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چکیده
تاریخ معماری و شهرسازی اسلامی مبین این مطلب است که مسکن و محلات مسکونی علاوه بر ساختار کالبدی خود ،مفاهیم و
معانی والایی را به همراه داشته است .در شهر اسلامی ضمن پاسخگویی به نیازهای مادی ،بستر آرامش معنوی و توجه به نیازهای
روحی انساااچ نوچ امنیت ،عبادت و حیات جمعی نیز فراهم شااده و رفتارهای فردی در بطن رفتارهای اجتماعی تعریو و تبیین
می شاد .اما به تب پیامدهای زندیی مدرچ و تیییر در سااختار رفتارهای انسانی ،آسیب ها و عوامل مخربی مفاهیم زندیی جاری
در مساکن و محله را تحت تاییر و تنز ررار داد .مقالهی حاضار ضمن مرور مفاهیم ارزشمند زندیی در خانه و محلهی اسلامی،
آیار و نتایج بیتوجهی به هویت اسالامی در شهرسازی معاصر را بررسی و تحلیل کرده و دستمایهای برای تقویت مفاهیم والای
سااکونت ارا ه خواهد داد .روت تحقی  ،ترکیبی از روتهای تفساایری -تاریخی و علی و معلولی بوده که با توصاایو و تحلیل
بیاچ یردیده اسات .نتیهه اینکه عوامل مختلفی سبب تنز کیفیت سکونت در شهرسازی سا های اخیر یردیده که از آچ جمله
می تواچ به کمرنگ شادچ اصاالت و احسااع تعل به خانه و محله ،بی توجهی به مفهوم حریم در ساکونت و تععیو امنیت در
محلات و فقداچ آرامش روحی در مسکن اشاره کرد.
کلمات کلیدی :هویت اسلامی ،مسکن ،محله ،شهرسازی اسلامی ،سکونت
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مقدمه:

بیتوجهی بااه هویاات اسااالااامی در مساااکن و محلااه در

یکی از وظایو و تعاریو ابتدایی مسکن با هدف محافظت

شاهرسازی امروز ارا ه و تحلیل یردیده است .در این میاچ

فیزیکی انساااچ تا حد «پناهگاه» و حتی «جاچپناه» نزو پیدا
مییابد ،لیکن باید دانسات که مسکن تنها برای بقا و زنده
مااندچ نبوده و شااایون زندیی حتی هساااتی و اید ولوژی
انسااچ را نیز تحت تاییر ررار میدهد .مسکن علاوه بر بستر
فیزیکی و مااادی نقش مویری بر تکاااماال روو و حعاااور
معنوی انساااچ و در وار سااعادت او دارد .اما متاساافانه در
زنادیی امروز نوعی تحو و انفااااا در جسااام و جاااچ
معمااری خانهها پدید آمده که پیوساااتگی و ژرف معنایی
حیات را خدشهدار کرده و روو زندیی جاری در خانه را
متلاطم ساااخته اساات .بر همین سااو همزماچ با تحو در
شاکل و ماهیت شاهرنشاینی به ویژه پس از انقلاب صنعتی
در کشاورهای اسالامی ،محلههای شهری نیز تاب تحولاتی
در کاالبد و روب اجتماعی و فرهنگی شااادند .محلههای
امروزی نه نوچ سااب از نظام ارتباطی و عملکردی پیشین
خود تبعیات کردهاند و نه از رواب اجتماعی بین سااااکناچ
محله ننداچ ایری به جا مانده؛ در وض کنونی به خاوص
در کلاچشاهرهای کشاور ،ساکنین محلات ننداچ دخالتی
در ادارن امور محلۀ خود ندارند و در نتیهه هویت محلات
رو به نابودی اسااات .باید پفیرفت خانههایی که روزیاری
محل آرامش و استراحت و خلوتگاه افراد و محلاتی که در
آچ دروچ از بروچ و محرم از نامحرم و آشنا از غریبه متمایز
و همساااایگی و هممحلاهای در آچ متعاارف بود ،در حا
فروپاشی و فراموشی است .سلیقههای شخای ،توانا یهای
مالی و ذهنیتها و ژساتهای مدرنیساتی بععا آسیبهای
جدی به ساختار کالبدی و محتوایی محلات و خانهها وارد
سااخته است .هدف از این مقاله ،بازخوانی مفاهیم زندیی
ارزشمند در خانه و محله اسلامی و تحلیل تبعات بیتوجهی
باه هویات اسااالاامی در مساااکن و محلاۀ امروز باا نگاهی
آسایبشاناسانه است؛ بر این اساع ،ابتدا اندکی به مفاهیم
هویت اسالامی پرداختهایم ،در ادامه شاخاههای مسکن و
محله در معماری و شهرسازی اسلامی بررسی و سپس آیار

ساااعی بر این بوده کاه بر آیاار مثبات و نقش ویژن مفاهیم
متعالی سکونت اسلامی در بهبود وضعیت مسکن و محلات
نیز اشاراتی صورت ییرد .لیکن ارا ۀ ضواب و یا نظریه در
این خااااوص رطعاا نیااز باه مطالعاتی بسااای و بررسااای
همهجانبۀ عوامل مویر بر جریاچ زندیی در شااهر را خواهد
داشت.
 -1تعریف هویت و مفاهیم هویت اسلامی
هویات در لیات باه معانی متعددی به کار رفته اسااات .در
فرهنگ دهخدا هویت به معنای تشاااخیم آمده هفرهنگ
دهخدا ،ج  )68002 ،11و در فرهنگ معین به معنی هسااتی
و وجود و ساابب شااناسااایی شااخم .هفرهنگ معین ،ج ،1
 )8660واژهی «هویت» مرکب از «هو+یت» مادری عربی
اسات که از نه بودچ «هو» یا او و در مقام پاسخ به پرسش
«ما هو؟» یعنی «آچ نیست؟» سخن به میاچ میآورد.
هویت در نگرت فلسااافی به «هساااتی و وجود» تعبیر
میشاااود و در معناای عامیانه و عمومی به معنای«ماهیت یا
تشاااخم» به کار میرود .هنقره کار .)81 :1101،در نتیهه
هویت آنساات که نیسااتی و موجبات شااناسااایی و فهم را
پاادیااد میآورد .نقره کااار هویاات انسااااچ را در دو مرتبااه
«مادی» و «معنوی» طبقه بندی و آچ دو را مکمل هم معرفی
کرده و نقش اراده آدمی را در مرتبااهی دوم بااه مراتااب
رویتر میداند .ههماچ )88 ،لینچ در کتاب شااکل خوب
شااهر ،هویت را به معنای «مکاچ» تعریو میکند و معتقد
اساات هویت یعنی حدی که شااخم میتواند یك مکاچ
را به عنواچ مکانی متمایز از ساایر مکاچها مورد شناسایی
ررار دهد ،به یونهای که شخایتی مشخم و منحار به
فرد داشاااته باشاااد .هلینچ )188 :1112،در نگاهی دیگر؛
تشاااخیم هویات در وار نوعی ارزتیفاری و یا تعیین
کیفیات اسااات کاه با اندوختههای ذهنی فرد ارتباط کامل
دارد .هپاکزاد )188 :1118 ،همچنین هویت مهموعهای از
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صافات و مشاخاات است که باعت تشخیم یك فرد از

برای زندیی مفهومی عمی و والا را ل اسااات .از دید این

افراد و یااا یااك شااایی از اشااایااای دیگر میباااشااااد.

جامعه زندیی هدیهی ارزشمند خداوند متعا بوده و انساچ

هبهزادفر 61 :1101،و )66

که به زباچ و اندیشاه از دیگر جانداراچ متمایز شده ،مقامی

از منظر شهرسازی ،در فرآیند تکوین هویت آشکار
و پنهاچ شاهر ،عناصر و عوامل یونایونی دخالت دارند.
هویت شاهری مقولهی پیچیدهای است که در آچ تاریخ،
جیرافیا ،جامعه شاناسی ،ارتااد ،مردم شناسی و بسیاری از
دانشهای دیگر نیز مویر و متأیرند .ساختههای بشری بیش
از آنکه ماالح و شیوههای ساخت را نشاچ دهد ،تفکر و
هویت سااازندیاچ را اظهار میکند؛ لفا شااهر و فعاااهای
شهری شاخای از هویت سازندیاچ و ساکناچ آچ شهر را
بیاچ میکند و هویت شاهر ،برآیند همه نیروهایی است که
شاااهر را به عرصاااهی کالبدی -اجتماعی منساااهم تبدیل
میکند .در نتیهه شااهر با هویت ،نمود انساااچ با هویت
است.
هویاات دینی یکی از انواه هویاات بوده و شاااااماال
مهموعهای از باورها و اعمالی اسااات که فرد یا جامعه در
ارتباط با سنتها و مراسمی که جنبهی ایمانی دارد به اجرا

والا و ارزشاامند دارد و در ربا رفتار و اعما خود مس ا و
اساات .در تفکر اساالامی زندیی وساایلهای برای تقرب به
خداست .هویت اجتماعی در این جامعه منسهم و یکپارنه
بوده و اععای این جامعه نوچ اععای یك خانوادهاند که
میبایساات در زندیی با یکدیگر تعامل داشااته باشااند و به
دیگر اععای جامعه یاری رسانند .در مفاهیم اسلامی ،انساچ
صرفا به منزلهی «فرد» نیست بلکه رابطهی او با جم و امتی
که در آچ زندیی میکند ،وجهی اسااسای از هویت انساچ
را نشاااچ میدهد .لفا در نگرت اساالامی ،انساااچ موجودی
اجتمااعی بوده و نسااابات باه جم و جاامعهای که در آچ
زندیی میکند ،بیاراده و بی مسا ولیت نیست .این هویت
اجتماعی ،نیزی از پیش تعیین شاده نیسات ،بلکه انساااچها
در شبکهای از رواب با یکدیگر آچ را میسازند.
 -2مروری بر شااخهاهها و مفاهیم مسکن و
محله در شهر اسلامی

