوامل  ). مسکن انسان نیز صرف38: 1389
بخشند  فرامادي زندگی قرار دارد که سکونت انسان را معنا می هاي الزامفرهنگی جامعه، باورها و 

در معماري  ـ اس�میایرانی ). امروزه بحث پیرامون بازشناسی هویت 3: 1394و همکاران، (انصاري 
با به نوعی معاصر کشور در سطح وسیعی گسترش یافته است. موضوع مسکن که تمام اقشار جامعه 

  ).60: 1395داراست (سادات و ضرغامی زمینه ترین سهم را در این  بزرگ، آن در ارتباطند
با پیشرفت و از دیدگاه مقام معظم رهبري در تبیین مفهوم الگوي بومی پیشرفت، سازگاري اس�م 

عنوان مبانی پیشرفت و تفاوت مفهوم پیشرفت با توسعه مورد توجه است. در این  معرفی اس�م به
دیدگاه بروز شکاف طبقاتی، تحمیل حاکمیت، انحطاط اخ�قی، دوري از معنویت، نبود امنیت 

ن واقعی و ي اجتماعی ناموفق، نبود عدالت اجتماعی، نبود آزادي بیاها نظاماخ�قی و اجتماعی، 
). الگوي 1389ي واقعی از پیامدهاي الگوي غربی توسعه هستند (یاوري و همکاران، سا�ر مردم

در گذشته با اتکا بر دو عامل اساسی شکل گرفته است. در جایگاه  ایرانی ـ اس�میشهرهاي کهن 
ها و در جایگاه  بخش انسان اجتماعی، فرهنگی، ارزشی و تعالی ۀیافت عنوان دین نظام نخست، اس�م به

گاه کالبد فرهنگ ایرانی در ساختارهاي فیزیکی قرار دارد. این  عد معماري ایرانی به منزله تجلیب
هاي اندك  شهرها با توجه به کارایی اقتصادي، پویایی اجتماعی و تعالی فرهنگی در کنار آسیب

  ).1390(یزدگرد،  اند یافته را ارتقا داده محیطی تا حدودي شکل شهر پایدار توسعه زیست
، شهر ذیل نظام اس�می و بستر ایرانی قرار دارد همچنین ایرانی ـ اس�میدر الگوي شهر  سوییاز 

در واقع  ؛نیست جدانیز از هم باید توجه داشت انسان از شهر جدا نیست و بنابراین تعاریف این دو 
هاي نخستین  ز اس�م در سدهشهر با ساکنانش هماهنگ است. استمرار الگوي کالبدي شهرهاي پیش ا

اس�می هرگز به منزله تداوم نظام اجتماعی عصر باستان در دوره اس�می نبود، بلکه عناصر اصلی 
ظهور اس�م در ایران بود،  برخاسته ازشکل شهر ایرانی براساس وضعیت جدید اجتماعی که 

 ایرانی ـ اس�می). در شهر 180: 1388فر و محمدي،  (یوسفیدوباره یافت یابی  دهی و سامان سامان
گیرد. راهکار  گزینی جاي شتاب را می یتوحید جاي تکثر، دین جاي ایدئولوژي انسانی و سکن

بازگشت به تفکر قدسی است که از طریق استراتژي  ،از شهر ایرانی ـ اس�میرسیدن به الگوي 
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  شود (غ�می و کسب می آید گیري از عقل، فکر قلب و حس و بدن به دست می مراتبی تصمیم سلسله
  ).9: 1391بیمرغ، 

  معماري ایرانی ـ اسالمی
 هاي معماري بومی با دستاوردهاي فرمی و نیارشی قابل ترین نمونه معماري ایرانی که یکی از غنی

هاي موفق معماري مفهومی، معناگرا و  در جهان است، در گذر از دوران اس�می به یکی از نمونه بیان
عنوان ظرف مکانی که معلولی از فرهنگ  حال تأثیر کالبد و فرم معماري به درعین .عرفانی بدل شد

). معماري دوران 58: 1392در بازنمایی این مفاهیم و معانی تأثیر بسزایی دارد (نظیف،  ،جامعه است
اس�می ایران مانند معماري اس�می دیگر نقاط جهان، داراي زیربناي فکري و عملی اس�می است و 

فرد آن در معماري است که موجب تفاوت در صورت یا  اسلوب و روش متفاوت و منحصربه تنها
 آن نسبت به سایر ممالک اس�می است. معماران و هنرمندان ایرانی با در دست داشتنِ ۀفرم ابنی
و فنون معماري از دوران پیش از اس�م و با ترکیب و استفاده از احکام و دستورات  ها مهارت

). 294: 1371اي در معماري ایرانی شدند (ف�مکی،  ش سبک و سیاق تازهکارآفریندست به اس�می، 
هاي خاص  ها و صورت شکوه و زیبایی معماري ایران در دوره اس�می بیشتر مدیون تزئینات، آرایش

زیبایی ظاهر، باطنی عمیق نیز دارد. در معماري بر  ع�وهآن است. معماري ایران در دوره اس�می 
رو از ساختن هر چیز بیهوده و  همین شوند و از فضاها بر حسب کارکردشان ساخته می ،س�می ایرانا

بناهاي مذهبی  ۀشدت پرهیز شده است. معماري دوران اس�می ایران به دو زیربخش عمد غیرمفید به
هاي  هها و شیو . این دو گروه نیز خود تحت تأثیر یکی از سبکشود میو بناهاي غیرمذهبی تقسیم 

و از: سبک خراسانی، سبک رازي، سبک آذري،  عبارتندها  این سبک ۀ. عمداند شدهمعماري ایرانی بنا 
  ).14: 1392سبک اصفهان (خواجه جهرمی، 
ویژه جامعه  ي فرهنگی هر جامعه بهها ارزشکه نمادهاي  یابیم می دربا بررسی معماري ایرانی 

ي ها ارزشهویت و  بیانگرِتجلی یافته و این ساخت، ایرانی، در ساخت محیط مسکونی پیرامون او 
معماري ایرانی همچون فرهنگ جامعه ایرانی،  که اي گونه به است؛فرهنگی و باورهاي هر جامعه 

احساس تعلق خاطر، پیوستگی ترکیب و انسجام متعادل و تناسب ابعاد با  ۀکنند پذیرنده و القا درون
معماري  ۀهاي اس�می دربار ). در این میان، آموزه348: 1394و همکاران، کارکردهاست (ایرانمنش 
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هاي انسانی و  کند که مسکن و انسان را در توده مسکن، ضوابط و معیارهایی را مطرح می
 کوشند میهاي اس�می  ). آموزه47: 1394و همکاران، (حیاتی  کند میهاي ساختمانی تشریح  مجموعه

