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استبودهانساناساسینیازهایازیکیهموارهمسکنامروز،بهتابشرزندگیمراحلنخستیناز تأمین.
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مسئلهبیانومقدمه
 و متنوع ابعادی با گسترده ای مقوله دارای و گیرد می دربر را مسکونی محیط کل فیزیکی، مکان بر عالوه مسکن، مفهوم

 شد، برگزار استانبول در 1996 سال در که 1بشر اسکان اجالس دومین در همچنین، .است فیزیکی سرپناه یک از فراتر

 یعنی مناسب مسکن نیست؛ شخص هر سر باالی سقف یک وجود معنای به فقط مناسب مسکن که گردید مطرح

 سیستم و تهویه روشنایی، ای، سازه پایداری مالکیت، امنیت مناسب، امنیت و فیزیکی دسترسی مناسب، فضای آسایش،

 مناسب کیفیت ، زباله دفع آموزش، و بهداشت رسانی، آب قبیل از مناسب اولیة های زیرساخت مناسب، گرمایی

 با موارد این همة اولیه؛ تسهیالت و کار نظر از دسترسی قابل و مناسب مکان مناسب، بهداشتی عوامل محیطی، زیست

 و آرامش محل عنوان به مسکن از اسالمی نظام در(. 3: 1393 پورمحمدی،) شود می تأمین مردم استطاعت به توجه

 داده قرار سکون و آرامش جایگاه را هایتان خانه خداوند: فرماید می نیز نحل سورة 80 آیة که چنان. است شده یاد سکونت

 مادی و روحی آسایش و شآرام است الزم کیفی بُعد در مسلمان مسکن ساخت در رو، ازاین(. 136: 1387 مرتضی،) است

 کند می مطرح را معیارهایی و ضوابط مسکن ساخت دربارة اسالمی های آموزه طرفی، از. گیرد قرار ویژه موردعنایت خانوار

 و مسکن و داده پوشش بنا  تک تا شهری مجموعة حوزة در را مسکن بلکه نبوده، مطرح بنا  تک صورت به فقط مسکن که

 (.1: 1394 همکاران، و پور امین) نماید می تشریح ساختمانی های مجموعه و انسانی های توده در را انسان

 به تعلق حس) یافتن هویت برای تالش از که بوده مفروض محیط و انسان بین پُرمعنا پیوندی برقراری بیانگر سکونت

 از منبعث های ارزش و یتهو تجلی برای محیطی تواند می شهر(. 95: 1390 همکاران، و اخوت) است شده ناشی( مکان

 نقش مختلفی عوامل شهرها مورفولوژیک ساخت در. باشد خود پدیدآورندگان و ساکنان فرهنگ و بینی جهان اعتقادات،

 نمود ترین عالی و شود می ساخته بینی جهان پایة بر شهر درواقع،  . حاکم های نظام ایدئولوژی و فرهنگ، دین، مانند دارند،

 نشان را جامعه های ارزش که مهم نظام یک را انداز چشم این اگر و است ایده و عقیده مبنای بر فضا تصرف و اشغال

 خانواده زیست مکان رو، ازاین. باشد ناحیه یک مردم اعتقادات و هویت بازگوکنندة تواند می بگیریم، درنظر دهد می

(. 4: 1392 همکاران، و مشکینی) گیرد می قرار موردتوجه سکونتی فضاهای ساخت و شهرسازی در بدیل بی اصل عنوان به

 حق را مناسب مسکن داشتن اساسی قانون 31 اصل که چنان شده؛ تأکید نیاز این تأمین ضرورت بر نیز قانونی لحاظ از

 اقدام هدف های گروه مسکن تأمین به نسبت تقدم رعایت با نموده موظف را دولت اصل این درون و داند می ایرانی هر

 مهم نیاز این به دسترسی و بوده مدنظر مسکونی محیط ساخت در اسالمی های ارزش و اصول کاربرد رو، ازاین. نماید

 .است ناپذیر اجتناب ضرورتی

 تأثیر و شود می متعادل و هماهنگ کالبد ایجاد سبب شهر ساخت و شهری ریزی برنامه در فرهنگ و ها ارزش به توجه

 تعالی و رشد و غربت، احساس فقدان جامعه، با یگانگی احساس شهر، اهل تجانس همدلی، و وحدت احساس در بسزایی

 و معماری در فرهنگی های ارزش رعایت(. 1: 1392 همکاران، و نصیری) داشت خواهد فرهنگی لحاظ از جامعه افراد

 و امنیت احساس و آرامش در محیطی تناسبات و دارد تأثیر محیط توازن و تعادل و تناسبات و زیبایی بر شهر ساخت

 سرزندگی، ـ محور پنج لینچ کوین که همچنان(. 12: 1390 زاده، نقی) نماید می ایفا نقش انسان بر عصبی فشارهای فقدان

 محورها این در که داند می شهری سکونتگاه یک کیفیت اصلی محورهای از را ـ اختیار و نظارت، دسترسی، تناسب، معنی،

: 1393 لینچ،) است شده تأکید فرهنگی ساختارهای و جامعه، مفاهیم و ها ارزش محوری، انسان حیاتی، عملکردهای بر

152.) 

                                                                                                                                                                   
1. Habitat 
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 دین .است شده ایجاد خود محیط با مسلمانان زندگی انطباق برای که است اصولی از بسیاری دربرگیرندة نیز اسالم

 شیوة و عمل جهت ، محتوا که بوده ای دهنده جهت یا راهنما نظام  اصول این و دهد می تشکیل را دینی بینی جهان اساس

 فیزیکی و اجتماعی هماهنگ های محیط ایجاد سبب آن اصول و بینی جهان از پیروی .کند می مشخص را انسان زندگی

 برآوردن شهری، فضاهای خوانایی در مهمی عامل اسالمی های ارزش رعایت (.1: 1387 همکاران، و مشکینی) شود  می

 خانواده منزلت حفظ در ای عمده نقش و آید می حساب به مطلوب محیط ایجاد و اجتماعی، پایداری ساکنان، نیازهای

 و فرهنگی های ارزش نیز ایران در. داد خواهد شکل را نامتجانس های محیط اصول این گرفتن نادیده که داشت خواهد

 فضاهای خصوص به و مختلف فضاهای گیری شکل در و شهرسازی ازجمله اجتماعی های عرصه همة در اعتقادی مسائل

 به گذاردن احترام و اسالمی تفکر بر مبتنی که ایرانی معماری درواقع،(. 11: 1390 زاده، نقی) دارد بسزایی تأثیر مسکونی

 سازد می ضروری را موضوع این به توجه که است مصادیقی از دیگر یکی است محلی و همسایگی شهروندی حقوق

 (.12: 1387 مرتضی،)

 وضع به رسیدن جهت در باید و بوده مطرح ضرورت یک عنوان به ای جامعه هر در زمینه این در ریزی برنامه و توجه

 بخش در نظام کلی های سیاست ایران در. کرد اتخاذ مناسبی های سیاست و مدون های برنامه زمینه این در مطلوب

 مشخص و راهبردی هدف یک به یابی دست راستای در ها سیاست این که شود می بندی طبقه زیربنایی امور ذیل مسکن

 و گرفته قرار مورداستفاده عملکرد بررسی جهت راهنمایی عنوان به که گیرد می قرار ساله بیست انداز چشم سند یعنی

 تحقق گرو در انداز چشم به رسیدن. است مطرح ضرورت یک عنوان به و مهم بسیار 1404 انداز چشم اهداف به یابی دست

. نیست شدنی ترسیم انداز چشم تحقق نشده اجرا کامل طور به ها سیاست که زمانی تا درواقع،. است مناسب های سیاست

 های ارزش رعایت شده، ابالغ 1389 سال در که مسکن، بخش در ایران اسالمی جمهوری نظام کلی های سیاست از یکی

 راستای در نظام کلی سیاست این. است شهری ریزی برنامه و شهرسازی در خانواده منزلت و حرمت حفظ و فرهنگی

 براساس او نیازهای و جامع الگوی داشتن دست در با و اسالمی تعالیم از برگرفته های ارزش و اصول به کالبدی تجلی

 آن ادراک چگونگی و محیط های قابلیت و سطوح از جامع الگوی شناخت و سو  یک از مشخص نظری و فلسفی دیدگاه

 کیفیت ارتقای و طراحی های نظریه به بخشیدن قوّت سبب تواند می سو دیگر از انسانی نیازهای با آن رابطة و انسان توسط

 و رشد جهت در فراگیر و پایدار نحوی به مسکونی محیط شرایط ارتقای برای بسترسازی رو، ازاین. شود  شهری فضاهای

 سؤال حال.  است نظام کلی سیاست این اساسی اصل ها خانواده همة برای انسانی کرامت و امید، و امنیت سالمتی، توسعه،

 است؟ بوده میزان چه به کشور در سیاست این تحقق میزان که است این

 وهلة در و آن ارزیابی برای مناسب های شاخص گیری شکل در توان می را شهری توسعة در نیاز این پذیری تحقق 

 این پذیری تحقق. کرد وجو جست ها برنامه اجرای بر نظارت و ها، برنامه اجرای مقررات، و قوانین تدوین قالب در دوم

 و اقتصادی جوانب سایر در تواند می و بوده بشری سکونتگاه ترین مهم در خانواده منزلت به ویژه نگاه گویای سیاست

 و حرمت حفظ در فرهنگی های ارزش رعایت» سیاست تحقق که است این پژوهش این از هدف. باشد تأثیرگذار اجتماعی

 .شود مشخص سیاست این به توجه میزان تا شود بررسی و مطالعه« شهرسازی و شهری ریزی برنامه در خانواده منزلت
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پژوهشنظریچارچوب
مفاهیموتعاریف

فرهنگیهایارزش

 عالیق، به است ممکن «ارزش»  واژة شده، ارائه اجتماعی علوم المللی بین المعارف ةدایر در که تعریفی براساس

 های ویژگی و ها، جذابیت تنفرها، نیازها، کمبودها، اخالقی، تعهدات وظایف، ترجیحات، تمایالت، ها، خواسته ها، مطلوبیت

 تعریف صورت این به را ارزش توان می لغوی لحاظ از(. 25: 1383 بیگی، حسین بوربور) باشد داشته اشاره دیگر گزینشی

 درحقیقت،. است ارزش دارای ها آن برای و گروه یا شخص برای است کردنی تحسین یا خواستنی، مفید، آنچه هر: کرد

. است اجتماعی حیات تشکیل و ایجاد نیز و فرد اعمال و اندیشه تبیین های شاخصه ترین بنیادی و ترین عمده از یکی ارزش

(. 2: 1372 صانعی،) بخشد می مفهوم جامعه و کلی فرهنگ به که شناسند می معیارهایی عنوان با را ها ارزش دلیل همین به