اساالامی که یکی از ارسااام هویت دینی اساات ،امری اساات

تمادنی اسااات و مطاالعاه تأییر و تأیر این عرصاااه جایگاه

نهاادیناه در وجود ملاتهای منطقهی خاورمیانه و شاااما

ویژهای دارد .امروزه مسااألهی مهم این اساات که در جامعۀ

آفریقا و ریشه در سنت و آیین پیامبر اکرم هص) ،ررآچ کریم

اسالامی بسایاری از سانتهای اسالامی در شهرسازی مورد

و نیز اهاال بیاات علیهم السااالااام دارد .هرااالیباااف و پور

غفلات وار شاااده و شاااهرها رنگ و جلون غربی به خود

موساااوی )166 :1138،دین به عنواچ یکی از مؤلفههای

یرفتهاند .با نگاهی یفرا به سایما و بافت کالبدی شهرهای

اساااساای تمدچ بشااری نقش اساااساای در تکوین هویت

ایراچ می تواچ بسایاری از عناصار و اجزای شهری که نقش

انسااچها دارد .هویت اسالامی اعتقاد و احسااسای مشترک

عمادهای در عملکرد و حیااات زناادیی شاااهری دارناد را

نسابت به خدا ،ررآچ و اصاولی مشترک در میاچ جمعی از

مشاااهده کرد .هضاارابی و علینژاد طیبی )12 :1103 ،آنچه

انساااچها اساات که آچها را از سااایر ادیاچ متمایز ساااخته و

بدیهی اسات در نظام و ساختار شهر اسلامی تهلی فرهنگ

مناساابات آچها را با ادیاچ دیگر شااکل میدهد .هویت ،در

و عقاید اساالامی را در صااورت و معنای شااهر و اجزایش

جامعهی اسالامی که در آچ محور ،دستورات الهی و تعالیم

میتواچ جسااتهو کرد .به عبارت دیگر بعد کالبدی ،روانی

اسالامی است با جامعهای که در آچ ماده یرایی و توجه به

و رفتاری شااهر اساالامی مبین و معرف آداب و اید ولوژی

زندیی دنیوی حاکم اسات تفاوت دارد .جامعهی نخست،

اسالامی اسات .در نتیهه با بررسای اجزای و سلو های شهر
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مییاافارد .هاحماادی .)26 :1100 ،بر این اسااااع هویاات

شهر ،مهمترین عرصهی زیست انساچ و بزرگترین سلو
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اسالامی میبایست مفاهیم و آموزههای دین اسلام در کالبد

لكَُُم منٍ بیوِتكٍُُم ُساااکَنا .هنحل ،آیه  )08و خداوند

و روو اجزای و آیار معماری و شهرسازی بیاچ و در نگاهی

خانههایتاچ را مایهی آرامش برای شااما ررار داد .اساام

عمی تر ردیابی و آشاااکار یردد .مساااکن و محله دو جزی

مکاچ از صاافت سااکوچ ،یعنی مسااکن نندین مرتبه در

اصالی شکلدهندن شهر اسلامی است .به عبارت دیگر شهر

ررآچ آمده و برای اینکه خانهها به وار مظهر و مایهی

اساالامی مهموعهای اساات از محلات مسااکونی متهانس و

آرامش شااوند ،معماراچ یفشااته تدابیر یونایونی را در

بنااهاای عمومی یاا حکومتی در مقیااعهاای خرد و کلاچ

کار داشتهاند .هبمانیاچ و همکاراچ)80 :1103،

شاهری .باید اشااره کرد که در ردیم شاخاههای مشترک
در یااك محلااه نوچ زباااچ ،ماافهااب ،حرفااه و رومیاات و
تفااوتهااای یااك محلاه بااا ساااایر محلااات معرف و مبین
ارتبااطاات محلات به شااامار میرفت که البته میبایسااات
ویژیی خاص این محلات را در بررراری رواب  ،پیوستگی
و مشاارکت مدام محلی و همبستگی اجتماعی دانست .اما
غفلت و بیتوجهی به شاخاههای اصیل محله در سا های
اخیر مشاااکلااات فراوانی را در عرصااااههااای یونااایوچ
اجتماعی ،فرهنگی ،ارتااادی و سیاسی پدید آورده است.
این بدعت در نظام ساخت و شکلییری شهرها در ساخت
مساااکن نیز تاییر واضاااح و مخربی یفارده اسااات .در این
بخش به مرور و بازخوانی مفاهیم و مشخاههای مسکن و
محله در شهر اسلامی میپردازیم.
 -1-2مفهوم مسکن در شهر اسلامی
«مَسااکَن» اساام مکاچ اسااات بر وزچ مَفعَل ،به معنای محل
آرامش و ساکونت که از ریشاهی «سَکَن» به معنی آرامش
میآید و در اصطلاو به مکانی یفته میشود که انساچها یا
به بیاچ بهتر خانواده در آچ زندیی میکنند .در لیت نامهی
دهخدا مساکن ننین معنی شده :جای باشش و خانه ،منز
و بیات ،جاای ساااکونت و مقام ،جای آرام و  ....هدهخدا،
)1112

پیرنیا معتقد اساات« :خانه جایی اساات که ساااکناچ آچ
احسااااع نااراحتی نکنند و اندروچ خانه یا جایی که زچ و
بچه زندیی میکنند میبایسات تنوه زیادی داشته باشد تا
خستگی احساع نشود ».هپیرنیا)181 :1116،
رساو اسالام فرمودهاند« :ح همساایه آچ است که
بنای خود را از بنای او بالاتر نبرند و جریاچ هوا را بر وی
مسااادود نکنناد ».هپاایناده )631 :1126،مساااکن والا در
همساااایگیهای خود نیز تواضااا را رعایت میکند و در
هماهنگی با نظم شاااهر اسااالامی نه از لحاگ ررارییری،
مکاچیابی و پیشآمدییها و نه از لحاگ رنگ ،آمودها
و مانند آچ در توازچ ررار دارد .هویی و پشوتنیزاده،1103،
)21
خداوند ،شاهری که در طراحی آچ باغ و بوساتاچ و
به طور کلی طبیعت دیده شااده باشااد را شااهری «طیب»
ناامیده و ساااکونتگاهی که در باغ باشاااد را نعمتی الهی
برمیشمرد .هسبا ،آیه  )18ههماچ )83 :همچنین سکونتگاه
اولیهی بشاار به صااورت باغ معرفی شااده اساات .هبقره ،آیه
 )18و لفا در اصاااو معماری اسااالامی ،توجه خاصااای به
بهرهییری از عناصار طبیعی در ساااخت مسکن شده است.
معمار اسلامی ،حتی ایر خانه کونك و ساده باشد ،باز هم
میکوشد که آچ را با طبیعت همراه کند .خاوصا این وف

مسااکن فعااای رساایدچ انساااچ به آرامش اساات .در

بین طبیعات و کاالباد در خانههای ارلیم یرم و خشاااك با

ررآچ نیز واژه مسااکن به معنی جایی که در آچ آرامش

رونقی ویژه و کاملتر نمود یافته و بدین سااابب اسااات که

باشاااد ،آمده اسااات .هالانعام ،آیات 11و  )32در تمدچ

آب نه به صورت رواچ و نه ساکن و باغچه با فعای سبز

اسلامی صفتی از خانه که در عمل ،خانهها با توجه به آچ

و درختاانش همراه و همنشاااین همیشاااگی جسااام و جاچ

شااکل یرفتهاند ،سااکوچ و آرامش اساات ،وُ اللَه جُعُلَ

معماری خانههای اسااالامی بوده و به تب این حعاااور و در

4

بررسی نقش هویت اسلامی در ساخت مسکن و
محلات مسکونی

5

شماره صفحه 11-1

جهت آسایش و آرامش انساچ است که بهره مندی مطلوب

روو و وجود آدمی اساات .البته این آزادی شاااچ و تعریفی

و بهیناه از مواهب طبیعی نوچ تابش ،باد و نور از مهمترین

خاص دارد .مفهوم این آزادی در یروی عدم سلب آزادی

شاااخاااههای معماری مسااکن اساالامی به شاامار میروند.

از دیگراچ است که این مهم به تب تنوه در فعا و رفتارهای

فعااهای نیمه باز نوچ ایواچ و توجه به دید و منظر و نقش

وابسته به آچ پدید میآید .بدین معنی که در خانهی اسلامی

کلیادی حیااط در سااااماندهی و نینش ساااایر فعااااها و

برای هماه نیز و هماه کس تفکری پااساااخگو و کالبد و

ماااادا هاای فراواچ دیگر همه دلیلی بر اهمیت حعاااور

معناایی خاص وجود دارد .این بداچ معناسااات که خانهی

طبیعت در مسکن اسلامی بوده است.

اسالامی که بر مبنای معماری و شاهرساازی اسلامی بنا شده

به اعتقاد مسااالماناچ ،هنر زمانی به کما میرساااد که
صااورت آچ معنایی بریرفته از تعالیم و روانین الهی داشااته
باشاد .در معماری و شهرسازی اسلامی نیز با شناخت انساچ
و نیازهای او از یك ساو و شاناخت باورها و اعتقاداتش از
سوی دیگر و بر پایهی تعالیم دین مبین اسلام ،تدابیری خل
شاااده اسااات کاه نموناههای بارز آچ را میتواچ در ایهاد

ویژییهاایی دارد که پاساااخگوی جمی نیازهای روحی-
روانی و جساامی و مادی انساااچها اساات و معمار به دنبا
تهلی صافات بهشتی در محی خانهی اسلامی و به تب آچ
تعاالی و تکامل اخلاریات انساااانی و صااافات الهی در آچ
محی است.
 -2-2مروری بر مفهوم «محلااه» در شااهر

هندسه ،ایهاد آرامش و امنیت و در توجه به فعاهای متنوه

شاااهرهااا باه عنواچ مهموعااۀ یکپااارناۀ زیساااتی از اجزای

زیستی در ساخت خانهها مشاهده کرد .در خانهی سنتی ،به

یونایونی تشاااکیل شااادهاند که در تعامل با یکدیگر یك

علت توجه به همین ارزتها و پایبندی به ریشهها و اصو

کلیات واحاد را باه وجود میآورند .یکی از مهمترین این

اسااالامی ،شاااکل و محتوای زندیی در صاااورت و معنای

اجزای یاا باه عباارت دیگر مهام زیساااتی انساااانی که در

معمااری سااانتی نیز تهلی مییافت .در وار باید یفت که

سااختار شاکلییری شهرها در طو تاریخ به خاوص در

خانه یا مسااکن هم سااازهای کالبدی اساات برای امنیت و

شاهرهای اسالامی نقش عمدهای داشته« ،محله» است .بنا به

محافظت انساااچ و هم نهادی معنوی برای آرامش درونی و

تعریو کوین لینچ محله رساامت نساابتا بزریی از شااهر

ارتقای ارزتهای معنوی او که در لوای آچ بتواند به کما

است که واجد خاوصیاتی یکدست و مشابه باشد .هلینچ،

انسانی نا ل یردد.