طابق را با فطرت الهی انسان داشته باشد که همانا میل و که بیشترین تدهند مسکن مطلوبی ارائه 
 اشتیاقبه خیر و دستیابی به فضیلت و  میلگرایش به حقیقت، عروج به کمال، تمایل به خ�قیت، 

(سجادیان دیگر است  ازسويو عشق روحانی و نیاز به پرستش  سو، یک پایانش به زیبایی دنیوي از بی
به سمت  ياست: بعدبعد مان براساس نیازهایش داراي دو ). مسکن مسل105: 1395و ملکی، 

فراتر از که کند. مسکن اس�می  دیگر به سمت نیازهاي مادي حرکت میبعد نیازهاي معنوي و 
گوي نیازهاي اساسی مادي و معنوي است.  با فطرت آدمی ارتباط دارد و پاسخ است،عینی  یواقعیت

ها وجود دارد، معمار و  ب الهی است که در نهاد انسانبه عبارت دیگر اصل، رسیدن به کمال مطلو
که معمار مسلمان  است اي به آن بنا در ساخت مسکن هدفی جز پرستش نداشته و این اشاره ۀسازند

). در حقیقت اگر هدف از ساخت مسکن ارتقا و 127داند (سوره بقره، آیه  ساخت را امري آیینی می
  ).26کند (سوره حج، آیه  نیز در این امر او را رهبري می دگاذپرور ،کمال انسانی به سمت خدا باشد
انسان را به ذکر الهی سوق دهد باید هاي آن، نعمتی الهی است که  خانه فارغ از ظواهر و پیرایه

دوري از یاد خدا سبب شود. اگر مسکن  ). خانه خود وسیله بوده و هدف محسوب نمی74: (اعراف
). حضرت علی(ع) 58 :قصص ؛24 :زشی برخوردار نیست (توبهاز ار ،و جایگاه انسانی باشد

قینَ ذَهبوا بِعاجِلِ الدنیا و آجِلِ ا�خرَه فَشَار کُوا أَهلَ الدنیا فی دنیاهم «اند:  فرموده علَموا عباداهللا اَنَّ المتَّ ا
اي بندگان خدا،   آگاه باشید :فضَلِ ما سکنَتو لَم یشارِکهم اَهلُ الدنیا فی آخرَتهِم سکَنُوا الدنیا بِاَ

پرهیزگاران از دنیاي زودگذر به س�مت گذشتند و آخرت جاودانه را گرفتند؛ با مردم دنیا در آخرت 
، فراز الب�غه (نهجهاي دنیا سکونت کردند  ها شرکت نکردند. پرهیزگاران در بهترین وجه در خانه آن

  ).49: 1394ن، حیاتی و همکارا؛ 27دوم، نامه 
گیري از هویت دینی و اعتقادي که محدود به زمان و مکان خاص نیست،  معمار مسلمان با بهره

هاي خویش باشد و به نیازهاي درونی افرادي که در آنجا  کند که بازتاب اندیشه فضایی را خلق می
فردي از  منحصربهي ها ویژگیاس�م  ،). بر این اساس67: 1390توجه کند (اخوت،  ،کنند زندگی می

سعادت دنیوي و  ۀکنند کند که توجه به هریک تأمین خانه خوب و در شأن انسان مسلمان تبیین می
را یافت  ها ویژگیتوان بسیاري از این  ست. با بررسی معماري سنتی مسکونی ایران میاواخروي 
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از آیات قرآن و  ي معماري اس�می برخاستهها ارزش). براساس 37: 1393زاده،  (سیروسی و الهی
  باشد:در معماري نمودي داشته بیان کرد که براي یک خانه ایرانی  توان موارد زیر را ، میمهئاحادیث ا

  خانه مرکز انس و حرم خانواده. 1
مسلمانان با حیاط داخلی محصورش و از چهار جانب و یا باغ محصورش که در آن چاهی یا  خانه

باشد. خانه، حرم خانواده است و قلمرو حکمروایی زن که  اي هست، باید مشابه این جهان چشمه
خارج کام�ً بسته است؛  يمرد در آن قلمرو، میهمانی بیش نیست. خانه اس�می، به روي دنیا

با�ي آن به سوي آسمان باز است که  تنهاو  شدهگونه زندگی خانوادگی از حیات مشترك جدا  بدین
به  ؛1394و همکاران، یابد (حیاتی  آب حیاط انعکاس می ۀآسمان از آن طریق، در پایین، در چشم

  ).1376 ،نقل از بورکهارت

  ارتباط با طبیعت. 2
ي میان انسان، معماري و طبیعت وجود داشته است. آمیز مسالمتی همزیستدر معماري سنتی ایران 

ام دینی ي اجتماعی، فرهنگی و احکها فعالیتجانبه دارد،  طبیعت در معماري ایران حضوري همه
همواره هماهنگ با آهنگ طبیعت در حرکت بوده و همجواري و همدلی انسان با طبیعت موجب 

حضور داشته و انسان  ایرانی ـ اس�میهاي مختلف در معماري اصیل  شده که عناصر طبیعت به گونه
  ).7: 1393 ،مند گرداند (خسروجردي و محمودي آن بهره ۀکنند را از فواید تصفیه

  ییراگ . درون3
نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن بوده که این امر معماري  یکی از باورهاي مردم ایران ارزش

شده در مورد مسکن مطلوب  ساخته است. در پاسخ به برخی معیارهاي مطرح گرا درونایران را 
ین هاي تحصیل و تأم و شیوه هاترین ابزار همچون محرمیت و خلوت و ارتباط با طبیعت، یکی از مهم

عناصر  بیشترِیی است. این اصل برگرفته از عناصر تاریخی معماري ایران است که گرا درونرعایت 
که در حد است ). اصل بر این بوده 6: 1394 ،اند (ایرانمنش و محقق شهري و معماري مظهر آن بوده

دار از مطلوبیت هوا و محیط مناسب برخور ساکنانرعایت شود و  مسکندر ساخت » حجاب«امکان 
بیشتر منازل قدیمی در شیراز در وسط حیاط حوض داشتند و پاشویه و درخت و  براي نمونه ؛باشند
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از اینکه رنگ پیش یی گرا درون ۀهاست. واژ یی خانهگرا درونماهی. موضوع قابل اهمیت، طرح 
و  معانی و مفاهیمی ارزشی برگیرندۀ درمعماري به خود بگیرد از دیدگاه اخ�قی و عرفانی نیز 

  ).42: 1389 ،هنجاري است (منصوري

  امنیت در مسکن. 4
، امنیت حفاظت از مسکن و در واقع است.هاي مهم کیفیت مسکن  وجود امنیت نیز یکی از شاخص