 ترجیحات، تمایالت، و ها خواسته ها، مطلوبیت و عالیق از ای مجموعه از است عبارت فرهنگی های ارزش طورکلی، به

 .باشد ملت یک فرهنگ و بینی جهان با متناسب که نیازها و کمبودها

 مشکالت نظیر شهری زندگی در مختلف های بحران بروز موجب آن کالبدی توسعة و شهرها سریع رشد امروزه،

 های محیط در آن ارتقای و کیفیت مفهوم به توجه لزوم امر، این دنبال به. است شده  محیط کیفیت نزول و محیطی

 هویتی و اجتماعی، فرهنگی، های ارزش به توجه. است شده احساس بیشتر کمی مسائل به توجه کنار در شهری

 خصوص به شهری محیط یک کیفیت باالبردن برای معیارها ترین اصلی که ـ شهری زیباشناختی معیارهای و شهروندان

 نتایج اینکه بر عالوه ـ شهروندان مشترک منافع به توجه و هستند شهر هویتی و اصلی های هسته که شهری فضاهای

 شود؛ می فضا در بیشتر حضور به آنان تشویق و شهری فضای از شهروندان رضایتمندی موجب دارد، دنبال به روانی مثبت

 مفهوم (.1: 1392 سلطانی،) است شهروندان فرهنگی های ارزش به توجه ریزی برنامه در مهم مسائل از یکی بنابراین،

 ضروری باکیفیت مسکن ارائة برای خانه ساخت در ساکنان های ارزش به توجه. دارد مسکن ساخت در حیاتی نقش ارزش

 یکپارچگی باعث خصوصی حریم حفظ و شناسی، زیبایی و راحتی انسان، پذیری انعطاف همچون هایی ارزش به توجه. است

. دارد ساکنان در منفی تأثیر خانه  یک طراحی در خصوص به اجتماعی های جنبه و ها ارزش به توجهی بی. شود می خانواده

 حال، بااین. دارد رو پیش را قبولی غیرقابل و نامناسب زندگی ایران در مسکن ساخت در ساکنان های ارزش رعایت عدم

 همکاران، و مقیمی) است شده منجر ها خانه نامناسب توسعة به ایرانی های خانواده های ارزش شناسایی در مشکالت

2016 :9.) 

 کانون در ها ارزش که است این آید می دست به فرهنگی های ارزش دربارة شده انجام های بحث همة مرور با آنچه

 قبیل از مختلف های دیدگاه مرور. کنند می ایفا جامعه اعضای اعمال و رفتار در اساسی نقشی و دارند قرار فرهنگ

 نوعی از حاکی ها ارزش مقولة به بازاریابی و فرهنگی، شناسی انسان اجتماعی، شناسی روان شناسی، جامعه شناسی، مردم

 قدرت و فرهنگ در ها ارزش محوریت بر ها آن همة که ای گونه به است؛ مقوله این به ها آن دید نحوة در اشتراک

 با و الذکر فوق های دیدگاه بررسی از پس بنابراین،. دارند تأکید جامعه اعضای مختلف رفتارهای در ها آن کنندگی تبیین

 معیارهایی و ای پایه احساسات توان می را ها ارزش فرهنگی، های ارزش از «هافتستد» شناختی مردم تعریف قراردادن محور

 خود زندگی کلی حالت در و ها، ایده اشخاص، اهداف، رفتارها، ارزیابی به ها آن کمک به گروه یا فرد که کرد تعریف

 (.7: 1388 همکاران، و ارمکی آزاد) پردازند می
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شهریمسکنفرهنگیهایارزش

 .دهد می تشکیل را جامعه هر فرهنگ از بخشی فقط ...( و ها ارزش قوانین،) شود می برشمرده فرهنگ عنوان به که چیزی

...  و ها کارخانه بناها، ها، ساختمان شهر، آن از منظور و شود می یاد مادی بُعد نام به آن از که دارد نیز دیگری بُعد فرهنگ

. دارند  ریشه ... و باورها، ها، ارزش در زیرا دهد، می تشکیل را جامعه یک فرهنگ از بخشی نیز مزبور امور درحقیقت،. است

 نحوة و تعامل نحوة فضاها، تقسیم نحوة ساکنان، زندگی شیوة. دارد مسکونی فضای کیفیت در زیادی تأثیر فرهنگ

 طریق از و است پیچیده مفهومی فرهنگ طورکه همان. گذارد می تأثیر ها خانه ظاهر و شکل در غذا خوردن و سازی آماده

 رویکرد یک نه است، گوناگونی رویکردهای شامل مسکن فرهنگی وتحلیل تجزیه است، شده مفهوم مختلف های روش

 (.1: 2012 لو، ) کند می تغییر مختلف نسل از پس مختلف های نسل از متفاوتی های روش از نتیجه یک عنوان به که

 بناها و ها سازه با که است هنری مسکن معماری. شود می مشخص جا همین از مسکن ساخت و فرهنگ ارتباط حلقة

 به باید که کنند می تعبیر ای گردوغبارگرفته کتاب به را بنا. آیند می شمار به فرهنگ از بخشی بناها و ها سازه و دارد سروکار

 ای جامعه هویت از ای نشانه و کند می آگاه سازندگانش فرهنگ و تفکر طرز از را ما بنا. کرد مطالعه را آن و رفت سراغش

 است جامعه بینی جهان و فرهنگ روح تجلی آن روح که است کالبدی واحد بنا یک. است شده بنا آن در که است

 و هماهنگ کالبد ایجاد سبب شهر ساخت و شهری ریزی برنامه در فرهنگ و ها ارزش به توجه(. 3: 1390 زاده، نقی)

 احساس فقدان جامعه، با یگانگی احساس شهر، اهل تجانس همدلی، و وحدت احساس در بسزایی تأثیر و شود می متعادل

 های ارزش رعایت(. 1: 1392 همکاران، و نصیری) داشت خواهد فرهنگی لحاظ از جامعه افراد تعالی و رشد و غربت،

 آرامش در محیطی تناسبات و دارد تأثیر محیط توازن و متعادل تناسبات و زیبایی بر مسکن ساخت و معماری در فرهنگی

 اساسی معیارهای لینچ کوین(. 12: 1390 زاده، نقی) کند می ایفا نقش انسان بر عصبی فشارهای فقدان و امنیت احساس و

 بیان محیطی کیفیت اصلی محورهای را عدالت و کارایی اختیار، و نظارت دسترسی، سازگاری، و تناسب معنی، سرزندگی،

 (.152: 1393 لینچ،) کند می

رویکردهاوهادیدگاه

مسکونیمحیطساختوغربفرهنگ

 از بسیاری که نحوی به است؛ پذیرفته تأثیر فرهنگی و سیاسی، اقتصادی، تاریخی، عوامل از غرب شهرهای ساخت

 دربارة شیکاگو مکتب از باروز هارلن مطالعات. است بوده اروپا های ملت فرهنگی بزرگ کانون تنها اروپا شهرهای

 در را زبانی و مذهبی، فرهنگی، های گروه نقش شد، تکمیل برکلی مکتب از ساور کارل   وسیلة به بعداً که امریکا، شهرهای

 کالبد در فرهنگی اندازهای چشم که است معتقد و داند می مؤثر( مسکن محله، شهر،) کالبدی -فضایی سازمان دهی شکل

 منطقة و بوده مسلط عامل یک فرهنگ دیدگاه این. گیرند می شکل فرهنگی های گروه وسیلة به و طبیعی اندازهای چشم

 کند می تبیین را جامعه فرهنگ های ویژگی و الگوها کالبدی نظام بنابراین،. کند می عمل ساز زمینه مثابة به طبیعی

 دهی شکل در شهرها میان و اشهره داخل در را فرهنگی های تفاوت 1978 سال در کانزن  میجل(. 293: 1972 مارتین،)

 نقش به امریکا، مردم زندگی بر اجتماعی داروینیسم تأثیر به اشاره ضمن وی،. کند می ذکر اصلی عوامل عنوان به شهرها

 .کند می اشاره نیز شهرها مورفولوژی در فرهنگی های زمینه و سیاسی عوامل

 تحلیل به گوناگون مکاتب از و  کرده بررسی غرب در را شهرها اکولوژیک نظام و مورفولوژی که پردازانی نظریه همة

 آن از که دارند مستقیم اشارة اکولوژیکی گزینی جدایی و کالبدی نظام و ها ساخت در غرب فرهنگ تأثیر به اند پرداخته آن

 نئواکولوژیک مکتب از هاولی  آموس و ،(شهری شناس جامعه) ورث لوییز شیکاگو، مکتب از پارک رابرت به توان می جمله

 عامل تسلط نیز امروزه. اند قائل بیشتری نقش ایدئولوژی و فرهنگ عامل برای گرایان آرمان خصوص این در. کرد اشاره
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 دید فراصنعتی و صنعتی، رنسانسی، فئودالی، وسطایی،  قرون شهرهای در توان می وضوح به را ایدئولوژی و فرهنگ

 تحلیل پی در مطالعات از دسته این. است راپاپورت فرهنگی رویکرد با مسکن مطالعات دار پرچم(. 5: 1382 زیاری،)

 شود، می تأکید خانه مفهوم ابهام بر مطالعات از تیپ این در. اند هویت و( سکونتگاه /مسکن) خانه میان   رابطة فرهنگی

 نقش زمینة در که غرب نظران صاحب دیگر از. آرمانی  خانة به هم دارد اشاره واقعی سکونتگاه به هم مفهوم این زیرا

 و نورنبرگ، هال، الیاده، شولتز، گیفورد، هایدگر، از توان می اند پرداخته مسکونی محیط ساخت در غرب فرهنگی های ارزش

 در مسکن مطلوبیت و آسایش، آرامش، نقش و مسکن به سرپناه از بیش نگاه اندیشمندان این کالم ماحصل. برد نام کوپر

 . است جامعه و فرد ساختاری های ویژگی براساس زندگی

 غربمتفکراندیدگاهازمسکنفرهنگینقش.1جدول

دیدگاهنظرصاحب

 .کند می دعوت درون به بیرون از را انسان خانه. است مقدس خانه و است تقدیس با معادل مستقرشدن (1387) الیاده

 .است انسان قراریافتن معنای به استقرار محل خانه شولتز -الیاده

 .است آرامش برای مکانی خانه. است بودن انسان شروط ترین اساسی از یکی گزینی سکنا شولتز

 .است حرکت با تقابل در و سکون محل خانه الیاده -راپاپورت

 شولتز -راپاپورت
 روزانه خلوت کسب برای محلی خانه. است خلوت محل و مأمن خانه. بخشد می سامان را خصوصی سکونت خانه