 )161 :1111در تعریفی دیگر کااه بااا روو ایرانی محلااه

بدین ترتیب در اسلام و ررآچ تاکید ویژهای بر اهمیت

ساازیاری بیشتری دارد ،محله از تهم  ،پیوستگی کم یا

و جایگاه مسکن و اهداف مادی و معنوی آچ شده است و

زیاد ،معاشرت نزدیك ،رواب محکم همسایگی و اتحاد

کالبد مادی مسااکن همچوچ ظرفی برای زندیی اساالامی و

غیر رسمی میاچ یروهی از مردم به وجود میآید .در این

مفاهیم والای خلقت برشاامرده میشااود .مسااکن اساالامی

تعریو محلاه ،متشاااکل ازخانه های مهاور هم دریك

جااییسااات کاه آرامش معنوی را در خود میپروراند و به

فعااای جیرافیا ی خاص اساات که خانوادهها نساابت به

واسااطهی آچ موجبات تلطیو و معنویت فعااای زندیی و

محلۀ خود احسااسای مشاابه خانۀ مسکونی خود دارند که

بساااتر پاساااخگویی به نیازهای روحی انسااااچ ،نوچ تفکر،

با ورود به محله ،خود را در یك محی آشاانا و مانوع

عبااادت و آرامش رلااب را فراهم میسااااازد .در معماااری

مییابند .هشاااکویی )10 :1116 ،در تعریفی مشاااابه ،محله

اسااالامی هدف تأمین آرامش و آزادی اهالی خانه و تعالی

واحدهای فعاایی مشاخای است که محدودن آچها تنها

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

محرمیت ،پرهیز از مزاحمت و مشرفیت ،رعایت تناسبات و

اسلامی
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بوسااایلۀ سااااکناچ آچ درک میشاااود و مردم از طری

همگن کاالبادی ،اجتمااعی و فرهنگی با یکدیگر در امور

اساااتقرار در این محلهها با هم ارتباط برررار کرده و

محل زندییشاچ مشارکت دارند.

هویت مشاااترک مییابند .هتولایی )38 :1111 ،کویری،
شااهر اساالامی را دارای نظامی میداند که خرده نظامهای
فرعی تشااکیل دهندن آچ ،محلهها بودند .هکویری:1102 ،
 )11باایاد یفت که در شاااهر اسااالامی همبساااتگی های
خانوادیی ،صاانفی و یا رومی باعت ایهاد همگرایی در
عرصاههای محلهای شده که وحدت و انسهام بیشتر محله
و تعریو و تمایز آچ از ساااایر محلات را سااابب میشاااد.
همچنین تعلقات صانفی و مناف مشترک صاحباچ یك یا
نند حرفه که در یك محله سااکن میشدند سبب میشد
آچ محله به نام صااحباچ پیشهای خاص نامیده شود؛ مانند
محلاۀ نسااااجااچ در برخی شاااهرها نوچ یزد و اصااافهاچ.
هساالطاچزاده .)612 :1128 ،شاایخی یکی از مشااخاااهها و
ویژییهای محلات اسالامی را شکلییری و روام محلات
شاااهر بر اسااااع یکی از شااااخمهاای مطرو مانند
شااااخمهای رومی -مفهبی ،اجتماعی ،ارتااااادی و یا
فرهنگی میداناد .همچنین توجاه باه ارتباطات روحی و
روانی و تعاملات اجتماعی و آداب و مراسااام مفهبی در
بین ساکناچ و بررراری امنیت و کنتر محلهها با مشارکت
مردم از دیگر مشاخااههای محلات در شهر اسلامی است.
هشیخی)80 :1106 ،
به این اعتبار ،محله به مفهوم فعای زیستی یروهی از
انسااچهاست که با رواب اجتماعی مشترک و انس و الفت
در کناار یکدیگر زندیی میکنند .در تعبیری والاتر ،محله
نهادی اجتماعی اسااات متشاااکل از انسااااچهایی با اهداف
زیسااتی و اجتماعی مشااترک که با تعامل در کنار یکدیگر
زندیی میکنند .بر همین اساااع محلات در شااهرسااازی

-3

آثاار بیتوجهی باه هویت اساالامی در

مسکن و محلات مسکونی در شهرسازی معاصر
در نند دهۀ اخیر ،شااهرها منبعت از اندیشااۀ جهانی شاادچ،
دساااتاخاوت تایییرات متعااددی در حوزههااای مختلو
یردیدهاند .در این روند ،رابطۀ فعاهای شهری و خاطرات
تاریخی و جمعی و ارتباط میاچ انسااااچ و محی  ،کمرنگ
شده است .انفاا پدید آمده ارتباط بین کالبد و رفتارهای
اجتماعی را بسااایار کاهش داده اسااات .به عبارت دیگر از
تاییر و تایر انسااااچ و محی بر یکدیگر کاساااته شاااده و به
واساطۀ این جدایی ،اجزای شاهری از جمله مسکن و محله،
دیگر در تعامل با انساچ ،امکاچ کمتری برای بررراری حس
تعل به مکاچ و محی زندیی یافتهاند و از آچجا که حس
تعل ارتباااط تنگاااتنگی بااا رفتااارهااای اجتماااعی دارد ،بااا
یسست پدید آمده بین انساچ و محی زندیی ،از رواب و
اشااتراکات جمعی بساایار کاسااته شااده اساات .علاوه بر آچ
تیییرات پادیاد آماده در کالبد محی و رفتارهای فردی و
اجتماعی ،مفاهیمی نوچ ساالسااله مراتب و حریم و امنیت
روانی و اجتماعی را تحت تاییر جدی ررار داده اسااات .در
این بخش به برخی تبعات بیتوجهی به هویت اسااالامی در
ساخت و سازهای شهری که به پدید آمدچ مسکن و محله
نامطلوب و ناز منهر شده است ،خواهیم پرداخت.
 -1-3کمرنگ شاد مفهوم اصاتت و وابسگیی به
مکا در مسکن و محله
 -1-1-3تضااعیف ت تعلو و مفهوم هویات و
اصاتت در مسکن

اساالامی تنها مهموعۀ فیزیکی و کالبدی از توده و فعااای

حس تعل به مکاچ به یونهای به پیوند فرد با مکاچ منهر

م ساکونی و ارتباطی متشاکل از خانه و کونه نیست ،بلکه

میشااود که انساااچ خود را جز ی از مکاچ میداند و بر

مفهومی متعالی از اجتماه انسااچهاست که در یك ساختار

اساااع تهربههای خود از نشااانهها ،معانی و عملکردها،
نقشای را برای مکاچ در ذهن خود متااور میسازد .این
نقش نزد او منحاااار به فرد و متفاوت می باشاااد و در
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نتیهه مکاچ برای او مهم و رابل احترام میشاااود .یك

نسااالهاا در آچ خانه یا در محلۀ خویش میزیسااات وبین

مکاچ به دلیل امکاچ رخداد یك رابطه اجتماعی و تهربۀ

انسااااچ ،محی  ،فرهنگ و تاریخ پیوندی مساااتحکم برررار

مشترک میاچ افراد ،احساع تعل و دلبستگی را شکل می

بود .برعکس امروزه خااناه هماانند کالایی خرید و فروت

دهااد .هپاااکزاد )113 : 1100،کثیری از صاااااحاابنظراچ

می شااود و هر خانه و محلهای به عنواچ سااکوی پرتاب به

معتقدند تعل به مکاچ با طولانی شدچ مدت سکونت فرد

خااناه و محلاهای یراچ ریمتتر تلقی مییردد .هنقیزاده،

در یك محل افزایش مییابد ،به ویژه هنگامی که فرد در

)18 :1138

جایی زندیی میکند که در آچ متولد نیز شاااده باشاااد.
هپیربااابااایی و ساااهااادزاده .)68 :1138،جهاااچ کودک در
سااا های نخسااتین زندیی او هماچ خانه اساات .این جهاچ
کوناك بعادها به جهاچ خارج از خانه یره میخورد ولی
مفهوم خانه و احسااااع انسااااچ از این مفهوم تا پایاچ عمر
پابرجاسات .هبراتی )81 :1106،در نتیهه اساتمرار سکونت
در یاك خااناه ،عاامال مهمی در ایهااد تعل به مکاچ
میباشد.

 -2-1-3تضعیف ت تعلو و مفاهیم هویت
در محله
باید اشاره کرد که در شهر اسلامی ،محله نیز بر اساع
اشاااتراکاتی نوچ اشاااتراک زبانی ،رومی ،دینی ،مفهبی،
صانفی و پیشاهای شکل یرفته و روام و انسهام مییافت و
محلههای ساانتی به لحاگ عملکردی از اسااتقلا نساابی
برخوردار بودنااد .هرهنمااایی و همکاااراچ )61: 1102 ،در
ننین محلاتی ،ارتباط همسااایگاچ با حس تعاوچ و همیاری

داشته و به ندرت خانواده از خانهای به خانهی دیگر جابها

اجتماعی را به نمایش می یفارد که ایر با رعایت اخلا و

میشد ،بدین ترتیب نندین نسل یك خانه را تهربه کرده

آداب و ارتباطاتی اسالامی انهام شود ،موجب همبستگی و

و حتی در یاك مقط زمانی یك خانداچ متشاااکل از نند

وحدت اجتماعی خواهد شد .کیانی معتقد است در تبیین و

نساال با هم در خانه سااکنی مییزیدند .در ننین شاارایطی

انسهام این ارتباط ،ابنیۀ محلی از جمله مسهد ،آب انبار و

خااناه همچوچ مأمنی یابت برای فرزنداچ ،نوهها و فرزنداچ

باازار محلاه و مراکزی نوچ رهوهخااناه و زورخانه محله و

آچ ها محساوب می شد و دیگر خانه فق یك کالبد نبود؛

حاتای کاونااههااا و مراکز محلااات از جااایگاااه ویژهای

بلکه جز ی از حافظهی خانواده و افراد محل و حتی مردماچ

برخوردارند .به عقیدن وی «هممحلهای» بودچ برای ساکناچ

شهر محسوب می شده و در نتیهه تاریخ زندیی خانواده با

محل نوعی ارزت مبتنی بر اشااتراکات و تعهدات به شاامار

تااریخ خااناه آمیختاه شاااده بود .باه بیاانی دیگر هر دو به

میآمد؛ بطوریکه سااابب بررراری حس حمایت از ساااایر

یکدیگر نوعی اعتبار می بخشایدند و به تعبیری شناسنامه و

هممحلهایها در افراد میشد .هکیانی ،1120 ،ج)623 :1

هویت یکدیگر بودند .در این تفکر ،تعدی و تخریب خانه
باه منزلهی صااادمه زدچ به هویت و اعتبار خانواده بود .لفا
خانه و خانواده با هم تعریو شاااده و با هم معنا مییافتند و
اصاالت خانه هماچ اصال و نسب خانواده و به تعبیری خانه
میراث ماندیار مادی ،معنوی و هویتی خانواده بود.