ناامنی رساندن به مسکن و  وسایل آن در مقابل عوامل مستقیم و غیرمستقیمی است که موجب ضرر
اي باشد  به گونهباید  ي معماري مسکن مطلوبها ویژگی). 24: 1392و همکاران، شود (اکبري  آن می

فراهم آورد. در جامعه اس�می، امنیت روانی و امنیت  ساکنانمختلف امنیت را براي  هاي درجهکه 
تواند در  امنیت می). 5: 1392و همکاران، زاده  فرهنگی از بارزترین وجوه امنیت انسان هستند (حسین

خانه تا فضاي کام�ً عمومی بازار و میدان مطرح باشد. از مصادیقی مراتبی از فضاي خصوصی  سلسله
هاي شهري بود. این مهم  اخت�ط کاربري، شد که موجب ارتقاي امنیت در فضاهاي شهري سنتی می

 ،ها محله. وجود پیرنشین در کردهاي شهر و سایر فضاهاي عمومی مشاهده  توان در ورودي را می
در شهرهاي عصر صفویه توجه به امنیت و است. امنیت شهر سنتی یکی دیگر از عوامل ارتقاي 

 ،رفته است متمایز از مردان محرمیت تا آنجا مشهود است که ابزاري که براي کوبیدن درب به کار می
  ).103: 1390 ،و میرغ�می است (هاشمیبوده ها نیز متفاوت از یکدیگر  شده از آن و صداي تولید

  حیاط مرکزي. 5
حیاط نقش بسیار مهمی داشته است. حیاط افزون بر ایجاد وحدت  گرا درونهاي  ري خانهگی در شکل

کند. این ارتباط یا از روي ورودي ساختمان به  ها ایجاد می آنمیان نوعی ارتباط پیمایشی  ،بین عناصر
طه گیرد یا با استقرار محو مقصد دیگر فضاهاي پراکنده مثل انبار و آغل وغیره در حیاط صورت می

و همکاران، (احمدي  استي اصلی خانه ها بخش ۀدهند هاي مختلف، ارتباط اصلی تابستان در جبهه
که است هاي بافت قدیم گرگان حیاط مرکزي با با�ترین کیفیت طراحی شده  ). در خانه3: 1392
نتی گرگان هاي س است. با ورود به خانه آمیختهنقش اقلیمی، با فرهنگ مردمان این ناحیه نیز بر  ع�وه
هاي قدیمی فضایی متفاوت با حیاط در نواحی مرکزي ایران  حیاط مرکزي در خانهیابیم که  درمی
 این تفاوت در ابعاد، ارتفاع جداره کناري و موقعیت نسبت  ۀ. بخش عمدداردیزد، کاشان وغیره مانند
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هسته مرکزي خانه، توان حیاط مرکزي در گرگان را چنین توصیف کرد:  طورکلی می به است.به گذر 
، مستقل، محوري و مرکزي، سرگشوده و رو به آسمان که ابعاد آن گرا درونفضایی با نظم هندسی، 

  ).7: 1395و همکاران، هاست (سمیعی  زمین و متناسب با تعداد و نوع اتاق ۀتابع انداز

  روش پژوهش
است. هدف از مطالعه تاریخی  ـ تطبیقی و روش پژوهش، تفسیري ـ پژوهش حاضر از نوع کاربردي

هاي بافت تاریخی شهر  بررسی و تحلیل خانه وي مسکن بومی ها ویژگیها و  حاضر، ارزیابی شاخصه
آوري اط�عات مورد  جمع به منظور است. ایرانی ـ اس�میگرگان براساس دیدگاه سبک معماري 

ام پژوهش استفاده شده اسنادي، تحلیل محتوا و روش میدانی در انج ـ اي از دو روش کتابخانه ،نظر
بررسی روایی  براي است.ساخت  محقق ۀنام میدانی، پرسش ۀاست. ابزار مورد استفاده در شیو

سنجش پایایی به منظور نظران و  ها از نظرات نخبگان، اساتید دانشگاه و صاحب نامه پرسش
هاي  است. شاخصده استفاده ش 78/0آمدۀ  دست به مقدارِبا ها از آزمون آلفاي کرونباخ  نامه پرسش

واحدهاي  داشتنِ امنیت زنان و کودکان، عدم اشراف و دید مورد نظر در پژوهش حاضر شاملِ
هاي فرهنگی،  هاي اجتماعی، شاخص مسکونی، حس تعلق به مکان، ارتباط با همسایگان، شاخص

جامعه آماري پژوهش  است. ساکنانمحیطی مسکن، محرمیت، آسایش و رضایت  وضعیت زیست
 ،که حجم نمونه براساس فرمول کوکران استدهاي مسکونی واقع در بافت تاریخی شهر گرگان واح
ها  نامه گیري تصادفی ساده اقدام به توزیع پرسش با استفاده از روش نمونهو  نمونه به دست آمد 322

و  SPSS ،Excelافزارهاي آماري  ها و تحلیل فضایی آمارها از نرم وتحلیل داده تجزیهشد. براي 
  و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. اي نمونه تک Tآزمون آماري 

  مطالعه ۀمحدود
کیلومتر مربع واقع در استان گلستان  81/1651مساحت شهر گرگان با احتساب حوزه نفوذ شهرستان، 

درجه  54دقیقه تا  24درجه و  54متر است. این شهر در  155ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  است.
دقیقه عرض شمالی واقع شده  49درجه و  36دقیقه تا  24درجه و  36دقیقه طول شرقی و  28و 

متعلق به دوران اغلب مانده در گرگان  جا ه). بافت قدیمی ب1394 ،است (سالنامه آماري استان گلستان
 1310 شهریور 24) که در 3: 1393و همکاران، وابسته به سبک قاجار است (سمیعی  ویژه بهزندیه و 



  ۲۱  ایک انیآر یمصطف ،یملک دیسع/  یاسإلم ـ یرانیا يمعمار سبک دگاهید از یخیتار مسکن يها شاخصه یابیارز

 

 سبک يریپذ تحول يراستا در یاسالم ـ یرانیا يمعمار سبک دگاهید از یخیتار مسکن يها شاخصه یابیارز
 )گرگان شهر یخیتار بافت: يمورد مطالعه( نینو يمعمار

). 6: 1395 ،در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیده است (دهداري 41خورشیدي به شماره 
قدیمی و تاریخی گرگان است که از نظر ترکیب جمعیتی بیشتر  هاي محلهسرچشمه یکی از  ۀمحل

ساکنان آن فارس و داراي سابقه سکونت طو�نی هستند. موقعیت مکانی این محله قدیمی، حد 
عنوان دو قطب  فاصل میدان شهرداري و چهارراه میدان است و بازار نعلبندان و خیابان امام خمینی به

  ).29: 1396فعال اجتماعی و اقتصادي در کنار این محله قرار گرفته است (رضوانی و همکاران، 