 .است دهنده پناه خانه و آوردن پناه سکونت. است

 .است آسایش برای مکانی خانه شولتز -بردلی

 .است قلمرو و حریم حافظ خانه شولتز -هال

 .است قرارگرفتن آرامش در معنای به گزیدن سکنا (1381) هایدگر

 .خویش با ارتباط و خود به بازگشت منظور به روزانه خلوت کسب برای است محلی خانه (1381) نوربرگ

 .باشد اجتماعی نیازهای ساختن برآورده به قادر باید فردی نیازهای بر عالوه مسکن (1382) راپاپورت

 .است زندگی شیوة بخش تداوم خانه شولتز ،راپاپورت ،هال

نگارندگانمطالعاتاساسبر:منبع

مسکونیمحیطساختواسالمیفرهنگ

 شیوة و عمل ،جهت محتوا که بوده ای دهنده جهت یا راهنما نظام این و دهد می تشکیل را دینی بینی جهان اساس دین

 فیزیکی و اجتماعی هماهنگ های محیط ایجاد سبب آن اصول و بینی جهان از پیروی .کند می مشخص را انسان زندگی

 نیازهای برآوردن شهری، فضاهای خوانایی در مهمی عامل اسالمی های ارزش رعایت(. 1: 1387 مشکینی،) شود می

 داشت؛ خواهد خانواده منزلت حفظ در ای عمده نقش و آید می حساب به مطلوب محیط ایجاد و اجتماعی، پایداری ساکنان،

 از بسیاری دربرگیرندة نیز اسالم(. 11: 1390 زاده، نقی) داد خواهد شکل را نامتجانس های محیط اصول این گرفتن نادیده

 و الضرر» اصل اسالمی مهم اصول از یکی. است شده ایجاد خود محیط با مسلمانان زندگی انطباق برای که است اصولی

. شود دیگران به ضرررسیدن موجب شخصی منافع به رسیدن برای تواند نمی فردی هیچ اصل، این براساس.  است «الضرار

 ریزی برنامه زیربنای تواند می «الضرار و الضرر» قاعدة. کند نمی فرق روحی و معنوی یا مالی یا باشد جانی زیان این حال

 گرایی، تجمل عدم مراتب، سلسله خصوصی، حریم محرمیت، رعایت مسکونی محیط ساخت در. گیرد قرار مسکن ساخت و

 (.3: 1373 سیفیان،) اند قاعده این از هایی مصداق طبیعت از پایدار استفادة و

 بُعد و معنوی نیازهای سمت به آن بُعد یک: است بُعد دو دارای شهری عنصر ترین مهم عنوان به نیز مسلمان مسکن

 آدمی فطرت با و  است عینی واقعیت یک از فراتر نیز اسالمی مسکن. کند می حرکت مادی نیازهای سمت بـه آن دیگر

 اسـت الهی مطلوب کمال به رسیدن اصلْ دیگر، عبارت به. است معنوی و مادی اساسی نیازهای گوی پاسـخ و دارد ارتباط
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 است ای اشاره این و ندارد پرستش جز هدفی مسکن ساخت در بنا سازندة و معمار. دارد وجود فطرتاً ها انسان نهاد در که

 باشد کاخ خواه آن، های پیرایه و ظواهر از فارغ خانه،(. 127: بقره) داند می آیینی امری را ساخت مسلمان معمار آنکه به

 هدف و بوده وسیله خود خانه(. 74: اعـراف) دهد سوق الهی ذکر به را انسان باید که است الهی نعمتی کوخ، خواه

.شود نمی محسوب

 باید تنها نه مسکن. باشد خویش ساکن برای سکینه و آسایش و آرامش آورندة فراهم فضای و محل باید مسکن

 بتواند که باشد داشته شرایطی باید بلکه باشند، داشته را آن تهیة توان اقتصادی نظر از ها خانواده تا باشد داشته شرایطی

 .کند ایفا نقش انسان آرامش و سکنا و امن محل عنوان به

 شده  توصیه ها آن داشتن مرئی که شده ذکر هایی ویژگی سکونت   مقولة به مربوط عوامل و مسکن برای حال، بااین

 صفات: از اند عبارت ها آن جملة از که ترند جزئی مقوالتی بر مشتمل ها ویژگی این که است الزم نکته این ذکر. است

 امکان انسان، ارتباطات امکان  زمینة قبیل از) مسکن امکانات ؛(آسایش و آرامش خصوصیت، ایمنی، امنیت، مثل) مسکن

 در مسکن تأثیرگذاری با مسکن از انتظارات و ؛(نیازها  کنندة تأمین منابع به دسترسی امکان و انسانی، نیازهای شدن مرتفع

( جامعه وحدت به کمک و دیگران، حقوق به گذاردن احترام فردی، هویت به جمعی هویت ترجیح مانند) اجتماعی مقوالت

 طور به و ها برنامه و ها طرح تهیة اصلی معیار و عمل مالک غیرمستقیم و مستقیم آنچه درواقع،(. 4: 1391 زاده، نقی)

 و تعریف که است طبیعی. است انسان نیازهای به گویی پاسخ است انسان های فعالیت جملگی انگیزة و مبنا خالصه

: 1391 زاده، نقی) است تغییر در جامعه هر فرهنگ و بینی جهان به بسته ها آن اهمیت و مراتب سلسله و نیازها بندی طبقه

 حیات برای اجمال به. داراست را خویش خاص نیازهای نیز بُعد هر که است بررسی  قابل مختلفی ابعاد در انسان حیات (.3

 سه تحت نیز انسان نیازهای حیات ساحت سه این تناسب به و است تصور قابل نفسانی و جسمانی، روحانی، بُعد سه انسان

 آزادی، مثل) نفسانی نیازهای. 2 ؛(مسکن و پوشاک، خوراک، مثل) فیزیولوژیک یا مادی نیازهای. 1: شود می تقسیم مقوله

 تفکر(. ماوراءالطبیعه با مرتبط و معنوی های جنبه و ارتباطات مثل) روحانی نیازهای. 3 ؛(روانی نیازهای سایر و ذات، حب

 رود می شمار به انسانی هر اولیة نیازهای از نیز مسکن. کند  می توصیه را انسان نیازهای به توأمان و زمان هم توجه اسالمی

 از دسته آن به توجه بلکه گیرد، قرار نظر مطمح انسان مادی نیازهای گوی پاسخ فقط و سرپناه عنوان به صرفاً نباید که

 برخی (.4: 1391 زاده، نقی) دارد ضرورت نیز است  انسان معنوی و روانی نیازهای  کنندة تأمین که مسکن کیفی های ویژگی

 در. کنند می بیان را انسان مطلوب زیست برای الزم های ارتباط برقراری امکان مسکن الزامات خصوص در نظران صاحب

 درنظرگرفتن با و شده پرداخته فرهنگی بُعد از مسکن به زمین مغرب ادبیات در ها دیدگاه درنظرگرفتن با پژوهش این

 براساس شهر در مسلمانان نیاز تأمین که است این آن فکری مبنای ها فرهنگ سایر با اسالمی فرهنگ های مشابهت

 اساس ارتباطات و نیازها بندی درجه و شده خود و پیرامون با انسان ارتباط گیری شکل زمینة که است استوار مراتبی سلسله

 محیط در ها آن تجلی و اسالمی فرهنگ از برگرفته های ارزش. آفریند می را مسکن و شهر به فرهنگی تفکر گیری شکل

 خدا با رابطه: «دارد رابطـه نـوع چهار انسان» اساس این بر. کرد بندی طبقه زیر قالب در توان می را مسکونی

 باید مسکن ؛(گرایی طبیعت) طبیعت با رابطه ؛(محوری محله) دیگران با رابطه ؛(گرایی درون) خود با رابطه ؛(مسجدمحوری)

 .باشد رابطه نوع چهار این مطلوب کنندة تأمین
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1مسجدمحوری(الف

 ایجاد مسجد کلی نقش رسد می نظر به لکن .دارند گوناگونی های نقش اسالمی شهرهای در مهم عاملی عنوان به مساجد

 با مساجد عنوان به شده شناخته های ساختمان. است جامعه درون در هماهنگی و خداوند دستورهای با مسلمانان هماهنگی

 شهر ساختار عنصر ترین مهم عنوان به مسجد نقش اسالمی کشورهای همة در .اند مرتبط جهان سراسر در اسالم حضور

 از صریحاً و است آمده بار وهشت بیست قرآن در مسجد واژة(. 40: 1391 مشکینی، و قاسمی) است اهمیت حائز بسیار

 نام کند می اظهار را خداوند یگانگی به ایمان آن وسیلة به و کرده عبادت آن در مسلمان انسان که مکانی عنوان به مسجد

 شهری سیمای و فضایی دهی سازمان  عرصة دو در توان می را مسجدمحوری(. 123: 1387 مرتضی، (است شده برده 

 فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، مفاهیم دهندة انتقال که است آن کلی سیمای از بخشی شهر یک نماهای. داد قرار موردتوجه

 تعریف شهری فضاهای و اجتماعی های کانون از یکی  مسجد نیز دهی سامان حوزة در. هستند شهر آن هویت بازتابندة و

 در مساجد گفت توان می شده، انجام مطالعات و تاریخی شواهد براساس(. 40: 1391 مشکینی، و قاسمی) شود می

. اند داشته نقش نیز شهرها این کالبدی محیط کیفیت ارتقای در و بوده تأثیرگذار اسالمی شهرهای کالبدی گیری شکل

 در سرزندگی و نشاط تقویت محیط؛ به بخشی هویت: از اند عبارت محیط کیفیت در مساجد کالبدی تأثیرات از بخشی

 . محیط پایداری به کمک و شهری؛ فضای به دسترسی ارتقای محیط؛

. اند بوده تأثیرگذار اسالمی شهرهای اجتماعی و فرهنگی های ویژگی ارتقای در مساجد که گفت توان می همچنین،

 اجتماعی؛ انسجام تقویت در مؤثر های زمینه: از اند عبارت محیط کیفیت در مساجد اجتماعی و فرهنگی تأثیرات از بخشی

 شریعت براساس مساجد یابی مکان اصول(. 40: 1391 مشکینی، و قاسمی) مردمی های مشارکت اجتماعی؛ امنیت تقویت

 مخالفت یکدیگر مجاورت در مساجد ساختن با شریعت. دارد تأکید شهری مساجد توزیع در برابری و تناسب بر اسالم

. شود گرفته درنظر «محیط ساخت» در جمعیت تعداد با متناسب و یکسان طور به باید مساجد فاصلة بنابراین،. کند می

 زیان برای مسجدی که منافقی مردم آن: »کند می بیان گونه این توبه سورة 107 آیة در را محدودیت این کریم قرآن