اما درمفهوم امروزی محله های شااهری ،اشااتراکات
مفکور تا حدود زیادی اهمیت خود را از دساات داده و
اشااتراک در تواچ مالی و در مورد محله های مساااکن
کااارمناادی،اشاااتراک شااایلی ،باااعاات همهواری و نااه
همسااااایگی ساااااکنین در محلااههااا مییردد .درننین

شایون زیسات و توساعۀ شهرها در شهرسازی اسلامی،

محلههایی به دلیل فقداچ اشااتراکات عمی و ریشااه دار

بیانگر آچ اساات که هر کس خانۀ خویش را میساااخت و

میاچ ساااکنین ،احساااع تعل مکانی و انسااهام اجتماعی

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

در رادیم عموما ساااکونت در خانهها دوام بیشاااتری

بیشااتری همراه اساات .معاشاارت با همسااایگاچ ،نوعی رفتار
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بساایار ضااعیو بوده و تعاامینی برای سااکونت طولانی

نالش مواجه ساخته است .در این عرصه دیگر خانه پدری

ماادت ساااااکنین در محلااه وجود ناادارد .هرهنمااایی و

و محلاهی آبا و اجدادی و حتی شاااهر و سااارزمین تبار و

همکاراچ)61: 1102 ،

نیاکاچ ،دیگر آچ حس و حا ساااب را تداعی نمیکند .به

شاااید بتواچ یفت که احساااع وابسااتگی به یك
محلۀ خاص آچنناچ رنگ باخته که اتفارات و تحولاتی
کاه در آچ صاااورت می ییرند با نوعی بیتفاوتی نیز

تعبیری خودمانی ،دیگر پسار همسایه برای پیرزچ محله ناچ
نمیخرد ،بقاا محله نسااایه نمیدهد و کودکاچ بازیهای
محلی را فراموت کردهاند.

همراه شااده اساات .اینکه در این بیتفاوتی نوعی جبر

با توجه به ساارمایهیفاریهای خارجی در کشااور

تاریخی نقش دارد و یا اینکه عناار شهروند و محلهوند

زمینۀ رشاااد برخی صااانای فراهم شاااد .تیییر بردارهای

هویت و انگیزن تعل خود را به محله از دسااات داده،

ارتااادی کشاور و تیییرات وسی در ساخت اجتماعی-

کدامیك به عنواچ عامل مهم تلقی میشاااوند ،مساااتلزم

فرهنگی و ارتااادی موجب تحرک ارتااادی در شهرها

بررسایهای موردی و میدانی وسایعی است .اما آنچه در

شااده و به تدریج خانوادههایی که از شاارای مادی بهتر

زندیی شااهری امروزی نباید از آچ غافل بود ،درییری

برخوردار شده بودند ،تامیم به ترک محلههای ردیمی و

عناصاار شااهری در دغدغه های فراواچ روزمرن زندیی

سااکونت درمناط نوساااز شااهر یرفتند؛ این امر موجب

شهری است .این دغدغهها جایی برای اندیشیدچ به محله

یردید تا محلات ردیمی و سااانتی اعتبار و منزلت ربلی

و همبساااتگیهااای مترتااب بر آچ برای کسااای باااری

خود را از دساات داده و محل سااکونت مهاجراچ طبقات

نمییفارد .هرهنمایی و همکاراچ)18: 1102 ،

کمدرآمد شااهر یردند .هرهنمایی و همکاراچ)16: 1102 ،

امروزه اورات زیادی از زندیی در شااهر و فعاااهای
یونایوچ شااهری سااپری میشااود .با رشااد مفاهیم جهانی
شااادچ و شاااکل ییری فعااااهای مهازی دیگر ،مفاهیم
«مکاچ» و «فعاا» دستخوت تیییر و تحولاتی شده است .در
وار فعاااهای جمعی و صاامیمی جاری در زندیی ساانتی
جای خود را به فعاااهای مهازی و شاابکههای اینترنتی و
تکنولوژیهااای ارتباااطی داده اسااات و منهر بااه پیاادایش
مفاهیم جدیدی نوچ «دهکده جهانی» و «شااهروند جهانی»

از طرف دیگر یکی از شاخاههای مدرنیته میل به داشتن
خانهی شخای مستقل و جدایییزینی از خانواده و خانۀ
پدری ،و محدود شدچ رواب همسایگی و فامیلی است که
زا یادهی زنادیی مدرچ و حواشااای آچ بوده و به تب آچ،
اورات پرداختن به جم های خانوادیی و ارزتهای رومی،
همگی از زندیی جمعی رخت بربساااته و جای خود را به
اجتماههای جدیدی دادهاند.
در موض راهکار باید یفت که هر نه محله از محی

شاده اسات .در پی این انقلاب در رفتارهای زیساتی شااهد

جمعی سااالمتر و مطلوبتری برخوردار باشااد و فعاااهای

کاهش وابسااتگیهای ساارزمینی و عر وطنی هسااتیم .نه

محلی و مرکز محلات ساااماچ یافتهتر باش اند ،امکاچ تقویت

بساایار مردمانی که در ساارزمینی زاده شااده و در ساارزمین

فعالیتهای محلی و مشااارکت اجتماعی در آچ بیشااتر بوده

دیگر تحاایل کرده و یا خانواده تشاکیل داده و در کشور

و به واساطۀ آچ احساع تعل بیشتری به محله پدید خواهد

دیگری کار میکنند .البته سااایالیت جهاچ امروز و انعطاف

آماد .دساااترسااای مطلوب محلی ،فعالیتهای اجتماعی و

پفیری و ارتباطات به وجود آمده در جایگاه خود میتواند

فرهنگی منطب با مقیاع محله ،اشتراکات و مناف محلی از

مفید و بساایار مویر باشااد؛ لیکن این موضااوه به وضااوو از

دیگر عوامل تقویت حس تعل در محلات به شمار میآید.

اهمیت زادیاه و موطن کاساااته و مفاهیم ملی و آ ینی را با

همچنین باا تقویات کاالبدی و فعالیتی مراکز محلات و با

8

بررسی نقش هویت اسلامی در ساخت مسکن و
محلات مسکونی

9

شماره صفحه 11-1

و مشااارکت ساااکناچ و بدین ترتیب بر انسااهام نهاد محله

منطب بر رویکردهای ذکر شااده اساات .فعاااهایی که در

افزود .باه عباارت دیگر احسااااع تعل اجتماعی نیز مبنای

مقیاع ،تناسبات و فرم با ساختار و مختاات محله از جمله

احساع مس ولیت و به دنبا آچ مشارکت در توسعۀ محلی

جمعیت ،معیشت ،فرهنگ و آداب بریزاری مراسم و غیره

و شاهری اسات .با ننین هدفی ،اساماعیلی معتقد است که

تناساب و تهانس داشاته باشاد .ننین فعااهایی میبایست

هر اندازه سهولت دسترسی به خدمات و تههیزات عمومی

امکاچ تهم  ،درنگ ،تامل و در عین حا حرکت را برای

محلاهای با پیادهروی امکاچپفیر باشاااد ،احسااااع تعل به

مخاطب خود فراهم آورند .در نتیهه فعاااهای مناسبتر و

محله در این فرایند افزایش مییابد و هر اندازه که دسترسی

معنادارتری برای نشستن ،استراحت کردچ ،تهلی رفتارهای

به نیازهای روزانه و تردد شهری با اتومبیل صورت ییرد و

محلی و رویادادهای فرهنگی ،اجتماعی پدید خواهد آمد.

فاصاله حرکت بیشتر باشد به هماچ اندازه احساع هویت و

با شاکلییری فعاهای محلی و حاکمیت جوی صمیمی و

تعل اجتماعی کاهش مییابد .نتایج پژوهش میاچرشااتهای

خودماانی که البته متناساااب با رفتارهای محلی باشاااد و با

صورتیرفته در طرو ساختارشناسی هویت محلهای تهراچ

بریزاری برنامههای متناسب با هویت محله ،ساکناچ محله،

نیز نشاااچ میدهد که مقیاع حد فاصاال خانه تا شااهر ،در

حساای ذهنی و درونی در اتاااا با فعااا پیدا کرده و حس

وضاااعیات کلااچشاااهری تهراچِ امروز ،بر کیفیات زندیی

تعل باه مکااچ و هویات محلی به معنای وارعی در محلات

سااااکناچ این شاااهر ایریفار اسااات .این پژوهشها نشااااچ

جاری خواهد شااد .فراهم شاادچ امکاچ همنشااینی ساااکناچ

میدهناد کاه مقیااع «نزدیکی باه محل ساااکونت» ،نقش

محله سابب آشانایی و بررراری تعاملات بیشتر آچها شده و

ساااازندهای در ارتقای کیفیت زندیی دارد و بر احسااااع

حتی میتواناد منهر باه شاااکالییری نهاادهاای مدنی در

تعل سااکناچ به مکاچ ساکونتشاچ میافزاید .این مقیاع در

مقیاااع محلااه و فراتر از آچ یردد .باادین ترتیااب میتواچ

هویتیابی آچها از طری سااکونتشاااچ در محله و شااهر و

شاهد بررراری مفاهیمی نوچ امنیت ،آرامش خاطر ،هویت

ایهاد رواب اجتماعی میاچ آچها نیز مؤیر است هاسماعیلی،

محلی و خاطرن جمعی در محلات بود .به واسااطۀ احساااع

 )16 :1138در نتیهه ساهولت دسترسی به خدمات محلی و

تعل اجتماعی پدید آمده ،احساع مس ولیت و به دنبا آچ

فعااهای عمومی محله و تساهیل در حرکت پیاده در محله

مشارکت در توسعه محله و شهر تقویت میشود .به عبارت

میتواناد تاا انادازهای فعاالیتهای پیاده محور و رفتارهای

دیگر محلاههاای شاااهری یکی از نهادهای خرد و ملموع

اجتماعی را تقویت بخشد .همچنین با رون مراکز محلات

شااکلییری هویتهای فرهنگی و تعل اجتماعی هسااتند.

باه نوعی رفتارهای اجتماعی و به تب آچ امنیت ،نشااااط و

البته در این میاچ نباید از نقش مدیریت محله در ایهاد این

سارزندیی در زندیی ساکناچ محله پررنگتر خواهد شد.