  . موقعیت جغرافیایی محدوده بافت قدیم شهر گرگان1شماره شکل 

  

  هاي پژوهش یافته
نامه با استفاده از  حاصل از پرسشي ها وتحلیل داده ، به تجزیههاي پژوهش پرسشپاسخ به  ياستادر ر

وتحلیل  آمده از تجزیه دست براساس اط�عات به. پرداخته شده است یو استنباط یآمار توصیف
ند. ا درصد آن را مردان تشکیل داده 7/62درصد کل جامعۀ نمونه پژوهش را زنان و  3/37نامه،  پرسش

بیشترین گروه سنی متعلق به که  دهد مینتایج حاصل از متغیر گروه سنی جامعه آماري پژوهش نشان 
سال با  15- 19گروه سنی آن به درصد و کمترین  77/25سال با میزان  45- 49افرادي با گروه سنی 
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عیت . در بررسی نتایج حاصل از وضاختصاص داردمورد مطالعه  ۀدرصد از کل نمون 24/1میزان 
نفره با  پنجهاي با جمعیت  خانواده دهد میپژوهش نشان  ۀمتغیر تراکم خانوار در کل جامعه نمون

نمونه  ۀدرصد کمترین فراوانی از کل جامع 9/0نفره با دوهاي  درصد بیشترین فراوانی و خانواده 9/21
عیت فراوانی وض 3وضعیت فراوانی جنسیت و نمودار شماره  2دهند. نمودار شماره  را تشکیل می

  .دهد میگویان جامعه آماري پژوهش را نشان  گروه سنی پاسخ

  گویان . توزیع فراوانی وضعیت جنسیت پاسخ2شماره شکل 

  

  گویان . توزیع فراوانی وضعیت سنی پاسخ3شماره شکل 

   

  مسکن داشتن دید. وضعیت اشراف و 1
 هاي ا از داخل و بیرون از جمله معضله هاي وی�یی و اشراف خانه همجواري آپارتمان در کنار خانه



  ۲۳  ایک انیآر یمصطف ،یملک دیسع/  یاسإلم ـ یرانیا يمعمار سبک دگاهید از یخیتار مسکن يها شاخصه یابیارز

 

 سبک يریپذ تحول يراستا در یاسالم ـ یرانیا يمعمار سبک دگاهید از یخیتار مسکن يها شاخصه یابیارز
 )گرگان شهر یخیتار بافت: يمورد مطالعه( نینو يمعمار

شده است.  ساکنانبروز مشک�ت فراوانی در زندگی  سببمعماري سبک نوین و غربی است که 
 اس�می ـ ایرانیو باورهاي دینی و فرهنگ  ها ارزشاسته از تردید برخ ها بی مفهوم عدم اشراف خانه

نتایج حاصل  1جدول شماره  رود. مار میبه شي بارز معماري سنتی ایران ها ویژگیاست که یکی از 
  .دهد میها را نشان  خانه داشتن دیداز وضعیت اشراف و  ساکناناز بررسی میزان رضایت 

  مسکن داشتن دیداز وضعیت اشراف و  ساکنان. ضریب همبستگی بین میزان رضایت 1شماره  جدول
  تعداد نمونه  سطح معناداري  ضریب همبستگی پیرسون  متغیرها

از عدم اشراف و  ساکنان رضایت
  مساکن داشتن دید

**357/0  **000/0  322  

  درصد 99داري  ** معنی
 داشتن دیداز وضعیت اشراف و  ساکنانرضایت  میان، میزان ضریب همبستگی براساس نتایج

معناداري در  ۀرابطهد  نشان میاست که با توجه به سطح معناداري صفر  357/0هاي خود  گاه سکونت
بودن میزان ارزشی پیرسون  صد اطمینان همبستگی وجود دارد. با توجه به مثبتدر 99سطح 

کمتري برخوردار  داشتن دیدهمبستگی مستقیم و فزاینده است. در واقع هرچه مسکن از اشراف و 
عدم اشراف و  میانِ ،آمده دست نیز بیشتر خواهد شد. با توجه به مقدار آماره به ساکنانباشد، رضایت 

  معنادار وجود دارد. ۀ، رابطساکنانخانه و رضایت  داشتن دید

  . وضعیت آسایش مسکن2
هاي انسانی شده است و از  گاه سکونتدر اس�م تأکید فراوانی بر مطلوبیت شرایط زیست در خانه و 

شده است. در الگوي معماري یاد  ساکنانبخش براي  عنوان مکانی امن و محیطی آرامش خانه به
سته از فرهنگ سنتی سعی اهاي اس�م و معماري بومی برخ گیري از آموزه یز با بهرهن ایرانی ـ اس�می

شده است. در پژوهش حاضر به ارزیابی و بررسی  ساکنانبر ایجاد محیطی امن و آرامش براي 
عنوانی یکی از  هاي سنتی بافت تاریخی شهر گرگان به وضعیت آسایش و راحتی زندگی در خانه

، نتایج حاصل از میزان رضایت 2پژوهش پرداخته شده است. جدول شماره هاي مورد نظر  شاخص
  .دهد میاز وضعیت آسایش مسکن تحت تصرف را نشان  ساکنان

  مسکناز وضعیت آسایش  ساکنان. ضریب همبستگی بین میزان رضایت 2 شماره جدول
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  تعداد نمونه  سطح معناداري  ضریب همبستگی پیرسون  متغیرها
ضعیت آسایش از و ساکنانرضایت 

  زندگی در مساکن
**483/0  **000/0  322  

  درصد 99داري  ** معنی
از وضعیت آسایش زندگی در  ساکنانبا توجه به نتایج، میزان ضریب همبستگی بین رضایت 

است که با توجه به سطح معناداري صفر بیانگر رابطه معناداري در  483/0هاي خود  گاه سکونت
همبستگی  ،بودن میزان ارزشی پیرسون . با توجه به مثبتاستی درصد اطمینان همبستگ 99سطح 

ها بیشتر رعایت  ها و اصول آسایش در ساخت خانه مستقیم و فزاینده است. در واقع هرچه شاخص
وضعیت میان  ،آمده دست به ۀرضایت بیشتري خواهند داشت. با توجه به مقدار آمار ساکنان ،شود

گزینی،  ابطه معنادار وجود دارد. تأکید بر حریم خصوصی، خلوت، رساکنانها و رضایت  آسایش خانه
باز مانند ایوان، وجود  درون خانه، استفاده از فضاهاي نیمهبه  نداشتن دیدرعایت آسایش فردي، 

ها همگی  هاي اعیانی در بافت تاریخی گرگان، چیدمان اتاق ی و بیرونی در خانهاندروني ها بخش
اصل محرمیت و  ،شهر گرگان بافت تاریخیمعماري بناهاي که در هستند گواه این اصل 