 استقرار همچنین،(. 130: 1387 مرتضی،) «بود مسلمین بین کالم تفرقة و عناد و کفر مقصودشان و کردند برپا اسالم

 . است تأکید مورد( مساجد به آسان دسترسی) ها خانه قدمی چند در مسجد

 داشته رغبت آن در حضور برای مردم تا شود بنا دسترس قابل مکانی در باید مسجد که کردند می تأکید( ص)پیامبر

 فراهم ساکنان برای را امکان این( متری 200 تا 150 فاصلة در یعنی) دسترسی قابل فواصل در مساجد احداث. باشند

 صدای که مسلمانی: »فرمایند می( ص)پیامبر. شوند آگاه نماز ادای ساعات از مؤذن صدای آشکار شنیدن با تا آورد می

(.130: 1387 مرتضی،) «یابد حضور مسجد در بایستی شنود می نماز برای را مؤذن

2گراییدرون(ب

 تعبیر شولتز دیدگاه از خصوصی سکونت به توان می را خود با رابطة.  است خود با انسان ارتباط کنندة تداعی گرایی درون

 تفکر و ذهن احیای و درونی آرامش کسب منظور به خانه به بردن پناه و درون در بازنگری فرصت شرایط این در که کرد

 گرایی درون(. 8: 1394 خاکپور،) کند می یاد خانه افزای جان خصلت عنوان به آن از حجت که آورد می فراهم را درون در

 متنوع های صورت به آشکار حضوری با و است داشته وجود ایران معماری در اصل یک صورت به که است مفهومی

 مدرسه، مسجد، خانه، همانند گذشته ابنیة و معماری آثار انکار غیرقابل های ویژگی از یکی. است مشاهده و درک قابل

 و اجتماعی ای اندیشه اصول و مبانی در عمیق ای ریشه که دانست باید آنان گرایانة درون خصوصیت را حمام و کاروانسرا،

                                                                                                                                                                   
1. Mosque - oriented 

2. Introspection 
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 ایجاد گذشته معماری در اصول این رعایت که مزایایی ترین مهم(. 34: 1384 معماریان،) دارد سرزمین این فرهنگی

 امنیت افزایش خصوصی؛ های حریم در فردی آزادی از مندی بهره اقلیمی؛ همزیستی و سازگاری: از اند عبارت کرد می

 عدم خودیابی؛ و شخصیتی گرایی درون بسترسازی معنوی؛ جویی تعالی برای سازی زمینه گرایی؛ طبیعت امکان اجتماعی؛

 جز راهی ها ارزش این به رسیدن برای رسد می نظر به. محوری خانواده تقویت و تحکیم محلی؛ و اجتماعی تفاخرات بروز

 حریم حفظ گرایی درون مصادیق از(. 9: 1395 همکاران، و مشکینی) ندارد وجود خویشتن جغرافیای و فرهنگ به بازگشت

 و خارجی و داخلی فضاهای قراردادن چگونگی بررسی طریق از توان می را خصوصی حریم مفهوم.  است خصوصی

 را مسکونی واحدهای فضای موارد بیشتر در طورکلی، به. کرد درک و تجسم مراتب سلسله براساس بندی منطقه چگونگی

 خانواده در خاص افراد یا فرد یک برای که ای منطقه: خصوصی فضای( الف: کرد بندی طبقه زیر صورت به توان می

 افراد همة که: خصوصی نیمه منطقة( ب کودکان؛ اتاق و اصلی خواب اتاق مانند است، هایی اتاق شامل و است شده  طراحی

 پذیرایی برای عمدتاً آن از که عمومی منطقة( ج آشپزخانه؛ و غذاخوری، نشیمن، مانند کنند، می استفاده آن از خانواده

 .شود می استفاده مهمان

 یبند طرح همچنین،. باشد  رسمی غذاخوری اتاق یک یا یرسم یمناتاق نش یکفضا ممکن است شامل  ینا

و  ی،سبک زندگ یحاتو باورها، ترج یفرهنگ یها خانوار، ارزش یمال یتمانند وضع یعوامل یرتحت تأث یمسکون یواحدها

 یها خانواده که یدرصورت اند؛ گوناگون فضاهای دارای باال درآمد با ییها خانواده مثال، عنوان به.  استساختار خانواده 

به  یازکارانه ن محافظه یها در فرهنگ این، بر عالوه. باشند فضا یک از استفاده نوع چند به مجبور است ممکن درآمد کم

دو  به یتوجود دارد که درنها یتیجنس یها به علت تفاوت یو خصوص یعموم یفضاها ینب یزیکیف ییجدا یک ةارائ

با توجه به  یزندگ مرحلة هر با متناسب فضا چند است الزم نیز گسترده های خانواده در. شود می منجرجداگانه  یورود

 حریم: است بخش دو شامل خانه خصوصی حریم به توجه(. 2: 2016 ،و همکاران تاما. ن ایمانسن ساکنان ساخته شود )

 (.5: 1396 ، سادات و ضرغامی) صوتی حریم و بصری

1گراییطبیعت(ج

 آمده بشر دست ساختة چیزهای غیراز به مخلوقات همة و جهان کل معنی به« nature» واژة آکسفورد لغات فرهنگ در

 کهن مفهوم خود این و است شده  گرفته «شدن زاده و زادن» معنی به «nat» ریشة از« nature» التین واژة. است

 را آن انسان دست که است طبیعتی مفهوم به اولیه طبیعت(2010، استیونسن)کند می تأیید را ما فرزندی و طبیعت زایندگی

 وجود به جهان درون در را ثانویه طبیعت خود دستان با انسان .باشد نکرده ثانویه طبیعت به تبدیل و نساخته دگرگون

 مکانی از هنری تفسیر یک یا و ثانویه و اولیه های طبیعت از آگاهانه بیان ها باغ زیرا  اند، سوم طبیعت نیز ها باغ .آورد می

 شریعت در که گونه همان طبیعی محیط قبال در انسان مسئولیت(. 4: 1390 رحیمیون،) اند خاص مردمی برای و خاص

 :کرد بیان ـ طبیعی تعادل از حفاظت و طبیعی منابع از برداری بهره ـ اصل دو قالب در توان می گرفته قرار تأکید مورد

 حق طبیعی منابع و عناصر از پایدار استفادة و برداری بهره اسالمی، شریعت براساس :طبیعی منابع از برداریبهره

 امرکردن با دو هر سنّت و قرآن. کند می تلقی تکلیف یک عنوان به مشخصی حدود تا را حق این اسالم. هاست انسان همة

 .اند کرده تأکید مندی بهره یا حق این بر بودن طبیعت دوستدار و متروکه های زمین بازسازی به مثال برای مسلمانان

: 1387 مرتضی،) است توسعه و برداری بهره رابطة طبیعت و آدمی بین رابطة که کند می روشن را مسئله این قرآن درحقیقت،

82-89.) 

                                                                                                                                                                   
1. naturalism 
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 است، زندگی نیازهای رفع برای طبیعی محیط از مردم برداری بهره خواستار اسالم هرچند :طبیعی تعادل از حفاظت

 و گیاهان به که کنند می امر مسلمانان بر پیامبر احادیث و قرآن آیات از بسیاری. کند می نیز آن حفظ به ملزم را ها آن

 ای جنبنده هیچ»: فرماید می انعام سورة 38 آیة در خداوند مثال، برای. نکنند سوء استفادة ها آن از یا نرسانند آسیب حیوانات

 به .«هستند شما مانند هایی گروه نیز ها آن آنکه مگر کند، می پرواز خود بال دو با که ای پرنده هیچ نه و نیست زمین در

 که اند داده تذکر بلکه اند، نموده منع را درختان، قطع ازجمله طبیعت، عناصر به رساندن آسیب تنها نه پیامبر دلیل، همین

  (. 86-82: 1387 مرتضی،) است محکوم نیز عملی چنین با رابطه در رفتارکردن تفاوت بی

 و دهی نظام داشتند، قرار خشک و گرم مناطق در شهرها اینکه رغم به دهد، می نشان مسلمین تاریخی شهرهای مطالعة

 کوشش و است بوده انسان نیازهای و طبیعت، مصنوع، محیط بین تعادل و هماهنگی ایجاد جهت در ها آن گیری شکل

 هماهنگ، شهری های محیط ایجاد در طبیعی عناصر های ویژگی شناخت و طبیعی قوانین از گیری بهره با مسلمین

 طورکلی، به(. 46: 1391 مشکینی، و قاسمی ؛198: 1365 شکویی،) است بوده انسان برای زیست قابل و متعادل،

. برساند حداکثر به زمستان در و حداقل به را خورشید تأثیر تابستان در که باشد ای گونه به باید ها ساختمان گیری جهت

 و شمال جهت در ایران سنتی های خانه از بسیاری که چنان. شود می داده ترجیح جنوب و شمال گیری جهت بنابراین،

 بود ها اتاق نور کنندة تأمین که بودند خلوت حیاط دارای ایران در سنتی های خانه همچنین،. اند شده  طراحی جنوب

 (.7: 2017 همکاران، و سوفیایی)

1محوریمحله(د

 انسان ارتباط مبیّن محوری محله. است شغلی و مذهبی، و دینی فرهنگی، فضایی، کالبدی، وحدت مبیّن نیز محوری محله

 حقوق منشأ اجتماعی زندگی و است اجتماعی موجودی که بداند باید خود نوع هم با رابطه در انسان ؛ است خود نوعان هم با

 تا کند رعایت را ها آن باید خویش مسئولیت و کرامت به توجه با اجتماعی زندگی در انسان که است معینی تکالیف و

 و تعلق حس و مشترک، منافع مکان، اصلی معیار سه(. 52: 1384 آملی، جوادی) باشد اجتماعی عدالت تحقق ساز زمینه

 در محلی اجتماع و محله مفهوم تبلور در مکان معیار. کنند می ایفا اساسی نقش محله مفهوم تبیین و تعریف در وابستگی

 دارند آن در مشترکی های داشته مردم که دارد اشاره ای محدوده به معیار این. دارد عمده نقشی شهری ریزی برنامه مباحث

 اجتماع افراد که است نآ گویای مشترک منافع معیار. کنند ادراک جغرافیایی لحاظ به را مشترک عناصر این توانند می و

 دینی، باورهای چون مشترکی های مؤلفه براساس و گذارند می اشتراک به را عناصری و ها ویژگی مکان، جز به محلی،

 صورت به تواند می وابستگی و تعلق حس. اند مرتبط یکدیگر با و آمده هم گرد شغل یا سیاسی، و اخالقی های گرایش

 همبستگی و تعامل موجب خود  پیشرفتة شکل در و کند جلوه خاص ای اندیشه یا گروه به وابستگی یا مکان به تعلق حس

 را محوری محله ابعاد طورکلی، به(. 10: 1395 مشکینی،) شود خود زندگی محیط با انسان نیز و یکدیگر با ها انسان عمیق