حس تعل برای رون مشاااارکاتهاای مردمی در محله و

لفا شکلییری عرصههای عمومی تعریو شده در محلات

شهر غافل بود.

و احیاای مهادد فعاالیاتهاای جمعی در آچهاا از اهمیت
بالایی برخوردار است .ضمن بررراری امکاچ پاسخگویی به
نیازهای جمعی نوچ مراودات محلی و تهم و همنشاااینی
یروههای مختلو سااانی ،تعاملات و مناسااابات جمعی در

 -2-3تضعیف مفهوم ریم و سلسله مراتب فضایی

مقیاع محلی را رون بخشیده و سبب انسهام و یکپارنگی

در مسکن و محلات مسکونی

محلااه خواهااد شااااد .بررراری ننین مفهوم و عملکردی

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

بریزاری برنامه های متناسب و با هویت ،میتواچ به ارتباط

نیازمند برنامهریزی و جانمایی فعااااهایی تعریو شاااده و

بررسی نقش هویت اسلامی در ساخت مسکن و
محلات مسکونی
شماره صفحه 11-1

در ررآچ ،حفظ حریم خااناه جایگاه ویژهای دارد .خداوند

استفاده میشده و به همین ترتیب معابر عریضتر شده تا به

متعاا میفرماایاد" :یاا ایهاا الفین امنوا لا تدخلوا بیوتا غیر

معبر اصلیتر و مرکز محله متال میشده است .این تمهید

بیوتکم حتی تساتانسوا و تسلموا" هنور )61 ،ای کسانی که

تاییر بساازایی در برداشاات و تلقی حساای از مفهوم حریم و

ایماچ آوردید ،به خانهی دیگراچ داخل نشاااوید مگر آنکه

خلوت در یفر از خانه به معابر تا مرکز محله داشاته است.

ربلا آناچ را آیاه سازید و بر اهل خانه سلام کنید .همچنین

در شااهر اساالامی در عموم محلات ،یك مرکز محله وجود

آمده اساات" :یا ایها الفین امنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا اچ

داشااات .این مراکز از نظر کاالبادی یاا باه صاااورت یك

یوذچ لکم هاحزاب )81 ،ای ایماچ آورندیاچ به خانۀ پیامبر

یشاادیی در راسته و یا به صورت میدانچه در محل تقاط

وارد نشوید مگر آچکه به شما اجازه دهد .همینطور آیات

نند راه بودند .در پیراموچ این مراکز معمولا تعدادی دکاچ

و احادیت مشابه دیگری نیز وجود دارد که بر تقدع حریم

برای عرضاااۀ کاالااهای روزانه و هفتگی اهالی محله ررار

خانه و خانواده اشاره و تاکید دارد.

داشت .همچنین مسهد ،حمام  ،آب انبار و بععی دیگر از

در معماری و شااهرسااازی اساالامی نیز توجه به حریم
خانه و فعاااهای آچ از جایگاه ویژهای برخوردار اساات .به
یفتۀ اناااری تاکید اسلام به خایاۀ پوشیدیی و حهاب
در زنادیی ،ساااباب شاااده بود که عموما خانهها در محلۀ
اساالامی در یك ارتفاه ساااخته میشاادند و محلات شااامل
خااناههاایی بودناد که فعاااای داخلی آچها از خارج رابل
رو اات نبود .همین طور کونااههااای کم عرو و پرپیچ و
خم و بععا سرپوشیده از دیگر عوامل ایهاد حریم محلات
و خانهها به شامار میآمد .هانااری )10 :1101،نظام راهها
و معاابر اتااااا دهناده نیز باه یونهای بود که هر محله از
طری یك راه اصالی به بازار شاهر و یا راه اصلی منتهی به
بازار متاال میشاد و از این طری در عین اتاا  ،خود را
از فعااای عمومی و پرتحرک شااهر دور نگه میداشااات.
فعای داخلی هر محله در عین عمومی بودچ ،فعایی متعل
به محله و در وار نیمه خاااوصاای بود ،به طوری که افراد
بیگانه کمتر در آچ تردد و به خااااوص تورو میکردند.
یفر محلات در برخی رسمتها شامل فعاهای کونك و
مسااقفی بود که با یك یا دو انحنای به فعااای خانه متااال
میشااد .ههماچ )66 :شاابکه ارتباطی محلات نیز پیرو همین

فعااااهاای عمومی محله نوچ رهوهخانه و زورخانه نیز در
کناار همین مراکز اساااتقرار مییاافت .با تعریو اصاااولی
مفاهیم رفتاری و معنایی در محلات و استقرار عملکردهای
جمعی در فعااهای مرکز محله ای ،محلات شکل و مفهوم
وارعی یك فعااای نیمه عمومی هنساابت به فعااای عمومی
شااهر) و یا به تعبیری نیمه خاااوصاای هنساابت به فعااای
خاااوصاای خانه) را خواهند یافت .بدین ترتیب یك ساایر
منطقی از فعای خاوصی خانه به عنواچ فعایی آرام ،دنج
و کاملا خانوادیی به فعاای عمومی شااهر به عنواچ فعای
ازدحاام ،تنوه و کااملاا پیچیده و همگانی نیز پدید خواهد
آماد .به عبارت بهتر پس از خانه ،فعاااایی واسااا هم در
کالبد و هم در مفهوم بین خانه و شهر وجود دارد که ضمن
حفظ حرا م ،یفر تدریهی و ارتباط دو مفهوم و سااااختار
متمایز خانه و شاااهر را میسااار و آمادیی پفیرت تیییرات
حساای و ذهنی را برای فرد ممکن میسااازد .در این حالت
فعااا و ساااکناچ محله به عنواچ کالبد و انساااچهایی آشاانا
حرکت از دروچ خانواده به بروچ محله را ساماچ بخشیده و
از برخورد بی انطباا و حعاااور نایهانی فرد در شاااهر و
آشفتگیهای آچ جلوییری میشود.

راعده از تناساابات متفاوت برخوردار بودند .به یونهای که

در مسااکن اساالامی همواره ورود از بیروچ به دروچ با

باریكترین معابر ،کونههای خاااوصاای مرتب با یك یا

ساالسااله مراتب حعااور همراه بوده اساات .به عبارت دیگر

نناد خااناه بوده کاه تنهاا باه وسااایلۀ یك یا نند خانواده

ضواب و ریودی تدریهی در یفار از فعای عمومی بیروچ
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به فعاای خاوصی دروچ وجود داشته است .در حالی که

مکاچ ییری فعاهای مختلو یك خانه نسبت به خانه

این مسااا لااه در معماااری امروز کمتر مورد توجااه ررار

های مهاور و نسبت به فعاهای عمومی ،نه از نظر ارتفاه،

میییرد .در یونهی «دروچیرا» از خانههای سااانتی هیونه

نه از نظر فاصااله ،نه از نظر ارتباط باااری و حتی از نظر

ای که در آچ حدارل در دو جبههی حیاط تودهی ساختمانی

بویایی و شاانوایی به یونهای بود که کمترین امکاچ ارتباط

ررار یرفته اسااات) ،جوهرهی اصااالی فعاااای خانه ،حیاط

بین دروچ و بیروچ وجود داشااات .باه این ترتیاب ،ناه تنها

اسااات و تودههاای اطراف بر مبنای تعریو حرا م و تمایز

احساااع امنیت به ساااکنین القا میشااد ،که دیگراچ نیز از

خلوتها شااکل میییرد .در این یونه ،برای ورود از معبر

امکااچ بروز ینااه یا خطا یا تهاوز به حقو ِ فردیِ دیگراچ

اصاالی به داخل خانه اولا در رریب به اتفا موارد ،ورود به

مااااوچ نگه داشاااته می شااادند .پس از آچ بن بساااتها و

خانه از معبر به فعای مسقو صورت مییرفته و نه از معبر

کویها و حتی محلات بودند که با حدود تعریو شده شاچ

به حیاط و دوم اینکه در این یفار تدریهی از فعاهایی به

امکاچ تهاوز نامناسب و ناخواسته به حریم خویش را تقلیل

نام «دربند»« ،سربند»« ،هشتی» و «دالاچ» بهره یرفته میشده،

میدانند .این حدود و حرایم در بسااایاری یا رریب به اتفا

و فعاهایی که جنبهی خاوصی کمتری داشتند در ابتدای

موارد از طری در و دروازه و امثااا آچ نبود و از طری

حیاط و فعااهایی که رلمرو خااوصی محسوب میشدند

عناصاار شااناخته شاادهای همچوچ پله ،ساااباط ،نهار طاری،

در انتهای خانه اسااتقرار مییافتند .این عدم ارتباط مسااتقیم

یك یردت ،تیییر ماالح و از این ربیل عناصر کالبدی؛ به

بین معبر و حیاط ،فعاای حیاط را به فعااایی خاااوصی و

ناظر القا و معرفی میشدند .هنقیزاده)88 :1131 ،

خانوادیی تبدیل میکرد و در نتیهه حیات در حیاط دمیده
میشاااد .سااالساااله مراتب عبور و حعاااور علاوه بر حفظ
محرمیات و امنیت ،نتایج والاتر و عمی تری نیز نهفته دارد.
سلسله مراتب ورود و این نحوهی تقرب و وصا  ،به نوعی
طی طری و درک مراتب حعاااور را به همراه دارد؛ بدین
سااالسااالاه مراتاب حعاااور و تفکر در طی طری ممکن
مییردد .در وار ادراک حقااای و مفاااهیم ساااکوناات و
هسااتی انساااچ درجات متفاوتی از درک و فهم را میطلبد.
این سیر تدریهی فعاها تا رسیدچ به فعای مقاد در یك
جریاچ و یفر پیوسااته ،مخاطب را برای درک و وصاال به
مقاود مهیا میسازد و درنتیهه نظام ترتیب و توالی فعاها
رشد و طلب و پفیرت کما را معنا میبخشد .بدین ترتیب
سلسله مراتب استقرار و ارتباط فعاهای باز ،نیمهباز و بسته
در خااناه مفااهیم ساااکوت ،مکات ،تخیل و تأمل را برای
مخاطب رابل درک و فهم نموده و ارتباط دروچ انسااااچ با
عالم معنا را ممکن میسازد.