از زندگی در این  ساکنانافزایش رضایت به داشتن مساکن رعایت شده است و این امر ن اشراف
هاي با سبک معماري  آپارتمان ساکناني مند رضایتکه بررسی  درصورتی ها انجامیده است؛ خانه

  .هاست درون ساختمان داشتن دیداشراف و ی ناشی از نشانگر نارضایت ،مدرن و غیربومی

  گرایی در ساخت مسکن . محرمیت و درون3
ترین  نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن از جمله مهم رعایت حجاب در ساخت مساکن و ارزش

بر آن شده است. حفظ  یاست که در اس�م تأکید فراوان ایرانی ـ اس�میمعماري بومی  هاي ویژگی
ها، باور و عقاید فرهنگی و تاریخی  هاي ایرانی و بومی برگرفته از سنت نهمحرمیت در ساخت خا

از وضعیت محرمیت  ساکنان، نتایج حاصل از میزان رضایت 3معماري ایرانی است. جدول شماره 
  .دهد میرا در بافت تاریخی شهر گرگان نشان  مسکن

  
  



  ۲۵  ایک انیآر یمصطف ،یملک دیسع/  یاسإلم ـ یرانیا يمعمار سبک دگاهید از یخیتار مسکن يها شاخصه یابیارز

 

 سبک يریپذ تحول يراستا در یاسالم ـ یرانیا يمعمار سبک دگاهید از یخیتار مسکن يها شاخصه یابیارز
 )گرگان شهر یخیتار بافت: يمورد مطالعه( نینو يمعمار

  مسکنمحرمیت از وضعیت  ساکنان. ضریب همبستگی بین میزان رضایت 3 شماره جدول

  ضریب همبستگی پیرسون  متغیرها
سطح 
  معناداري

تعداد 
  نمونه

  322  000/0**  297/0**  از وضعیت محرمیت در مساکن ساکنانرضایت 
  درصد 99داري  ** معنی

از وضعیت محرمیت  ساکنانآمده، میزان ضریب همبستگی بین رضایت  دست با توجه به نتایج به
که با توجه به سطح معناداري صفر بیانگر رابطه معناداري در است  297/0هاي خود  گاه سکونت
همبستگی مستقیم و  ،بودن میزان ارزشی پیرسون . با توجه به مثبتاستدرصد اطمینان  99سطح 

فزاینده است. در واقع هرچه اصول محرمیت در ساخت بنا بیشتر رعایت شود، به همان نسبت نیز 
بین  ،آمده دست به ۀبا توجه به مقدار آماربنابراین واهند شد؛ از رضایت بیشتري برخوردار خ ساکنان

دور از چشم مهمان، ه هایی ب معنادار وجود دارد. آشپزخانه ۀرابط ساکنانوضعیت محرمیت و رضایت 
هاي مخصوص آقایان و  کوبها، وجود حلقه یا بِ بودن ورودي داخل خانه در صورت باز دیدنداشتنِ

، پشت در شخصِبراي تشخیص دي براي ایجاد صداهاي مختلف هاي ورو ها روي درب خانم
منتهی به حیاط، وجود  چپی در جلوگیري از دید افراد غریبه به داخل خانه با ساخت راهروهاي پیچ

یی معماري ایرانی است که در ساخت گرا درونفضاهایی براي انتظار از جمله اصول محرمیت یا 
رگان به کار رفته است که همگی ریشه در عقاید و فرهنگ هاي واقع در بافت تاریخی شهر گ خانه

  ها دارد. گاه سکونتاین  ساکنان

  امنیت تردد زنان و کودکان در بافت تاریخی. 4
دانند. در جامعه اس�می امنیت روانی و امنیت  هاي مهم کیفیت مسکن می وجود امنیت را از شاخص

مراتبی از فضاي خصوصی  تواند در سلسله نیت میامفرهنگی از بارزترین وجوه امنیت انسان هستند. 
شده است تا  ت�شدر پژوهش حاضر خانه تا فضاي کام�ً عمومی بازار و میدان مطرح باشد. 

ایرانی ـ هاي مسکن  ي مهم شاخصها مؤلفهعنوان یکی از  وضعیت امنیت تردد زنان و کودکان به
، نتایج حاصل از بررسی وضعیت متغیر 4ه مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. جدول شمار اس�می

  .دهد میرا نشان  ساکنانامنیت و رضایت 
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از وضعیت امنیت زنان و کودکان در  ساکنان. ضریب همبستگی بین میزان رضایت 4شماره جدول 
  بافت تاریخیهاي  محله

  متغیرها
ضریب همبستگی 

  پیرسون
سطح 
  معناداري

  تعداد نمونه

  322  0/000**  297/0**  یت زنان و کودکاناز وضعیت امن ساکنانرضایت 
  درصد 99داري  ** معنی

از وضعیت امنیت تردد  ساکنانآمده، میزان ضریب همبستگی بین رضایت  دست با توجه به نتایج به
 99معناداري در سطح  ۀاست که با توجه به سطح معناداري صفر بیانگر رابط 142/0زنان و کودکان 

همبستگی مستقیم و  ،بودن میزان ارزشی پیرسون . با توجه به مثبتاستدرصد اطمینان همبستگی 
بافت تاریخی بیشتر  هاي محلهفزاینده است. در واقع هرچه میزان امنیت تردد زنان و کودکان در 

آمده بین  دست به ۀنیز بیشتر خواهد بود؛ بنابراین با توجه به مقدار آمار ساکنانباشد، میزان رضایت 
، رابطه معنادار وجود دارد. بافت فرسوده و گاه ساکناند زنان و کودکان و رضایت وضعیت امنیت ترد

هاي تنگ همراه با روشنایی ضعیف  ناایمن بناهاي واقع در بافت تاریخی شهر در کنار معابر و کوچه
پذیري  دسترسی فقدانهاي دنج با پتانسیل بروز جرم،  روشنایی مناسب، وجود مکاننبود و گاه 
حس تعلق  نبودهمراه با  ساکنان،اقتصادي و اجتماعی  هاي الزامبه  توجهی بیز نظر کالبدي، مناسب ا
ی با های محلهها گاه موجب کاهش تردد و امنیت کودکان و زنان در  در این بافت ساکناندر بین 

  .شود میهاي قدیمی و فرسوده  بافت
باط با همسایگان، شاخص هاي حس تعلق به مکان، ارت سنجش و ارزیابی شاخص به منظور

 Tاز آزمون  ،محیطی مسکن وضعیت زیستو دسترسی به خدمات و امکانات، شاخص سرزندگی، 
  نمایش داده شده است. 5شماره استفاده شده است. نتایج آزمون در جدول  اي نمونه تک