 معیارهای دارای ابعاد این از هرکدام که کرد بندی تقسیم محیطی زیست و فرهنگی، -اجتماعی کالبدی، به توان می

: شد خواهد پرداخته ها آن به تحقیق این در که شود می بیان معیارهایی فقط مجال این در و باشند می خود به مخصوص

 معیارهای شامل: فرهنگی-اجتماعیبُعد. است دسترسی و خوانایی معیارهای شامل: فضایی-کالبدیبُعد

 ای، محلّه سبز فضای معیارهای شامل: محیطیزیستبُعد. است مکانی تعلّق احساس و ایمنی، و امنیت سرزندگی،

 (.73: 1391 مشکینی، و قاسمی)  است هوا و صوتی های آلودگی و محلّه تحمّل قابل ظرفیت و تراکم،

                                                                                                                                                                   
1. Neighborhood - oriented 
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 خانهفرهنگی-اجتماعیهایویژگی.2جدول

ابعاد فرهنگی-اجتماعیویژگی

 .است جان اعتالی محل و افزا جان خانه. است مقدس خانه و است تقدیس با معادل مستقرشدن

 مسجدمحوری
 .کند می رهبری را او امر این در نیز خدا باشد، انسانی کمال و ارتقا مسکن ساخت از هدف اگر

 .است زندگی روح جریان حاوی خانه. دهد سوق الهی ذکر به باید  را انسان که الهی است نعمتی خانه

 .اوست حرم مسلمان خانة. است پیامبر نظر از جهان در مکان بهترین خانه

 .است بودن انسان شروط ترین اساسی از یکی سکناگزینی. است انسان قراریافتن معنای به استقرار محل خانه

 گرایی درون

 .است درونی آرامش و خصوصی سکونت محل خانه. است حرکت با تقابل در و سکون محل خانه

 .است خانه اصلی شرایط از پوشیدگی و حجاب رعایت. است خانه خصوصیات از عمومی و خصوصی زندگی تفکیک

 .است آرمانی محیط تحقق خانه(. 80: نحل) سَکَناً بیوتکُم مِن لکُم جَعَلَ اهلل و

 .ذهن آرامش و آدمی استراحت برای است مکانی خانه. اسالم در تجاوز و تعدی از فرد هر خصوصی حریم شناختن رسمیت به

 .است روزانه خلوت کسب برای محلی خانه. بخشد می سامان را خصوصی سکونت خانه

 .کند می دعوت درون به بیرون از را انسان خانه. است آسایش برای مکانی خانه. است دهنده پناه خانه و آوردن پناه سکونت

 .است قلمرو و حریم حافظ. است خلوت محل و مأمن خانه. است آرامش برای مکانی خانه

 است اسالمی شهر های ویژگی از مسلمان، خانه پوشیدگی و حجب

 .است قرارگرفتن آرامش در معنای به سکناگزیدن

 . است آسایش و آرامش، خاطر،  طمأنینة کنندة تأمین که گرا درون است مکانی مسلمان خانة

 .خویش با ارتباط و خود به بازگشت منظور به روزانه خلوت کسب برای است محلی خانه

 .باشد اجتماعی نیازهای ساختن فرآورده به قادر باید فردی نیازهای بر عالوه مسکن

 .است زندگی شیوة بخش تداوم خانه. باشد انسان اعتقادی و اخالقی تکامل بسترساز که است ای خانه اسالمی خانة محوری محله

 .شود می قلمداد مستحکم اجتماعی تعامل و خانوادگی روابط تقویت جایگاه عنوان به اسالم در خانه

  .است مطلوب مسکن های ویژگی و شرایط ترین اصلی از یکی ها آن با انسان مناسب ارتباط ایجاد و طبیعی عناصر و طبیعت به توجه

 .ساکنان روانی و الهی معنوی بُعد دوم طبیعت؛ با سازگاری اول: است مهم بُعد دو دارای ایران در مسکن گرایی طبیعت

  .است الضرار و الضرر اصل تابع مسلمان خانة

 نگارندگان:منبع

آنابعادونظامکلیهایسیاست

 موجب به که است حکومتی های عرصه همة در کشور کلی گیری جهت مبنای و چارچوب حاوی نظام کلی های سیاست

 وظایف با نظام اهداف و اصول بین پیوندی  حلقة همچون. شود می تعیین اساسی قانون دهم و صد یک اصل از اول بند

 که شده  معرفی کشور در انضباط و ایجاد ها سیاست این اصلی هدف. نماید می ایفا نقش حکومتی نهادهای و ها دستگاه

 آن ذیل و شهری ریزی برنامه ها سیاست این موردتوجه های بخش از یکی. بود خواهد نظام کلی هندسة کنندة مشخص

 مسکن فرهنگی های ارزش سیاست تحقق میزان ارزیابی پژوهش این از هدف بنابراین،. است مسکونی محیط ساخت

 ذیل ابعاد در که است پژوهش نظری ادبیات اساس بر بخش این در نظام کلی های سیاست از یکی  عنوان به شهری

 : شود می بررسی

مقرراتونیقواننیتدوبُعد

 گفت توان می درواقع،.  است مرتبط مقررات و ضوابط تدوین نیازمند مسکونی محیط ساخت در فرهنگی های ارزش تجلی

 تدوین پژوهش این در.  است موردنیاز مقررات و ضوابط تدوین مسکن ساخت در فرهنگی های ارزش اعمال شرط پیش

 مصوبات ،1404 انداز چشم سند زمینه، این در اسالمی شورای مجلس مصوبات اساسی، قانون شامل مقررات و قوانین

 سالة پنج های برنامه شهر، اسالمی شورای مصوبات معماری، و شهرسازی عالی شورای مصوبات شهرسازی، و راه وزارت

 .  است یشهر تفصیلی و جامع طرح و توسعه
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مقرراتونیقوانیاجرابُعد

 امنیت، آرامش، بخشی، هویت سبب مسکونی محیط ساخت در مسکن فرهنگی های ارزش مقررات و ضوابط اعمال

 اجرایی های دستگاه عملکرد ارزیابی معنای به پژوهش این در مقررات و قوانین اجرای ارزیابی. شود می...  و سرزندگی،

 یعنی مسکن فرهنگی های ارزش شاخص چهار زمینة در تهران شهرداری و کشور وزارت شهرسازی، و راه وزارت همچون

 . است محوری محله و گرایی، طبیعت گرایی، درون مسجدمحوری،

مقرراتونیقوانیاجرابرنظارتبُعد

 اساسی قانون دهم و یکصد اصل دوم بند زیرا است، مسلم امری حقوقی منظر از ها سیاست اجرای حسن بر نظارت لزوم

 این .است دانسته رهبری معظم مقام عهدة بر نیز را آن و کرده تأکید ها سیاست این اجرای احسن بر نظارت وجود لزوم به

 قانون کنندگان تدوین منظر از را سیاست شدن اجرایی اهمیت و هاست سیاست الزامی ماهیت  سازندة مشخص که وظیفه

 این در. است شده واگذار نظام مصلحت تشخیص مجمع به دهم و یکصد اصل ذیل مطابق سازد، می روشن اساسی

 اجرای بر نظارت بُعد در( شهری مسکن در فرهنگی های ارزش سیاست) نظام کلی سیاست ارزیابی منظور به پژوهش،

 خواهد ارزیابی شهر اسالمی شورای و نظام مصلحت تشخیص مجمع همچون هایی دستگاه عملکرد مقررات، و قوانین

 . شد

 های ارزش شاخص چهار های گویه از استفاده با فوق ابعاد در شهری مسکن فرهنگی های ارزش کلی سیاست ارزیابی

 .شد ارائه 3 جدول در و گرفت صورت( گرایی طبیعت و محوری، محله گرایی، درون مسجدمحوری،) مسکن فرهنگی

 شهریمسکنفرهنگیهایارزشهایگویه.3جدول

گویهشاخصبُعدمفهوم

 های ارزش
 فرهنگی
 مسکن
 شهری

 تدوین
 و قوانین
 -مقررات

 و اجرا
 نظارت

 اجرای بر
 و قوانین

 مقررات

 مسجدمحوری

 اجتماعی مذهبی، و دینی آموزشی، کارکردهای با مکانی عنوان به مسجد شهری، هادی و تفصیلی، جامع، های طرح در مساجد مرکزیت به توجه
 فرهنگی و سیاسی اقتصادی، و

 تعبیة و درونی و بیرونی نماهای در کاررفته به تزیینات نوع صحن، مناره، گنبد، نظیر کالبدی عوامل شهرسازی و معماری های طرح در
 .است شده منظور مساجد ساخت در آب عوامل از استفاده و حیاط، صحن، همچون کالبدی عوامل به توجه و متعدد های یابی دست

 احداث در سادگی مراعات محالت، در مسجد مناسب توزیع هزینه، و زمان جویی صرفه برای مسکونی واحدهای به مسجد دسترسی نمودن لحاظ
 شهری های طرح در مسجدمحوری نهایتاً و مساجد،

 های آیین در حضور) مساجد های فعالیت دادن انجام در مردم آحاد مساعی اشتراک و افراد بین اجتماعی تعامالت افزایش اجتماعی های برنامه در
 .است شده منظور( مسجد امور از بخشی دادن انجام مالی، کمک اجتماعی، و مذهبی

 گرایی درون

 شهری مطالعات طراحی در هم از خصوصی و خصوصی، نیمه عمومی، نیمه عمومی، فضاهای تفکیک

 نداشتن اشراف همسایگان، خانة به نسبت محل در شده احداث های خانه نبودن مشرف زمینة در مقررات و ضوابط اجرای بر نظارت و اجرا، تدوین،
 برداری بهره باد، و آفتاب از مندی بهره هنگام به همسایگان بصری های مزاحمت عدم ها، خانه داخل و حیاط به شده نصب های پنجره

 اشراف و مزاحمت بدون ها خانه بالکن از خصوصی نیمه

 متراکم، مصالح دیوارها، قرارگیری محل  وسیلة به ساکنان صدای نفوذ از جلوگیری زمینة در مقررات و ضوابط اجرای بر نظارت و اجرا، تدوین،
 قبول قابل استانداردهای با صوتی بندی عایق دیوارها، ضخامت

 بین مطلوب فاصلة و حریم رعایت خانه، در بازشدن محض به خانه درون نشدن دیده زمینة در اجرا بر نظارت و اجرا مقررات، و ضوابط تدوین
 ها خانه ورودی

 گرایی طبیعت

 از خانه های اتاق کافی مندی بهره شهر، عمومی فضاهای در فوّاره یا نما آب وجود مسکونی، واحدهای و مسکونی های مجموعه در آب از استفاده
 روشنایی و نور