و متعااامن حریم در محی خانواده بوده ،اما در خانههای
نند دههی اخیر به خاوص در کلاچشهرها ،وجوه مختلو
امنیت به طور محسوسی خدشهدار شده است .این در حالی
اساات که در شااهرسااازی امروز و در نظام غالب سااکونت
یعنی آپارتماچ نشااینی ،ماهیت تعاریو و حریمهای فو به
طور کلی متحو شاااده اسااات .پادیدن آپارتماچ نشاااینی
ویژییهاای اجتماعی خاص خود را دارد؛ همساااایهها در
کناار هم و باا فااصااالاۀ یك دیوار کاغفی از هم زندیی
میکنناد درحاالیکاه باا هم غریبه اند .یرنه در این نظام
برخلااف خااناههای سااانتی همساااایهها به لحاگ مکانی و
کاالبادی باه یکدیگر نزدیك اند ،اما از نظر عاطفی از هم
بساایار دورند .یرنه به تب تنگناهای ارتاااادی پدید آمده
مردم مهبورند در خانههای کونك زندیی کنند اما توجه
به حریم در خانهساازی موضاوعی بسایار اساااسی است .از
دیگر عوامل تعاعیو حریم در خانه های امروزی ،ساخت
مشاارف ساااختماچها نساابت به هم و حفف حیاط اساات.

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

ترتیاب کااه مکاااچ تعریفی دارد و درک مکاااچ مقاادع بااا

هماچیونه که یفتیم خانه در یفشته تهلییاه امنیت
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مشکل دیگر در طراحی ورودی خانههاست ،به یونهایکه

میشااود .هفروم )11، 1360،همچنین دسااتیابی به مفاهیم

با باز شدچ در آپارتماچ ،تمام خانه هویدا میشود .نرا که

انسانی سکونت لازمۀ احساع مثبت و آسایش در زندیی

عموما فعاااای ورودی از طراحی نظاممند و سااالسااالهوار

و امنیاات روانی -اجتماااعی اسااات .هررایی و همکاااراچ،

برخوردار نیساات؛ یرنه منظور ما از ساالسااله مراتب ،روند

 )10 :1103امنیت ،ابعاد مختلفی دارد و معیارهای متفاوتی

نظااموار و پیچیادهی حرکات ،مشااااباه خاانههای سااانتی

برای دساته بندی آچ نیز وجود دارد که فرصت پرداختن به

دروچیرا نیساات ،اما طراحاچ میبایساات علیرغم مساااحت

تمامی آچها در این مها نیساات .به هر صااورت آنچه در

کم خانه ها باز هم با تمهیداتی این مشاکل را مرتف سازند.

این بخش به آچ استناد شده دو یونه از مفاهیم امنیت است.

این مشاااکال به یونهای دیگر در ورودی و یا در پنهرهی

به عقیدن ماااباو برای امنیت دو ساااحت بیرونی و درونی

اتا های خواب نمود مییابد و تفکیك رلمرو خاوصی و

ترساایم مییردد ،که در ساااحت درونی ،معنویت و امنیت

عمومی را کمرنگ کرده است.

روحی -روانی و در ساااحت بیرونی تحق امنیت اجتماعی

به هر صااورت آرامش برای انساااچ با خلوت و حریم
محق میشااود و این خانه اساات که باید حریمی برای
ساکنانش باشد اما این خلوت باید به یونهای باشد که فرد
و خانواده ،خود را تنها و جدای از دیگراچ و جامعه تلقی
نکند ،بلکه میبایساات از یکسااو خلوت و حرمت خانواده
برای نیل به اهداف عالیهات نوچ تفکر ،عبادت و کرامت

و مکانیزم عمل آچها برشاامرده شااده اساات؛ در ادامه بعد
درونی یاد شده که بیشتر در رابطه با مفاهیم آرامش روحی
و روانی است را در مسکن و بعد بیرونی و اجتماعی را که
عموماا در مقیااعهاای جمعی رابل درک میباشاااد را در
خااااوص محله مورد شاااناساااایی و تحلیل ررار دادهایم.
ههمایوچ ماباو)01 :1101 ،

انساااانی مهیااا یردد و از طرف دیگر خااانواده خود را در

 -1-3-3تضااعاایااف نرااارت مردمی و امنیاات

محی اجتماعی و در کنار همسایگاچ و در محله بازشناسد.

اجگماعی در محلات

بادین ترتیب خانه از فعاااایی روحانی و معنوی برخوردار

دین از طری آیینها و مراسم ،امنیت عاطفی و هویت و

میشاااود کااه محی پرهیااایو و پرمشااایلااهی بیروچ را بااه

نقطه اتکای یابتی برای انساچ در بحبوحهی ناسازیاریها

جایگاهی امن ،صااامیمی و آرامشبخش مبد میساااازد.

به بار میآورد .دین به انساچ در شناخت خودت کمك

ننین محیطی از یك طرف بودچ در کنار اععااای خانواده

میکند و باعت میشود که او احساع هویت کند.

و درک حعااور آچها و بررراری رابطهی صاامیمانه را معنا

ههمیلتوچ )618 :1111،امیرالمؤمنین حعرت علیهه) در

میبخشااااد و از طرف دیگر پاافیرت همنوه و مهماااچ و

حدیثی فرمودهاند« :بدترین جا برای سکونت جایی است که

بررراری تعاااد میاااچ شااایوه و اسااارار مختم بااه محی

ساکنین در آچ امنیت نداشته باشند ».همچنین امام صاد هه)

خانوادیی و میزبانی از مهماچ را تعریو میکند .به عبارت

نیز در این باره فرمودهاند« :سه نیز است که عموم مردم

دیگر خانه فعاایی است که حیات فردی و اجتماعی انساچ

بداچ نیازمندند :امنیت و عدالت و فراوانی نعمت ».هحسینی

را به یکدیگر پیوند میزند.

دشتی ،ج )861 :1108 ،6اهمیت امنیت برای شهر و

 -3-3تضعیف ابعاد مخگلف امنیت و مفاهیم وابسگه

شهرونداچ به حدی است که خداوند تبارک و تعالی به

به آ در مسکن و محلۀ امروز

هنگام رسم یاد کردچ به شهر همکه) آچ را به صفت امین یاد

مهمترین نیاز از نظر روحی امنیت اسااات که به عنواچ

میفرماید« :و هفا البلد الامین ،و رسم به این شهر امن و اماچ»

مهمترین هدف زندیی و جوهر سلامت روانی فرد تلقی

همکه معظمه) هتین )0 ،هنقیزاده )18 :1113 ،در اسلام
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مهمترین وظیفهی رهبری ،کنتر و زیر نظر داشتن امنیت

زیرساختها و نیازهای شهری ،کیفیت محی شهر و تقویت

اجتماعی شهر است .همچنین از مهمترین اهداف حکومت

فعالیتهای اجتماعی .».هصارمی )11 :1138 ،همچنین به

اسلامی ،بررراری صلح و امنیت در شهر و ایهاد آرامش

عقیدهی وی یکی از مهمترین اردامات در جهت استقرار

برای مظلومین است .هنهج البلاغه )181 :1112 ،دینی که

امنیت اجتماعی در فعاهای شهری ساماچبخشی به فعالیت-

مدعی تامین سعادت کامل انساچ است ،نمیتواند نسبت به

های اجتماعی در رالب خانواده ،همسایه ،محله و شهر است.

اموری که در تامین رفاه وامنیت و استقلا نقش اساسی

ههماچ)12 :

دارند ،بیتفاوت باشد .هصارمی )3 :1138 ،با توجه به نمونه
احادیت مفکور ،امنیت اجتماعی در اسلام از اهمیت خاصی
برخوردار بوده و ابعاد یونایونی دارد.

برای احیااای امنیاات در فعاااااهااای محلااهای و فرا
محلااهای ،میبااایساااات مراکز هویااتبخش محلااات بااا
رویکردی فرهنگی ،اجتماعی مهددا شکل یرفته و حیات

اشتراک شدید افراد در آداب و رسوم ،عرف و سنت به

جفب مردم به فعاااهای اجتماعی شااهر باید شاااخمهای

عنواچ موانعی مویر و بازدارنده برای رفتار مهرمانه محسوب

امنیتی از جمله دساترسای امن پیاده ،انهام مراسام آیینی و

میشد ولی با توسعۀ تمدچ به مفهوم امروزی و صنعتی شدچ

دینی و نظارت اجتماعی در فعااای شااهری رون یابد .در

جوام و در نتیهۀ آچ پیدایش شهرهای بزرگ و افزایش

این راسااتا ،نهادهای مردمی نوچ شااورای شااهر ،معتمدین

تراکم جمعیت آچها ،آداب و روانین اخلاری و اجتماعی

محله و مساااجد میتوانند نقش مهمی ایفا کنند و با ایهاد

ردرت دیرین خود را از دست دادهاند .همچنین ناهمگونی

نظم عمومی و امنیات در محلاات و به تب آچ در شاااهر،

اجتماعی زیاد ،سبب سست شدچ سیستمهای کنتر غیر

امنیت فعاااهای عمومی شااهر را ساابب شااوند .در وار با

رسمی و در نتیهه فراهم شدچ زمینۀ اشاعۀ آسیبهای

رویکرد محلاهیرایی و با تساااری آچ در شاااهر میتواچ به

اجتماعی و پیدایش انواه ناهنهاریها و بزهها شده است.

بررراری امنیت و جاری ساختن حس امنیت در شهر کمك

برعکس در محلاتی که همسایهها در کنار یکدیگر سا ها

شاااایانی نمود .به عقیدهی صاااالحی دساااتاورد اجتماعی

زیستهاند و یکدیگر را میشناسند ،کنتر بر فعاها آساچتر

انسهام ساختار فعایی محله ،انسهام اجتماعی و بررراری

و به واسطۀ همین امر میزاچ جرم و ناامنی کمتر است .در

امنیت و نیز جلوییری از رفتارهای ناهنهار و آنومیك

تا ید آنچه یفتیم انااری معتقد است که همکاری و تعاوچ

در هر یك از محلات میباشااد .بدین ترتیب ،ساااختار

بین افراد محله و حمایت اجتماعی و ارتاادی آناچ از

فعاااایی محلات حدارل با مشاااخم بودچ محدودههای

همدیگر آنقدر بود که فقداچ روانین و مقررات برای تامین

ذهنی آچ و نیز برخورداری از یك مرکز شااکل یرفته و

امنیت اجتماعی افراد را تا حد زیادی تامین مینمود.