بر میزان ي مؤثر ها مؤلفهبررسی تأثیر براي  اي نمونه تک T. نتایج حاصل از آزمون 5شماره جدول 
  ساکناني مند رضایت

  3متغیر مبنا =   معیار

  آماره  
T  

درجه 
  آزادي

df  

سطح 
  معناداري

میانگین 
  ها اخت�ف

  درصد 95فاصله اطمینان 

  حد با�  حد پایین  



  ۲۷  ایک انیآر یمصطف ،یملک دیسع/  یاسإلم ـ یرانیا يمعمار سبک دگاهید از یخیتار مسکن يها شاخصه یابیارز

 

 سبک يریپذ تحول يراستا در یاسالم ـ یرانیا يمعمار سبک دگاهید از یخیتار مسکن يها شاخصه یابیارز
 )گرگان شهر یخیتار بافت: يمورد مطالعه( نینو يمعمار

  3متغیر مبنا =   معیار

  9752/0  6104/0  7928/0  000/0  321  030/5  حس تعلق به مکان

دسترسی به خدمات و 
  امکانات

451/7 -  321  000/0  5001/0 -  6179/0 -  3823/0 -  

  8290/0  5038/0  6664/0  000/0  321  431/2  محیطی زیست

  - 1603/0  - 3961/0  - 2782/0  000/0  321  - 016/7  سرزندگی
  4127/0  2815/0  3471/0  000/0  321  743/6  روابط همسایگی

متغیر حس تعلق به مکان برابر با  اي، نمونه تک Tآزمون  براساس نتایج خروجی آزمون، مقدار آماره
برابر با  tآزمون  ، متغیر دسترسی به امکانات و خدمات با مقدار آماره321با درجه آزادي  030/5
با درجه  431/2برابر با  Tآزمون  محیطی با مقدار آماره ، متغیر زیست321با درجه آزادي  - 451/7

و متغیر  321با درجه آزادي  - 016/7برابر  Tآزمون  ، متغیر سرزندگی با مقدار آماره321آزادي 
برابر با حجم نمونه منهاي  321و درجه آزادي  743/6برابر  Tآزمون  روابط همسایگی با مقدار آماره

است که براي تأیید یا عدم  -pسطح معناداري یا  ،ترین قسمت خروجی جدول مهم .عدد یک است
یگر اگر سطح است. به عبارت د 000/0رود که در اینجا برابر با  تأیید فرضیه موجود به کار می

 ساکنانمعناداري بین میزان رضایت  ۀفرضیه صفر رد و رابط ،باشد درصد 05معناداري ما کمتر از 
ي ها مؤلفهبافت تاریخی با وضعیت دسترسی به خدمات و امکانات، حس تعلق به مکان، 

محیطی، سرزندگی و روابط همسایگی وجود دارد و برعکس، اگر سطح معناداري بیشتر از  زیست
توان نتیجه گرفت  اي وجود ندارد؛ بنابراین می شود و چنین رابطه فرضیه یک رد می ،نج درصد باشدپ
بر میزان  ها این مؤلفهتوان گفت وجود  می ،است درصد 05که سطح معناداري کمتر از  آنجا از

  ها و بافت تاریخی تأثیرگذار است. از کیفیت خانه ساکناني مند رضایت
 ۀبافت تاریخی محدودهاي  مسکنهاي تاریخی،  گاه سکونتمحیطی بافت  در مورد مسائل زیست

در  که اي گونه به ؛طراحی شده است ساکنانمورد مطالعه کام�ً منطبق با شرایط و نیازهاي اقلیمی 
گیري  تهویه طبیعی درون بنا با بهرههمچون گیري بناها، رعایت مسائلی  گیري و جهت ساخت، شکل

مدت  هاي طو�نی ناهاي ناشی از بار ها، دفع راحت آب ذ کج باران به دیوار خانهها، عدم نفو از نسیم
بناهاي  ۀتهویبراي هاي متعدد به همراه ایوان  ها و حیاط اي شده است. وجود دا�ن توجه ویژه
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ها و درهایی در مقابل هم در راستاي وزش باد و نسیم بهار و تابستان،  مسکونی، ساخت پنجره
ها با  توجه به پوشش بامو اعتدال نسبی هوا در اوقات شب و روز و تابستان و زمستان،  گیري از بهره

سبک شیبدار و سفالی از دیگر عوامل معماري همساز با اقلیم در بناهاي بافت مسکونی تاریخی شهر 
ها از  جرهکوران درون بناها و افزایش تهویه درون بنا با تعبیه درها و پن رساندنِ حداکثر به است.گرگان 

دیگر تمهیدات اقلیمی در ساخت بناهاي تاریخی شهر گرگان در راستاي رعایت اصول 
  هاي مدرن و جدید به فراموشی سپرده شده است.وساز ساختکه متأسفانه در  استمحیطی  زیست

  گیري نتیجه
آنکه بر  وهع�هاي اس�م  ه شده است و همواره اندیشه و آموز ي بر مسئله مسکندر اس�م تأکید بسیار

را مرکز آموزش پاکدامنی و آن ، است فردي را براي مسکن مسلمانان قائل بوده ي منحصربهها ویژگی
براي انسان را  گاه سکونتترین  کند و مناسب اي عاري از فساد و گناه معرفی می ساز جامعه زمینه

یابی به رشد و تعالی فرد دست ۀسازگاري داشته باشد و زمینوي که با نیازهاي وجودي داند  میمکانی 
 بهتوجهی  بی عوامل در مسکن معاصر به فراموشی سپرده شده است. که این ؛ درحالیفراهم آوردرا 

هاي قدیمی در کالبد و سیماي  و سنت ها زیرِپاگذاشتنِ ارزش سبب ایرانی ـ اس�میمسکن با رویکرد 
با توجه به اهمیت و نقش . بمانند بهره ي آن بیها ارزش فواید ومردم نیز از  شده است تامسکن 

ها و  ، پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی شاخصهساکنانمسکن در زندگی مادي و معنوي 
با  ایرانی ـ اس�میي مسکن بومی بافت تاریخی شهر گرگان براساس دیدگاه سبک معماري ها ویژگی

  است:به شرح زیر آمده  دست به نتایجپرداخت که هاي دین اس�م و دیدگاه قرآن کریم  توجه به آموزه
 داشتن دیدهاي وضعیت اشراف و  نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون در بررسی شاخص

ها با  گاه سکونت، شاخص آسایش زندگی در 357/0هاي تحت تصرف با میزان ضریب  گاه سکونت
ضعیت و شاخص و 297/0ها با میزان ضریب  گاه سکونت، شاخص محرمیت 483/0میزان ضریب 