 شهری های طرح در محله نزدیکی در طبیعی باز فضاهای و پارک یابی مکان

 واحدهای باز فضای در سبز فضای وجود شهری، های طرح در مساکن اقلیم با متناسب طراحی مسکونی، منزل در طبیعی تهویة از مندی بهره
 مسکونی

 شهری های طرح کلیة در شهری فضاهای و...(  و آسمان درختان، کوه،) طبیعی اندازهای چشم به دید به توجه

 در هوا و صوتی آلودگی محیطی، های آلودگی به نسبت روزمینی و زیرزمینی آب منابع بودن محفوظ یکپارچه، شهری فاضالب شبکة طراحی
 فاضالب و آب بخشی مطالعات و شهری، های طرح

 فضای تخصصی مطالعات و شهری های طرح کلیة در فراشهری های پارک تا کودک پارک از شهری های پارک و فضاها مراتب سلسله رعایت
 شهرها پیرامون در طبیعی سبز کمربند حفاظت و ایجاد شهری، سبز

 سواحل به وسازها ساخت تجاوز عدم ،...( و آسمان، درختان، کوه،) طبیعی مناظر به نسبت دید برای شهری معابر یا ها ساختمان مزاحمت عدم
 طبیعی های زیبایی و دریاها
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گویهشاخصبُعدمفهوم

 محوری محله  

 شهری های طرح در کالبدی تقسیمات در مذهبی و دینی شغلی، فرهنگی، فضایی، کالبدی، وحدت رعایت

 ساکنان، توسط محلّه مرز شناختن نشانه، پیداکردن شاخص، های نشانه وجود شهری، های طرح در محله مشخص جمعیت و وسعت به توجه
 ای محلّه خدمات به آسان دسترسی

  مراسم برگزاری برای فضا وجود کودکان، برای بازی محلّة وجود ورزشی، و فرهنگی های مکان وجود فراغت، اوقات گذران و خرید مراکز وجود
 شهری های طرح در

 محل اهالی اعتمادسازی جهت در روز شبانه ساعات کلیة در ساکنان امنیت و مناسب طراحی

 اجتماعی مراودات محله، مشکالت رفع جهت در همکاری محلّه، ساکنان تثبیت جهت در اجتماعی های برنامه

 محل در سبز فضای و پارک تعداد بودن کافی محل، های پارک مناسب تجهیزات محل، در سبز فضای و پارک به آسان دسترسی

 شهری های طرح در ارتباطی شبکة و زیربنایی تأسیسات ظرفیت شهری، خدمات ارائة در محلّه توان

 شهری های طرح در( بصری و صوتی، هوا،) آلودگی و سروصدا میزان کنترل ضوابط تدوین

نگارندگان:منبع

تحقیقروش
 ای کتابخانه اطالعات طریق از و اسنادی صورت به موردنیاز اطالعات و است تحلیلی -توصیفی حاضر پژوهش روش

 شهرسازی، و راه وزارت و شهرداری رسمی آمارهای و اطالعات همچنین و( خارجی و داخلی مقاالت و نامه، پایان کتب،)

 شده آوری جمع شهری تفصیلی و جامع طرح و اسالمی، شورای مجلس مصوبات معماری، و شهرسازی عالی شورای

 های ارزش سیاست) مسکن بخش در نظام کلی های سیاست از یکی تحقق میزان ارزیابی هدف با پژوهش این. است

 شده  انجام مقررات و قوانین اجرای بر نظارت و اجرا، مقررات، و قوانین تدوین بُعد سه در( شهری مسکن در فرهنگی

 های ارزش دربارة اسنادی اطالعات اول بخش در: شود می تقسیم مجزا قسمت دو به پژوهش این تحقیق روش. است

 مسکن فرهنگی های ارزش قانونی الزامات و شهری، مسکن فرهنگی های ارزش های شاخص شهری، مسکن فرهنگی

 از نفر سی آرای اسنادی تحلیل از پشتیبانی براس دوم بخش در و شد؛ استخراج خارجی و داخلی معتبر منابع از شهری

 با پایایی، یا اعتماد تعیین برای. شد اخذ نامه پرسش ابزار کمک به و قضاوتی گیری نمونه از استفاده با متخصصان

 نهایی اصالح به کرونباخ آلفای دادن انجام با نفر، 10 حجم به مقدماتی ای نمونه در آن تکمیل و آزمون پیش دادن انجام

 سنجش و وتحلیل تجزیه. هاست گویه درونی همبستگی دهندة نشان که است 0.76 آمده دست به آلفای. شد اقدام ها گویه

 آماری های آزمون و معیار، انحراف میانگین، فراوانی، توزیع نظیر آماری های روش کارگیری به با نیز ها شاخصه

  . است گرفته انجام ای نمونه تک T آزمون و( ها داده توزیع سازی نرمال برای) اسمیرنوف -کولموگروف

هایافتهوبحث
اسنادیهاییافته

 یشهرمسکنیفرهنگیها ارزشاستیسبامرتبطمقرراتونیقواننیتدو(الف

 این اسنادی مطالعات.  است مناسب مقررات و ضوابط تدوین نیازمند شهری مسکن فرهنگی های ارزش سیاست تحقق

 و راه وزارت مصوبات شامل شهری مسکن فرهنگی های ارزش سیاست مقررات و قوانین تدوین زمینة در پژوهش

 های برنامه مصوبات اسالمی، شورای مجلس مقررات و قوانین معماری، و شهرسازی عالی شورای مصوبات شهرسازی،

 بیشترین اما ؛ است شهری تفصیلی طرح و شهری، جامع طرح ،(انقالب از بعد پنجم و چهارم، سوم، برنامة) توسعه سالة پنج

 مطالعات نتایج. دارد برعهده معماری و شهرسازی عالی شورای سیاست این مقررات و قوانین تدوین زمینة در را نقش

 است آن از حاکی شهری مسکن فرهنگی های ارزش کلی سیاست مقررات و قوانین تدوین بُعد ارزیابی زمینة در شده انجام

 تدوین بُعد در گرفته صورت مصوبات و مقررات و قوانین 4 جدول در. است برخوردار مطلوبی نسبتاً وضعیت از بُعد این که

 . است شده  ارائه مسکن فرهنگی های ارزش سیاست مقررات و قوانین
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مرجعاقداماتومصوباتردیف
  .است 2/7/1375 مورخ «شهرسازی در اسالمی های ارزش به توجه» عنوان با که انقالب از پس شهرسازی عالی شورای مصوبة اولین 1

 عالی شورای
 و شهرسازی
 معماری

2 
 تفصیلی و جامع های طرح  تهیة در مساجد محوریت به که «روستایی و شهری  توسعة های طرح در مساجد یابی مکان و ضوابط» موضوع با 7/5/87 مصوبة

 .است پرداخته

 ایرانی -اسالمی شهرسازی و معماری بازیابی برای الزم های شاخص و ضوابط خصوص در 1.م. ش. ش از 14/12/1391 مورخ مصوبة اخذ 3

 شهری منظر و سیما کیفی ارتقای جامع سند خصوص در ا. م. ش. ش از 13/9/1391 مورخ مصوبة اخذ 4

 «خدماتی و تجاری اماکن در نمازخانه احداث» به مربوط ضوابط 6/3/1392 مصوبة 5

 آن کاربرد و بومی معماری های آموزه استخراج رویکرد با ارزش واجد مسکونی بناهای مستندسازی 6

 معماری و بومی دانش براساس محالت همسایگی واحدهای احیای اجرایی راهکارهای و ضوابط تدوین 7

8 
 موظف را نوسازی و بهسازی احیا، های طرح 12/10/1389 مصوب -شهری ناکارآمد و فرسوده های بافت نوسازی و بهسازی احیا، از حمایت قانون -2 مادة

 ضوابط بر متکی اصول رعایت با نوسازی و بهسازی احیا، های برنامه اجرای منظور به( تفصیلی و جمع از اعم) شهری توسعه های طرح چهارچوب در که نماید می
 .شود تعیین منطقه هر بومی و اسالمی -ایرانی معماری و شهرسازی

 شورای مجلس
 اسالمی

9 

 و عمران سازمان) شهرسازی و راه وزارت 12/10/1389 مصوب -شهری ناکارآمد و فرسوده های بافت نوسازی و بهسازی احیا، از حمایت قانون -16 مادة
 و همکاری جلب منظور به ها استان عالی شورای و کشور گردشگری و فرهنگی میراث سازمان کشور، وزارت همکاری با است مکلف( ایران شهری بهسازی

 ایجاد و یکپارچه مدیریت و راهبردی جهت در و ناکارآمد و فرسوده های بافت نوسازی و بهسازی احیا، فرایند در ربط ذی اجرایی های دستگاه کلیة مشارکت
 و تهیه به نسبت قانون این تصویب از پس ماه شش ظرف حداکثر موجود منابع و امکانات از استفاده و محلی و ملی سطح در مرتبط عوامل کلیة رویة وحدت
 اسالمی ایرانی معماری و شهرسازی ضوابط رویکرد با شهری ناکارآمد و فرسوده های بافت توانمندسازی و نوسازی و بهسازی احیا، راهبردی ملی سند تدوین

 .نماید ارائه وزیران  هیئت به تصویب برای و اقدام

10 
 شهرسازی و معماری فرهنگ های ویژگی با کشور غیرمسکونی و مسکونی های ساختمان مشخصات کلیة انطباق و کشور شهرهای کالبد و سیما به بخشی هویت

 شهرها در باارزش نماهای و ها ساختمان تخریب از جلوگیری و شهری طراحی و نماسازی در مربوطه ضوابط و اصول رعایت و( بومی) اسالمی -ایرانی

 و سوم برنامة
 پنجم و چهارم

 توسعه

11 
 ها آن مکانی و اقتصادی زیستی، محیط فرهنگی، اجتماعی، های مؤلفه بررسی و تحلیل تهران،( شهر مرکز) تاریخی بافت در سکونت الگوهای تحول سیر  مطالعة

 موجود الگوهای شناسی آسیب و

 چهارم برنامة
 توسعه

 (تحقق شرایط و طراحی راهنمای های دفترچه تدوین) منتخب محدودة برای اسالمی -ایرانی رویکرد با سکونت گزین جای الگوهای طراحی 13

 موردنظر حوزة در آن مکانی و اقتصادی، زیستی، محیط فرهنگی، اجتماعی، معیارهای و ها شاخص ارائة و امروزی اسالمی -ایرانی سکونت الگوی نظری تبیین 15

 الگوها طراحی برای کالبدی و اجتماعی لحاظ به مناسب  محدودة انتخاب 16

17 
 از اسالمی -ایرانی معماری هنرهای های ویژگی معرفی منظور به کشور روستاهای و شهرها در اسالمی -ایرانی معماری گیری شکل ضوابط و اصول شناسایی