سااااختار فعاااایی مشاااخم به افزایش احسااااع تعل

هانااری)13 :1101 ،

میانهااماد و زمیناهی منااسااابی برای کنتر و نظارت

صارمی در بررسیهای خود در خاوص دیدیاه
ررآچ مهید در پیادهسازی امنیت ،نند عامل را در شکل-
ییری شهر امن مویر دانسته که از آچ جمله میتواچ به این
موارد اشاره کرد« .زیباسازی ،آموزت هدفمند ،رعایت
عدالت در ادارهی شهر ،مسکن مطلوب ،استحکام بخشی به

اجتماعی به وجود میآورد .هصالحی )28 :1101 ،به علاوه
حااکمیات نظاارتهاای خودجوت اجتماعی و وجود
رواب نهره به نهره میتواند عوامل اصاالی ایهاد امنیت
در فعااهای عمومی محله و شهر محسوب یردد .در وار
این کیفیت ساابب میشااود که فرد احساااع کند که مورد

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

در نظام زیستی مسلماناچ ،یبات زندیی اجتماعی و

اجتماعی خود را به فعاااهای شااهری تسااری دهند .برای
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توجه عناصااار محی ررار یرفته ،به عبارت دیگر مخاطب

 -2-3-3فقدا امنیت و آرامش رو ی در مسکن

فعا برداشتی حاکی از را ل شدچ اهمیت از سوی محی بر

امروز

وی خواهد داشت و در نتیهه در ذهن مخاطب نوعی امنیت

آرامش اععااای خانواده کیفیت مهمی اساات که توجه به

ذهنی شاااکل یرفته و در نهایت آرامش و امنیت بر فعاااا

آچ ضارورت بنیادین مساکن مطلوب است که توجه به آچ

حاکم خواهد شاااد .در این راساااتا تدوین نارنوب منظم

ضاارورت بنیادین مسااکن مطلوب اساات .انساااچ از جهات

تعاملات اجتماعی و برنامهریزی مسا ولاچ برای شکلییری

بساایاری به آرامش نیازمند اساات ،که این جهات ناشاای از

مناسبات و بررراری مراسم و فعالیتهای محلی و شهری از

رلمروهای مختلو حیات انسااانی اساات .انساااچ برای انهام

جایگاه ویژه ای برخوردار اسات .شاید بتواچ اردامات مویر

عبادت نیازمند مکانی آرام است تا حعور رلب لازم برایش

در بهبود امنیت محلات را در موارد زیر خلاصه کرد.

فراهم یردد .همچنین وجود فعااااای آرام ،یکی از لوازم

-

افزایش رواب اجتماعی در محله و تقویت حس
همبستگی و وفا محلی در میاچ ساکناچ محله.

-

ایهااد فعااااهاای اجتماعی متنوه برای تهم و
تعامل بهتر ساکناچ.

-

اساااتقرار کااربریهاای فعا محلی که در طو
روز و تا پاسی از شب نیز رابلیت بررراری فعالیت
را داشاته باشاد .مانند مساجد ،کتابخانهها و سایر
مراکز فرهنگی ،ورزشاای و تفریحی و همینطور
جریاچ داشتن فعالیتهای تهاری محله.

-

ایهاد جفابیتهای باری و حفف آلودییهای
محیطی برای ترغیب ساکناچ محل به حعور در
فعاهای عمومی محله.

-

افزایش دید باااری خانهها و سااایر ابنیۀ محل به
فعاهای باز محلی.

-

-

اصالی تفکر به عنواچ فعالیت توصاایه شااده در اسلام است.
هنقیزاده )11 ،1131،بر این اسااع شااید بتواچ اصلیترین
کارکرد خانه را تامین آرامش و تسکین اععای آچ دانست
که این مهم در سایهی امنیت همه جانبهی این محی فراهم
میشاااود .مساااکن ،فعااااایی امن و حریمی برای ابراز
احساااسااات ،بیاچ اساارار و تامین نیازهای جساامی و روحی
انساچ است .آرامش در مفاهیم اسلامی و آموزههای ررآنی
جایگاه ویژهای دارد .به طوری که در اسلام ،ایماچ از ریشه
«امن» باه معنااای آرامش جاااچ و رهاایی از هریوناه ترع،
نگرانی و اندوه یرفته شده است .این سکونت و آرامش را
خاداوناد به خود نسااابت میدهد و میفرماید :و الله جعل
لکم من بیوتکم ساااکناا :خداوند از خانه های شاااما محل
سکونت و آرامش برایتاچ ررار داد .هنحل)08،
در اسااالام و ررآچ تاکید ویژهای بر اهمیت خانه برای

توجااه بااه خوانااایی و تعریو هویتی محلااات و

کسب آرامش و امنیت روحی شده است .مهمترین نتیههی

تاکید بر اشااتراکات و آداب محلی برای تقویت

آرامش ،صااامیمیات محی و لطاافات زنادیی جاری در

حس تعل ساکناچ به فعاهای محلی.

خانهی اسلامی ،تامین نیازهای روحی -روانی ساکناچ نوچ

جلوییری از بروز اختلاف ساااطح کیفی زندیی

عبادت و تفکر بوده است .در معماری خانههای سنتی ایراچ

در محلات با همساااچسااازی امکانات در محلات

فارغ از هر دوره و ارلیمی ،آرامش عناااار اصااالی زندیی

مختلو سااطح شااهر که از عوامل اصاالی یبات

باود .یرنااه این آرامش و امنیاات روانی در ارلیمهااا و

زیستی و افزایش دوراچ سکونت و تقویت حس

فرهنااگهااای مختلو بااا تمهیاادات یونااایونی برآورده

تعل به محله خواهد بود.

میشاااد ،لیکن در تماامی موارد پرداختن باه این مقولاه از
اهداف اصاالی طراحی خانهی ایرانی -اساالامی بوده اساات.
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در آیۀ  18ساورن مبارکه بقره سکونتیاه اولیه بشر باغی

مانند وجود داشاته باشد ،بسیار کونك و بدوچ کارکرد و

باا ویژییهاایی نوچ آرامش و زندیی مطبوه معرفی

بیبهره از عناصااار کیفیت بخش حیاط اسااات .ایر حیاطی

میشاااود .در ارلیم یرم و خشاااك ،حیاط وسااای همراه با

باغچه و حوو و سااایر عناصاار را هم داشااته باشااد ،باز به

باغچه و یل و حوو آب که نماد پاکی ،روشنی و تقدع

علت عمومی و مشاه بودچ ،از آچ کیفیت فعایی و جریاچ

به شامار میآمد ،موجب تلطیو روحیه و نشااط و شادابی

پرنشااااط حیاات جاری در حیاط خانههای سااانتی بیبهره

افراد شاده و آرامش را در فعاا برررار میساخت .آب در

است .این نقااچ در فعاسازی حیاط خانههای امروز باعت

این معمااری ،عنااااری والااا بوده و مظهر حیاات و پاااکی

کم نشاااطی و افسااردیی ساااکناچ شااده و ارتباط با عناصار

محسوب میشده است .آب جاری بدوچ سیستم لولهکشی

طبیعی و فعاای سابز و شاادابی حاصل از آچ را به حدارل

امروزی از خانهها مییفشاات و طراوت ،حیات و آرامش

میرساند.

را سابب میشد .در حیاط این خانهها روزها مملو از نشاط

نگیجه گیری

و طراوت بود و شااابهااا محملی برای سااایر در آفااا و
آساماچها و درک عظمت هساتی و ردرت رادر لایزا آچ.
در این نظام زیستی ،هم عناصر طبیعی و هم کالبد معماری
در جهت تسکین و آرامش به کار میرفتند و علاوه بر آچ،
خانواده در درجهی او و سااپس اروام و سااایر دوسااتاچ و
آشنایاچ همه تسکین بخش روحی و معنوی یکدیگر بودند.
این خانهها حریمی مقدع و حیاتی معنوی داشااتند .در آچ
دوراچ حتی مااالح به کار رفته در ساخت ،نوچ خشت و
یل و خاک همساااز با طبیعت و روو انسااانی و همسااو با
آرامش بشااار بود نه نوچ فولاد و بتن و سااایماچ ساااخت و

محی زندیی در عین حا که میتواند عامل مؤیری
در کاااهش فشاااارهاای روانی و بررراری آرامش باااشاااد،
میتواند به عاملی تشادید کننده نیز تبدیل شود .بشر امروز
علیرغم پیشااارفت در ساااایهی علم و تکنولوژی ،از جهت
روحی و روانی در نگرانی و پریشاااانی غوطهور بوده و در
خااناههاایی زندیی میکند که احسااااع تعل  ،آرامش و
امنیات روانی در آچهاا کااهش یاافتاه اسااات .زندیی در
خانههای آپارتمانی و مهتم های زیساااتی که به شااایوهی
امروزی سااااختاه میشاااود آمیختاه با بسااایاری تنشها و
نااآرامیهااسااات .در خاانههای آپارتمانی امروز یا اصااالا
حیاطی وجود ندارد یا ایر هم فعاااایی به اصاااطلاو حیاط

اساالامی در ساااخت مسااکن و محلات مسااکونی» ،ضاامن
بازاندیشاای در مفاهیم ارزشاامند سااکونت در خانه و محلۀ
اسااالاامی باا هادف تحلیال آیاار و تبعااات منفی و مخرب
بیتوجهی به هویت اساالامی در شااهرسااازی معاصاار و در
جهت بهبود سااکونت امروز نگاشااته شااده اساات .بر این
هدف ،ابتدا مقاله به مفاهیم هویت اسالامی از یك سو و از
ساوی دیگر به تعاریو و مشاخااههای مسکن و محله در
شاااهر اسااالاامی پرداخته؛ در ادامه ساااعی بر این بوده تا با
آساایبشااناساای معماری و شااهرسااازی در نند دهۀ اخیر،
نتایج بیتوجهی به هویت دینی و آموزههای شاااهرساااازی
اسالامی تحلیل و رهیافتی برای بروچرفت از آسیبها ارا ه
دهد .بر این اساااع از جمله مهمترین آیار منفی عدم توجه
به هویت اساالامی در مسااکن و محله میتواچ به موارد زیر
اشاره کرد.
 -1کمرنااگ شااادچ حس تعل و مفهوم هویاات و
اصالت در مسکن و محله
 -6تععیو مفهوم حریم و سلسله مراتب فعایی در
مسکن و محلات مسکونی
 -1بیتوجهی بااه ابعاااد مختلو امنیاات و مفاااهیم
وابسته به آچ در مسکن و محله

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

بیروو و خشن.

مقالۀ حاضاار با عنواچ «بررساای تبعات بیتوجهی به هویت
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اعتقاد ما بر این اسات که شاهرسازی معاصر میتواند

 -3پاکزاد ،جهانشاه .ه .)1118هویت و این همانی با

بر پایۀ آموزههای اساالام و با به کارییری اصااو حاکم بر

فعا .صفه ه 61و  .188 -182:)66تهراچ :دانشگاه

مساکن و محلات و تبلور مفاهیم سکونت در شهر اسلامی،

شهید بهشتی.