درصد در  99با سطح معناداري صفر در سطح  142/0امنیت تردد زنان و کودکان با میزان ضریب 
معنادار  ۀرابطوجود ها و بافت تاریخی شهر گرگان، بیانگر  در خانه ساکنانارتباط با وضعیت سکونت 

ن میزان درصد بی 95در سطح  دهد مینشان  اي نمونه تک Tنتایج حاصل از آزمون  است.و مستقیم 
از زندگی در بافت تاریخی با وضعیت دسترسی به خدمات و امکانات، حس  ساکناني مند رضایت
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معناداري وجود  ۀمحیطی، متغیر سرزندگی و روابط همسایگی رابط ي زیستها مؤلفهتعلق به مکان، 
با الگوي  یهای از زندگی در خانه ساکناني مند رضایتمتغیرها بر میزان  این وجود که اي گونه به ؛دارد

  هاي مسکونی تأثیرگذار است. مجتمع ساکنانو همسو با فرهنگ بومی  ایرانی ـ اس�میمعماري 
برخی  ،بافت تاریخی شهر گرگان هاي واقع در مسکنآمده از ارزیابی  دست در بررسی نتایج به

ندگی در از ز ساکناني مند رضایتکه موجب افزایش به دست آمد  ایرانی ـ اس�میاصول معماري 
گزینی، رعایت  تأکید بر حریم خصوصی، خلوتبوده است؛ از جمله: با معماري بومی  هایی خانه

ي ها بخشباز مانند ایوان، وجود  درون خانه، استفاده از فضاهاي نیمه نداشتنِ دیدآسایش فردي، 
نظور به مها  هاي اعیانی در بافت تاریخی گرگان، چیدمان اتاق ی و بیرونی در خانهاندرون
 پیدانبودنِدور از چشم مهمان، ه هایی ب مساکن در بافت تاریخی؛ ساخت آشپزخانه نداشتنِ اشراف

ها  هاي مخصوص آقایان و خانم ها، وجود حلقه یا بکوب بودن ورودي داخل خانه در صورت باز
 چپی در هاي ورودي، جلوگیري از دید افراد غریبه به داخل خانه با ساخت راهروهاي پیچ روي درب

هاي واقع در  یی خانهگرا درونحفظ محرمیت یا براي منتهی به حیاط، وجود فضاهایی براي انتظار 
ها  مندي ساکنان این بافت ها موجب کاهش رضایت دیگر وجود برخی مؤلفه از سوي .بافت تاریخی
 ،ناکافیهاي تنگ همراه با روشنایی ضعیف و  وجود معابر و کوچه :مواردي همچونشده است؛ 

به  توجهی بیپذیري مناسب از نظر کالبدي،  دسترسی فقدانهاي دنج با پتانسیل بروز جرم،  مکان
موجب که گاه ها  بافت ساکنان میانحس تعلق در  نبودهمراه با  ساکناناقتصادي و اجتماعی  هاي الزام

  .ودش میهاي قدیمی و فرسوده  ی با بافتهای محلهکاهش تردد و امنیت کودکان و زنان در 

  پیشنهادها
پژوهش به شرح زیر ارائه  هاي در راستاي تحقق به اهداف پژوهش، راهکارهایی در قالب پیشنهاد

  شود: می
و معیارهاي برگرفته و مورد تأیید اس�م در ساخت  ایرانی ـ اس�میاستفاده از الگوي معماري . 1
  ؛مسکن
ها توسط مدیران  از تخریب خانه تاریخی و جلوگیري بناهايتوجه ویژه به بازسازي و مرمت . 2

  ؛و نهادهاي مسئول
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ها و  در ساخت و طراحی خانه ایرانی ـ اس�میو نمادهاي هویتی  عناصرکارگیري  رعایت و به. 3
  ؛شهري هاي محله
و تقلید از سبک  گرایی زیستی با پرهیز از تجمل س�می و سادها ـ ترویج سبک زندگی ایرانی. 4

  ؛زندگی غربی
  ؛از معماري و مصالح بومی در ساخت بنا با توجه به شرایط اقلیمی منطقه استفاده. 5
در راستاي تشویق اهالی محله به حس ماندگاري در بافت  ساکنانرفع نیازها و مشک�ت . 6

  .تاریخی
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، »شناسی صورت و معنا در معماري باغ ایرانی نشانه«)، 1393خسروجردي، نرجس و محمودي، مسعود (
  ، مشهد، آبان.هاي علوم و تکنولوژي نهمین سمپوزیوم پیشرفت

؛ بررسی دو اثر تاریخی اس�میایرانی ـ نسبت صورت و کارکرد در معماري «)، 1392آرا ( جهرمی، گل خواجه
، ارشد به راهنمایی دکتر مسعود علیا نامه مقطع کارشناسی پایان، »اهللا لطف کلیساي وانک و مسجد شیخ

  دانشکده هنرهاي کاربردي، دانشگاه هنر تهران.
 نامه پایان، »شناسی مسکن شهري؛ مطالعه موردي شهر گرگان تحلیل فضایی گونه«)، 1395دهداري، مصطفی (

  دانشگاه گلستان. ،کارشناسی ارشد
هاي تاریخی بر پایه هنجار حس  ارزیابی بافت«)، 1396رضوانی، نوشین؛ بهزادفر، مصطفی و حبیبی، کیومرث (

، 8، سال ریزي شهري نشریه پژوهش و برنامه، »تعلق به مکان؛ نمونه مطالعاتی: محله سرچشمه گرگان
  .23- 42، صص 29شماره 

بازشناسی هویت کالبدي در شهرهاي اس�می؛ «)، 1391ماعی، علی و موحد، علی (زنگانه، ابوالفضل؛ ش
  .37- 51، صص 5، شماره 2، سال اي ریزي منطقه فصلنامه برنامه، »مطالعه موردي: شهرري

با  ایرانی ـ اس�میهاي مسکن  بررسی تطبیقی شاخصه«)، 1395سادات، سیده اشرف و ضرغامی، اسماعیل (
  .2- 6، شماره فصلنامه نقش جهان، »روزمسکن آپارتمانی ام

هاي  بر آموزه تدقیقی بر ساختارها و کارکردهاي مسکن مبتنی«)، 1395سجادیان، مهیار و ملکی، سعید (
  ، بهار.27، شماره 8، دوره انداز زاگرس ریزي شهري چشم فصلنامه جغرافیا و برنامه، »اس�می

، »هاي اردبیل با نگاهی به معماري پایدار شناسی خانه نهگو«)، 1394سرکن دیزجی، رضا و زمزمی، میرباقر (
  .هاي جدید در معماري و شهرسازي المللی افق دومین کنگره بین
، »هاي بافت تاریخی گرگان شناسی خانه گونه«)، 1395پور، حامد و محمدنژاد، محسن ( سمیعی، محمد؛ بهزادي