 (109 مادة) موردنیاز های پژوهش  انجام طریق

18 
 از مرکب کارگروهی تشکیل با اسالمی -ایرانی شهرسازی و معماری الگوهای ترویج و تدوین منظور به است موظف معماری و شهرسازی عالی شورای

 های پژوهش انجام به نسبت حوزوی و شهری، ریزی برنامه شهرسازی، معماری، های رشته متخصصان و نظران صاحب و ربط ذی های دستگاه نمایندگان
 (توسعه پنجم برنامة 169 مادة) نماید اقدام موردنظر الگوهای ترویج و مقررات و ضوابط تدوین گذاری، سیاست کاربردی،

 پنجم برنامة
 توسعه

19 

 و اجتماعی، سیاسی، تربیتی، عبادی، پایگاه ترین اصلی عنوان به مسجد جایگاه تثبیت و مذهبی اماکن از بهینه گیری بهره و مذهبی فضاهای توسعة منظور به
 :شود می انجام زیر اقدامات فرهنگی

 و روستایی هادی و شهری تفصیلی جامع های طرح اجرای و طراحی در اند موظف ها شهرداری و اسالمی، انقالب مسکن بنیاد شهرسازی، و راه وزارت (الف
 و کنند بینی پیش مسجد همان جماعت امام استفادة جهت مساجد جوار در عالم خانه و مساجد احداث برای مناسب اراضی جدیداالحداث، شهرهای و ها شهرک

 دهند؛ قرار مساجد احداث متقاضیان اختیار در عمومی مالکیت حفظ با و هزینه دریافت بدون سازی آماده از پس
 نمایند؛ احداث مذکور اماکن در را مناسبی نمازخانة اند موظف جدیداالحداث خدماتی و اداری، تجاری، های مجتمع مالکان (ب

 در نمازخانه یا مسجد برای مناسب و کافی فضای اختصاص یا احداث به نسبت اند موظف ها شهرداری و کشور آبخیزداری و مراتع ها، جنگل سازمان (پ

 کنند؛ اقدام شهری های بوستان و ملی های بوستان
 از اعم تجاری های مجتمع و تفریحی رفاهی، های مجتمع ورزشی، های مجموعه درمانی، مراکز و ها بیمارستان آموزشی، مراکز اجرایی، های دستگاه کلیة (ت

 نمایند؛ اقدام نمازخانه یا مسجد برای مناسب و کافی فضای نگهداری و اختصاص یا احداث به نسبت اند موظف غیردولتی یا دولتی
 عرضة های جایگاه و مسافربری های پایانه در نمازخانه و مسجد احداث جهت را الزم اقدامات و تمهیدات اند موظف نفت و شهرسازی و راه های وزارتخانه (ث

 آورند؛  عمل به غیردولتی بخش طریق از مذکور های نمازخانه و مساجد مدیریت و نگهداری همچنین و شهری بین سوخت
 جذب و اسالمی فرهنگ ترویج و فرهنگی عدالت برقراری مساجد، هنری و فرهنگی کارکرد ارتقای منظور به است مکلف اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت (ج

 و فرهنگی های کانون از جمعیت نفر هزار باالی روستاهای و شهری مساجد کلیة تا نماید اتخاذ ترتیبی اسالمی موازین رعایت با مساجد، به نوجوانان و جوانان
 (95 ةماد) گردند برخوردار سنواتی بودجة اساس بر هنری

 و پنجم برنامة
 توسعه ششم

20 
 اسالمی -ایرانی شهرسازی و معماری احیای جهت در تهران( شهری طراحی) شهری منظر و سیما هویت ارتقای و دهی ن ساما( الف

 شهر کالبدی مداخالت و تحوالت هرگونه در اسالمی -ایرانی شهرسازی و معماری احیای  (ب
 (تهران شهر جامع طرح) شهر تا محله مقیاس از سطوح کلیة در هویتی نشانة بارزترین عنوان به مساجد تجهیز و توسعه، دهی، سامان  (ج

 جامع طرح
 شهری

21 

 مشرفیت و بنا استقرار اندازی، سایه مقررات و ضوابط ساختمانی، و شهرسازی مقررات و ضوابط اصفهان، تفصیلی طرح
 تهویه و بازشوها نورگیری، فضاهای مقررات و ضوابط ساختمانی، و شهرسازی مقررات و ضوابط اصفهان، تفصیلی طرح( ب

 بنا احداث و ارتفاعی مقررات و ضوابط ساختمانی، و شهرسازی مقررات و ضوابط اصفهان، تفصیلی طرح( ج
 ها مادی و گذربندی و دسترسی مقررات و ضوابط ساختمانی، و شهرسازی مقررات و ضوابط اصفهان، تفصیلی طرح( د

 (اصفهان شهر تفصیلی طرح) نماسازی مقررات و ضوابط ساختمانی، و شهرسازی مقررات و ضوابط اصفهان، تفصیلی طرح( ه

 تفصیلی طرح
 شهری

نگارندگان:منبع

                                                                                                                                                                   
 معماری ایران. شورای عالی شهرسازی و 1
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1شهریمسکنفرهنگیهایارزشسیاستبامرتبطمقرراتوقوانیناجرای(ب

 امنیت، آرامش، بخشی، هویت سبب مسکونی محیط ساخت در مسکن فرهنگی های ارزش مقررات و ضوابط اعمال

 ارشاد وزارت شهرسازی، و راه وزارت کشور، وزارت از  است ترکیبی سیاست این اجرای مسئولیت. شود می...  و سرزندگی،

 بر سیاست این اجرایی نقش بیشترین اما. سیاست این در فرهنگی انقالب عالی شورای حتی و ها شهرداری اسالمی،

 شاخص از اجرا بُعد در سیاست این تفصیلی ارزیابی برای.  است مهندسی  نظام و شهرسازی، و راه وزارت شهرداری، عهدة

 با رابطه در. شد استفاده پایه سال به نسبت ایرانی مذهبی -فرهنگی هویت با منطبق ساخت الگوهای سازی مدل و ترویج

 است، نامطلوب سیاست اجرایی وضعیت رسد می نظر به بنابراین،. است نشده دریافت مستندی گزارش سیاست این اجرای

 و راه وزارت) اجرایی نهادهای طرف از طراحی در آن کارگیری به و اصول این تصویب چگونگی از گزارشی گونه هیچ چون

 ارسالی های گزارش طرفی، از. خورد نمی چشم به ارسالی های گزارش در و نشده منتشر( کشور وزارت -شهرسازی

 عملکرد گزارش ارسال به فقط اجرایی های دستگاه عمالً و نبوده درخواستی های شاخص و سؤاالت با منطبق کدام هیچ

 و( شهری بهسازی و عمران تخصص مادر شرکت) شهرسازی و راه وزارت نهاد دو ارسالی های گزارش. اند کرده اکتفا خود

 مرتبط فرهنگی های ارزش سیاست با محتوایی حیث از( عمران و نوسازی شرکت و شهرسازی معاونت) تهران شهرداری

 های ارزش کلی سیاست ارزیابی های شاخص وضعیت محلی و ملی مدیریتی عوامل از کدام هیچ اینکه به توجه با. اند بوده

 ها گذاری سیاست در ها سیاست این کارکرد و جایگاه رسد می نظر به اند، نکرده اعالم خود ارسالی های گزارش در را فرهنگی

 حوزة اجرایی های برنامه سرلوحة در ها سیاست این دیگر، عبارت به. نیست مشخص کشور اجرایی های ریزی برنامه و

 .شود می ارزیابی نامطلوب سیاست این اجرایی وضعیت بنابراین،. شود نمی تعقیب و نگرفته قرار کشور شهری مدیریت

شهریمسکنفرهنگیهایارزشسیاستبامرتبطمقرراتوقوانیناجرایبرنظارت(ج

 اساسی قانون دهم و یکصد اصل دوم بند زیرا است، مسلم امری حقوقی منظر از ها سیاست اجرای حسن بر نظارت لزوم

 الزامی ماهیت کنندة مشخص که وظیفه این .است کرده تأکید ها سیاست این اجرای احسن بر نظارت وجود لزوم به

 اصل ذیل مطابق کند  می روشن اساسی قانون کنندگان تدوین منظر از را سیاست شدن اجرایی اهمیت و هاست سیاست

 نظام کلی سیاست ارزیابی منظور به پژوهش این در. است شده واگذار نظام مصلحت تشخیص مجمع به دهم و یکصد

 همچون هایی دستگاه عملکرد مقررات و قوانین اجرای بر نظارت بُعد در( شهری مسکن در فرهنگی های ارزش سیاست)

 نظام مصلحت تشخیص مجمع و شهر، اسالمی شوراهای ها، دهیاری و ها شهرداری سازمان شهرسازی، و راه وزارت

 اما نگرفته، صورت مطالعاتی شهری مسکن فرهنگی های ارزش سیاست ناظر های دستگاه ارزیابی زمینة در. شد ارزیابی

 کارآمد، نظام استقرار فقدان شهری مسکن فرهنگی های ارزش سیاست اجرایی های نارسایی اصلی علت رسد می نظر به

 و ها بازنگری ها، آسیب کشف بازخوردها، اخذ کنترل، نظارت، برای ها آن تصویب تا آغاز از ها سیاست این مستمر پایش

 .هاست آن اجرایی وضعیت ای دوره های گزارش انتشار و تدوین و اصالحات

پژوهشمیدانیهاییافته
امر از  یبانیپشت یبرا ی،عالوه بر مطالعات اسناد شهری، مسکن فرهنگی های ارزش سیاست تحقق میزان ارزیابی برای

 یآمار یلدر تحل بود، شده  استفاده لیکرت ارزشی پنج یفنامه از ط در پرسش ینکه. با توجه به اشداستفاده  یدانیمطالعات م

                                                                                                                                                                   
شوراهای مجمع تشخیص مصلحت نظام از  نظارت براساس اطالعات درخواستی کمیتة مدیریت محلی و . اطالعات آماری اسنادی این مقاله در بُعد اجرا و1

 های اجرایی بوده است. دستگاه
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 دادن انجام برای(. زیاد یلیخ 5عدد  یاد،ز 4عدد  ،متوسط 3عدد  ،کم 2عدد  کم، یلیخ 1داده شد )عدد  ارزش پنجاز  یزن

 در ای نمونه تک Tآزمون  نتیجة. شد گرفته نظردر ((test value)عنوان حد متوسط  به 3عدد  ای نمونه تک Tآزمون 