کیفیت فعایی خانه و محله را ارتقای و رفتارهای اجتماعی
را بهبود بخشد ،به تعبیر دیگر ساخت ،توسعه و برنامهریزی
در مقولاۀ مساااکن و محلاات باا تبعیت از تعالیم اسااالامی
سکونت و توجه به مفاهیم انساچمداری و محلهمحوری در
شاهر میتواند اساع توسعه متوازچ و پایدارشهری و عامل

 -18پاکزاد ،جهانشااااه .ه .)1100سااایر اندیشاااهها در
شهرسازی  .1تهراچ :انتشارات شهیدی.
 -11پاایناده ،ابوالقاسااام .ه .)1126نهج الفاااااحه.
تهراچ :انتشارات جاویداچ
 -16پیربااابااایی ،محماادتقی و ساااهااادزاده ،حسااان

ارتقای کیفیت زندیی را سبب شود.

ه .)1138تعل جمعی به مکاچ ،تحق سکونت

فهرست منابع:

اجتماعی در محله سااانتی .باغ نظر ه-17 :)12

 -1ررآچ کریم.
 -6احمادی ،حمیاد .ه .)1100بنیاادهای هویت ملی
ایرانی .تهراچ :نشر ارتباطات اسلامی.
 -1اسماعیلی ،شبنم السادات ،ه ،)1138محله و شیون
زندیی رشار متوسا در کلاچشهر تهراچ ،نشریۀ
اندیشاۀ ایرانشاهر ،ساا پنهم ،شاماره :14-15
16-88
 -1اناااااری ،ابراهیم ،ه ،)1101جاایگااه اجتماااعی
محله در شااهرهای اساالامی با تاکید بر اصاافهاچ،
مهلۀ پژوهشای دانشگاه اصفهاچ هعلوم انسانی)،
شمارن .18-62 :1
 -8براتی ،ناصار .ه .)1106بازشناسی مفهوم خانه در
زباچ فارسااای و فرهنگ ایرانی .فاااالنامه خیا
ه .88-24 :)0تهراچ :فرهنگستاچ هنر.
 -2بمانیاچ ،محمدرضااا .ه .)1110مسااکن از دیدیاه
ررآچ کریم .دومین جشنواره مهندسی ساختماچ:
 .61-60تهراچ :وزارت مسکن و شهرسازی
 -1بهزاد فر ،ماطفی .ه .)1101هویت شهر ،نگاهی
به هویت شهر تهراچ .تهراچ :موسسهی نشر شهر.
 -0پارسای ،حمید رضاا ،ه ،)1101شناخت محتوای
فعای شهری ،مهلۀ هنرهای زیبا ،ه11 -13 :)11

.28
 -11پیرنیا ،محمدکریم .ه .)1116آشااانایی با معماری
اسااالاامی ایراچ ،تادوین غلامحساااین معماریاچ.
تهراچ :دانشگاه علم و صنعت.
 -11تولایی ،نوین ،ه ،)1111فعای شهری و رواب
اجتماعی و فرهنگی ،پایاچ نامۀ منتشاار نشاادن
کارشاناسای ارشد شهرسازی ،تهراچ :دانشکدن
هنرهای زیبا ،دانشگاه تهراچ.
 -18حساینی دشاتی ،سید ماطفی .ه .)1108فرهنگ
معارف و معاریو .ج .6تهراچ :انتشارات آرایه.
 -12دهخدا ،علی اکبر .ه .)1112لیت نامه ،جلد .3
تهراچ :انتشارات سیروع.
 -11رهنماایی ،محمد تقی و فرهودی ،رحمت الله و
راالیبااف ،محمدبارر و هادیپور ،حلیمه خاتوچ.
ه .)1102ساایر تحو ساااختاری و عملکردی
محلااه در شاااهرهااای ایراچ .نشاااریااۀ انهمن
جیرافیایی ایراچ .شاامارن  16و  .11سااا پنهم،
13-11
 -10رهنمایی ،محمدتقی و پورموساوی ،سایدموسی.
ه .)1108بررسی ناپایداریهای امنیتی کلاچشهر
تهراچ ،بر اساااع شاااخمهای توسااعه پایدار
شاااهری .نشاااریااهی پژوهشهااای جیرافیااایی.
شمارهی ه.111-131 :)81
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 -13سلطاچ زاده ،حسین .ه .)1108فعاهای شهری در
بافتهای تاریخی ایراچ .با همکاری شاااهرداری
تهراچ .تهراچ :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 -68سااالطاچزاده ،حساااین .ه )1128مقدمه ای بر
تاریخ شهر و شهرنشینی .تهراچ :نشر آبی
 -61شاکو ی ،حسین ،ه ،)1116جیرافیای اجتماعی
شااهرها ،اکولوژی اجتماعی شااهر ،تهراچ :جهاد
دانشگاهی ،ناپ دوم
 -66شایخی ،محمد ،ه ،)1106ساختار محلهای شهر
در سااارزمینهاای اسااالامی،فاااالنامۀ علوم
اجتماعی ،شمارن66-20 :39
 -61صارمی ،حمیدرضا و صارمی ،مسعود ،ه،)1138
بررسای و تحلیل عوامل مویر در تهلی شهر امن
از دیدیاه اسالام ،نشریۀ مدیریت شهری ،شمارن
1 -10 :61
 -61صاااالحی ،اسااامااعیال .ه .)1101ویژییهاای
محیطی فعااااهای شاااهری امن ،تهراچ :مرکز
مطالعاتی و تحقیقاتی و معماری.
 -68ضااارابی ،اصااایر و علی نژاد طیبی ،کاااووع،

مناط  2و  11تهراچ) ،نشریۀ آرمانشهر ،شمارن
11-16 :1
 -22کیانی ،محمدیوسااو ،ه ،)1120شااهرهای ایراچ،
تهراچ :انتشارات جهاد دانشگاهی.
 -18کویری ،مسعود .ه .)1102توسعۀ فرهنگی تهراچ
هبرنااماه ریزی محلی) .تهراچ :مرکز مطالعات
فرهنگی شهر تهراچ
 -11لینچ،کوین .ه .)1112ت وری شکل خوب شهر.
حسین بحرینی ،تهراچ :دانشگاه تهراچ.
 -16لینچ،کوین ،ه ،)1111سااایمای شاااهر ،ترجمۀ
منونهر مزینی ،تهراچ :دانشگاه تهراچ.
 -11ماعایان ،محمااد .ه .)1112فرهنااگ معین .ج.1
تهراچ :انتشارت امیرکبیر.
 -11نقرهکااار ،عباادالحمیااد .ه .)1101درآماادی بر
هویت اسالامی در معماری و شاهرسازی .تهراچ:
وزارت مسااکن و شااهرسااازی ،دفتر معماری و
طراحی شهری.
 -18ناقای زاده ،ماحامااد.ه .)1108تااأملی بر رونااد
دیریونی میاداچ در شاااهرهای ایرانی .هنرهای

در شااهرهای اساالامی ،کتاب ماه هنر -61 :111

 -12نقی زاده ،محمااد.ه )1102ادراک زیبااایی و
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 -62فروم ،اریك ،ه )1360جامعۀ ساااالم ،ترجمۀ
اکبر تبریزی ،تهراچ :انتشارات بههت
 -61رالیباف ،محمدبارر و پور موساوی ،ساید موسی.
ه.)1138نقش هویاات و بیااداری اسااالااامی در

هویت شاهر در پرتو اسالامی .اصفهاچ :سازماچ
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهاچ.
 -11نقیزاده ،محمد ،ه )1113صفات شهر اسلامی از
نگاه ررآچ کریم ،نشاریهی صحیفهی مبین ه:)66
1 -18

شاااکاالیایاری تحولااات اخیر خاااور میااانااه.

 -10نقیزاده ،محماد ،ه ،)1131تااملی در شااانااخت

فاالنامهی مطالعات بیداری اسالامی ،سا او .

مباانی مساااکن اسااالامی ایرانی ،کتاب ماه هنر،

شماره ه.113-113 :)6

شماره 10-81 :118

 -60ررایی ،فریبا و رادجهانبانی ،نفیسااه و رشاایدپور،

 -13ویایا  ،بهزاد و پشاااوتنیزاده ،آزاده .ه.)1103

نازیلا ،ه ،)1103بررسای و سنهش حس امنیت

مفاهیم ساااکونت در آیات و روایات اسااالامی.

در منااط مختلو شاااهری ،هنمونه موردی،

نشریهی مسکن و محی روستا .ه65 -50:)163

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

ه ،)1103تحلیلی بر عناصاار کاربریهای شااهری

زیبا ه .18-61 :)68تهراچ :دانشگاه تهراچ.

بررسی نقش هویت اسلامی در ساخت مسکن و
محلات مسکونی
شماره صفحه 11-1

 -18همایوچ ماااباو ،سااید حسااین ،ه ،)1101امنیت

 -11همیلتوچ ،ملکم .ه .)1111جامعه شااناساای دین.

روانی ،ارتاادی و اجتماعی ،نشریۀ فلسفه ،کلام

ترجمهی محسن یلایی .تهراچ :مؤسسه فرهنگی

و عرفاچ «اندیشۀ حوزه» ،شمارن 01 -118 :88

انتشاراتی تبیاچ.
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بررسی نقش هویت اسلامی در ساخت مسکن و
محلات مسکونی
11-1 شماره صفحه

Study of the role the Islamic identity in the formation of housing and residential
neighborhoods
Abstract
According to the history of architecture and urban planning, housing and residential
neighborhoods in addition body has concepts and great meanings. Islamic housing, in
addition to responding to material requirements, has the mission to establish spiritual
peace and pave ground for responding to spiritual needs of human, including security,
thinking, worship and social life and Individual behaviors related to social behavior was
defined. However, due to the effects of modern life and the changes in human behavior,
damage and malicious of housing and neighborhoods living concepts that affect and
degrade. This article reviews the concepts of the value of life in housing and
neighborhoods, then effects and consequences of disregarding the Islamic identity in
contemporary urban design study and analysis and ways to enhance the concept of the
sublime housing will offer. Research method is combination of interpretive - historical
and causal with the description and analysis is presented. As a result, several factors has
caused the decline in the quality of urban living in recent years, Such that it can be fading
authenticity and sense of attachment to the house and neighborhood and disregard for the
privacy of housing and the lack of security and peace of mental in housing in the
neighborhood noted.

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

Keywords: Islamic identity, housing, neighborhoods, Islamic urbanism, Residence