  گرگان، تیرماه. ،کنفرانس مهندسی عمران، معماري و مدیریت پایدار شهري
فصلنامه ، »الگوسازي مسکن بر پایه سبک زندگی اس�می«)، 1393زاده، محمدحسن ( سیروسی، راضیه و الهی

  .35- 70، صص 1، شماره 1، سال سبک زندگی دینی
شدن بر ساختار کالبدي شهرهاي  تأثیرات جهانی«)، 1394راد، علی و قاسمی، احمد ( شمس، مجید؛ صفاري

، صص 17، شماره 5، سال اي ریزي منطقه فصلنامه برنامه، »شهر اصفهان موردي: ک�ناس�می؛ نمونه 



  ۳۳  ایک انیآر یمصطف ،یملک دیسع/  یاسإلم ـ یرانیا يمعمار سبک دگاهید از یخیتار مسکن يها شاخصه یابیارز

 

 سبک يریپذ تحول يراستا در یاسالم ـ یرانیا يمعمار سبک دگاهید از یخیتار مسکن يها شاخصه یابیارز
 )گرگان شهر یخیتار بافت: يمورد مطالعه( نینو يمعمار

134 -119.  
  ، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.بررسی هنرهاي اس�می در دوران معاصر)، 1389صفاران، الیاس (

فضایی در مسکن  الگوي پنهان حاکم بر نظام استقرار«)، 1394م�ذي، فاطمه و پورمند، حسنعلی ( طباطبایی
، 3، سال ي معماري اس�میها پژوهشفصلنامه ، »؛ بررسی موردي: خانه رسولیان یزدایرانی ـ اس�می

  .9شماره 
 فضایی ـ کالبديبررسی عناصر «)، 1394اصغر ( زاده، شهاب و آبرون، علی عسگري رابري، اباصلت؛ عباس

مجله پژوهش ، »زباد با�، فریزي و آیدلیکتأثیرگذار بر مسکن روستایی؛ مطالعه موردي: روستاهاي دی
  .177- 193، صص 4، شماره 4، سال ریزي روستایی و برنامه

؛ ایرانی ـ اس�میتحلیلی بر فضاهاي شهري موجود براي رسیدن به الگوي شهر «)، 1391بیمرغ، یونس ( غ�می
  گاه اصفهان.دانش ،ریزي شهري رساله دکتري جغرافیا و برنامه، »نمونه موردي: شهر اصفهان

  نشر فضا. :، تهران»گیري معماري در تجارب ایران و غرب شکل)، 1371ف�مکی، محمدمنصور (
هاي استان آذربایجان شرقی در  هاي مسکن روستایی شهرستان تحلیلی بر نابرابري«)، 1390قنبري، ابوالفضل (

  .50- 33، صص 136، شماره فصلنامه مسکن و محیط روستا، »1387سال 
ایرانی ـ تقابل شهر «)، 1395نیا، جمیله؛ ضرغامی، سعید و رستمی، قهرمان ( مصمم، حسن؛ توکلی محمدیان

  .25، شماره 7، سال فصلنامه مطالعات شهر ایرانی ـ اس�می، »ي شهري هزاره سومها چالشبا  اس�می
اي شهرهاي ه نظم فضایی محله تحلیلی بر«)، 1395حسینی، عباس و شمس، مجید ( آرا، محمد؛ ملک محیط

، انداز زاگرس ریزي شهري چشم فصلنامه جغرافیا و برنامه، »؛ مورد مطالعه: شهر قماس�می ـ ایرانی
  .29، شماره 8دوره 

  ).1394( مرکز آمار ایران، سالنامه آماري استان گلستان
کید بر نقش هاي شهر اس�می با تأ و شاخص ها مؤلفهبررسی «)، 1393مقدم، علی ( رضایی ؛مشکینی، ابوالفضل

، 1، دوره فصلنامه شهر پایدار، »اس�می ـ ایرانیسازي در تحقق الگوي شهرسازي  و اهمیت فرهنگ
  .37- 68، صص 1شماره 

نمونه پژوهش میدانی: بافت  ایرانی ـ اس�میحجاب و پوشیدگی در شهرسازي «)، 1389منصوري، علی (
  .38- 49، صص 130، شماره 29، دوره فصلنامه مسکن و محیط روستا، »قدیم شهر شیراز

سازي مفاهیم اس�می در معماري  شناسی شاخص آسیب«)، 1394سعدوندي، مهدي ( ؛مهدوش، محمد
  .21، شماره فصلنامه مطالعات شهر ایرانی ـ اس�می، »اس�می
، رفصلنامه هنر و معماري باغ نظ، »هاي ایرانی در گذر از دوران اس�می پایداري اندام«)، 1392نظیف، حسن (
  .57- 68، صص 24شماره 



 ه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیفصلنامدو ۳۴

 

 1397پاییز و زمستان ، دوازدهم، شماره ششمسال 

صص ، 178، شماره 4، سال فصلنامه کتاب ماه هنر، »تأم�تی در مبادي شهر اس�می«)، 1392زاده، محمد ( نقی
15 -4.  

  )، قم.1379، ترجمه دشتی، محمد (الب�غه نهج
بازتاب جنسیت در فضاهاي شهري سنتی ایران در دوره «)، 1390، مرتضی (میرغ�می ؛لیحههاشمی، م
دانشگاه هنر ، مجموعه مقا�ت منتخب اولین همایش ملی معماري و شهرسازي اس�می، »ویهصف

  .اس�می تبریز
هاي  ها در خانه دهنده و د�یل وجودي آن بررسی عناصر شکل«)، 1391هدایت، اعظم و طبائیان، سیده مرضیه (

  .3، شماره نشریه شهر و معماري بومی، »بافت تاریخی بوشهر
پیشرفت و عدالت در اندیشه حضرت امام «)، 1389سعیدي، علی و کشاورزیان، مهدي ( یاوري، وحید؛

، مرکز تحقیقات هاي مبانی نظري برنامه پنجم توسعه مجموعه مقاله، »خمینی(ره) و مقام معظم رهبري
  اي علوم انسانی و اس�می، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران. رشته میان

ایرانی ـ ینی پایداري با تأکید بر نقش طبیعت در ساختار کالبدي شهرهاي بازآفر«)، 1390یزگرد، فاطمه (
  .90، پاییز 5، شماره فصلنامه شهر ایرانی ـ اس�می، »اس�می

ایرانی ـ بندي شهر  تأثیر مناسبات اجتماعی در شکل«)، 1388محمدحسین ( محمدي، سید ؛فر، شهرام یوسفی
، پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ، »در عصر سلجوقی وار به شهرري براساس رویکرد نمونه اس�می

 .1، شماره 1سال 

  
  