است: یلبه شرح ذ یفرهنگ یها ارزش یاستس یو نظارت بر اجرا اجرا، گذاری، قانون ابعاد

 متخصصانوکارشناساندیدگاهازشهریمسکنفرهنگیهایارزشسیاستابعادتحققمیزان.5جدول

معناداریسطحمیانگیناختالفموجودوضعمیانگینمتوسطحدامتیازبُعد

 00/0 59/0 59/3 3 مقررات و قوانین تدوین
 03/0 20/0 80/2 3 قوانین اجرای

 00/0 88/0 11/2 3 قوانین اجرای بر نظارت

نگارندگان:منبع

 فرهنگی های ارزش سیاست مقررات و قوانین تدوین بُعد برای را 3.59 یانگینم ای نمونه تک Tآزمون  ،5جدول  طبق

 یکمتر از آلفا یسطح معنادار که ازآنجا. است باالتر 0.59 متوسط حد امتیاز به نسبت که دهد می نشان شهری مسکن

 برخوردار مطلوبی نسبتاً وضعیت از عدبُ ینکرد که ا گیری یجهتن یناختالف را معنادار دانست و چن ینا توان یم است، 0.05

که   است 2.11و  2.80 ترتیب به میانگین شهری مسکن فرهنگی های ارزش سیاست نظارتی و اجرایی بُعد در اما؛ است

 آلفای از کمتر معناداری سطح به توجه با که است تر پایین 0.88 و 0.20 ترتیب به( 3حد متوسط )عدد  یازنسبت به امت

 ابعاد در شهری مسکن فرهنگی های ارزش سیاست که گرفت نتیجه و دانست معنادار را اختالف این توان می 0.05

 ینظارت بر اجرا بُعد به مربوط متوسط حد با میانگین اختالف بیشترین که ازآنجا. دارد نامطلوبی وضعیت نظارتی و اجرایی

 نظارتی عدکرد که بُ گیری یجهنت ینچن توان یم است، یمسکن شهر یفرهنگ یها ارزش یکل یاستو مقررات س ینقوان

 شده اجرا یینیقرار نگرفته و در سطح پا یموردتوجه جد یمسکن شهر یفرهنگ های ارزش زمینة در نظام کلی سیاست

.است

گیرینتیجه
 ،اجرا مقررات، و قوانین تدوین ابعاد در شهری مسکن فرهنگی های ارزش سیاست تحقق میزان شد یپژوهش سع ینا در

 صورت به موردنیاز اطالعات یفرهنگ یها ارزش یاستس ارزیابی برای. شود یابیو مقررات ارز ینقوان یو نظارت بر اجرا

 آمارهای و اطالعات همچنین و( خارجی و داخلی مقاالت و نامه، پایان کتب،) ای کتابخانه اطالعات طریق از و اسنادی

 تحلیل از پشتیبانی برای. شد آوری جمع معماری و شهرسازی عالی شورای و شهرسازی و راه وزارت شهرداری، رسمی

 ارزیابی برای. شد اخذ پرسشنامه ابزار کمک به یادشده سیاست ارزیابی زمینة در متخصصان از نفر سی آرای اسنادی،

 وضع میانگین با موردبررسی ابعاد متوسط حد مقایسة. شد استفاده ای نمونه تک t آزمون از فوق سیاست تحقق میزان

 متوسط، حد از باالتر 0.58 مقررات و قوانین تدوین بُعد موجود وضع میزان که بود آن بیانگر متخصصان دیدگاه از موجود

 های یافته به توجه با. است بوده متوسط حد از کمتر 0.88 اجرا بر نظارت بُعد و متوسط، حد از کمتر 0.20 اجرایی بُعد

 برخوردار مطلوبی نسبتاً وضعیت از شهری مسکن فرهنگی های ارزش سیاست تقنینی بُعد که کرد اذعان توان می پژوهش،

 بوده نامطلوب بُعد دو این وضعیت و نگرفته قرار مربوطه های دستگاه موردتوجه چندان اجرا بر نظارت و اجرا بُعد اما است،

. ندارد وجود نظارت و اجرا و تقنین بین مشخصی هماهنگی که  است مسئله این از حاکی میدانی و اسنادی مطالعات. است

 و قوانین. ندارد وجود بُعد سه بین الزم هماهنگی رسد می نظر به. کند  می مشخص را مطالعاتی زمینة چند مسئله این
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 بر را خود استنتاج پژوهش این. گیرد نمی شکل اجرا بر هم نظارتی الجرم و کند می برخورد مشکل با اجرا در مصوبات

 :دهد می قرار زیر اساس

 روز؛ نیازهای براساس ساله ده دورة در کلی های سیاست متن در بازنگری ضرورت ـ 

 در دارد ضرورت که اجرا؛ تا قوانین تدوین مرحلة از نظام کلی های سیاست پایش مدیریت گیری شکل ضرورت ـ

 شود؛ آورده ای ابالغیه هر متن در نظام کلی سیاست با انطباق ساله پنج های برنامه و سنواتی های بودجه

 در انداز چشم به اعتقاد تفکر بسط برای میانی تا عالی سطح در مدیران برای انداز چشم آموزشی های برنامه تهیة ـ

 اجرا؛

 نظام؛ کلی های سیاست براساس ها دستگاه برنامة ارزیابی ـ

 قوّه هر زیرمجموعة های دستگاه به آن تسریع و قوّه سه های برنامه در سیاست ارزیابی های شاخص کردن مشخص ـ

 .نظام کلی های سیاست پایش نهاد توسط

منابع

 سـال  ،جوانـان  شناسی جامعه نامة پژوهش ایران، در فرهنگی های ارزش فراتحلیل ،1388 مسعود، کرمی، و داور ونوس، تقی؛ ،ارمکی آزاد  .1

 .اول شمارة اول،

 .سروش :تهران ،2 زنگویی،چ نصراهلل ترجمة ،نامقدس و مقدس ،1387 میچا، ،الیاده .2

 کـویری،  اقلـیم  سـنتی  مسـکن  در« سـکونت » معنـوی  مفاهیم بازشناسی ،1390 مجتبی، انصاری، و محمدرضا بمانیان، هانیه؛ ،اخوت   .3

 .102-95 ص ،5 شمارة ،2 دورة ،اسالمی -ایرانی شهر مطالعات نامة فصل

 اسالمی، های آموزه اساس بر سکونت و مسکن مفاهیم بازشناسی ،1394 محمدعلی، دلداده، و حامد حیاتی، رامین؛ مدنی، احمد؛ پور، امین .4

 .40 شمارة ،شهری مدیریت نامة فصل

 علـوم  دانشـکدة  ارشـد،  کارشناسی نامة پایان ،نسل دو بین در ها ارزش شکاف و اینترنت رابطة بررسی ،1383 مریم، بیگی، حسین بوربور .5

 .تهران دانشگاه اجتماعی

 شـهری  راسـتای  در سـازی  شـاخص  نحوة به اشاراتی و اسالمی شهر انواع ،1394 سیما، صفدری، و علی پورجعفر، محمدرضا؛ پورجعفر، .6

 .سوم شمارة سوم، سال ،اسالمی معماری های پژوهش نامة فصل اسالمی، -آرمانی

 .سمت: تهران ،12 چ ،مسکن ریزی برنامه ،1393 محمدرضا، ،پورمحمدی .7

 .اسرا نشر مرکز ،3 چ ،دین از بشر انتظار ،1384 عبداهلل، آملی، جوادی .8

 مجلـة  بـومی،  مسـکن  فرهنگـی  و اجتماعی های ویژگی ،1394 محمود، طاووسی، و علی مهدی، شیخ مجتبی؛ انصاری، مژگان؛ خاکپور، .9

 .149 شمارة ،روستا محیط و مسکن

 صـنعت  و علـم  دانشـگاه  دانشـگاهی  جهـاد : تهران رضازاده، راضیه ترجمة ،زیستی های مجتمع فرهنگی منشأ ،1366 ایموس، راپاپورت،  .10

 .ایران

 .هنر فرهنگستان فصلنامة افرابانک، رسول، آل صدف ترجمة معماری، فرهنگ های خاستگاه ،1382 ایموس، راپاپورت، .11

 پـنجم،  سـال  نهـم،  شـمارة  ،شهر هویت نشریة طبیعی، عناصر از گیری بهره طریق از شهر به بخشی هویت ،1390 اصغر، علی رحیمیون، .12

 .104-93 صص

 ، 2 ،شـماره  1 دوره. توسـعه  و جغرافیـا  مجلـة  ،(اسـالمی  فرهنـگ  بـر  تاکید با) شهر ساخت در فرهنگ تأثیر ،1382 اهلل، کرامت زیاری،  .13

 95-108صص

 .ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی، توسعة سوم برنامة قانون ،1383 تا 1379 وبودجه، برنامه سازمان  .14

 .ایران اسالمی جمهوری 1404 انداز چشم سند  .15

 .ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی، توسعة چهارم برنامة قانون ،1388 تا 1384 وبودجه، برنامه سازمان .16

 .ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی، توسعة پنجم برنامة قانون ،1394 تا 1390 وبودجه، برنامه سازمان .17
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 .ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی، توسعة ششم برنامة قانون ،1400 تا 1396 وبودجه، برنامه سازمان .18

 نیازها، مراتب سلسله در معنوی نیازهای برتری بر تأکید با قرآن دیدگاه از انسان نیازهای شناسایی بر درآمدی ،1392 محمدرضا، سلطانی، .19

 .21 شمارة ششم، سال ،اسالمی مدیریت پژوهشی -علمی نامة فصل

 انتخـابی  های روش از استفاده با شهری، عمومی فضاهای محیطی های ارزش سنجش ،1393 سحر، الریجانی، امانی و نرگس سلطانی، .20

 شـمارة  ،شـهر  آرمان شهرسازی و معماری مجلة اصفهان، شهر صفه کوهستانی پارک مجموعه: موردی نمونة مشروط، ارزیابی و تجربی

13. 

 .3 شمارة ،زیبا هنرهای نشریة اسالمی، شهرسازی و معماری اصول در آن رعایت و الضرار و الضرر قاعدة ،1373 محمدکاظم، سیفیان، .21

-3 صص ،1 شمارة اول، سال ،شهر هویت نشریة ایران، سنتی معماری در محرمیت ،1386 محمدرضا، محمودی، و محمدکاظم سیفیان، .22

14 . 

 .تهران فروشی کتاب انتشارات: تهران ،مکان و معنا معماری، ،1382 نوربرک، کریستیان شولتز، .23

 .دانشگاهی جهاد انتشارات ،شهر اجتماعی اکولوژی شهرها، اجتماعی جغرافیای ،1365 حسین، شکویی،  .24

 .دانش گنج  :تهران ،ها ارزش شناسی جامعه ،1372 پرویز، صانعی،  .25

 امـروز،  آپارتمـانی  مسـکن  بـا  اسـالمی  ایرانـی  مسـکن  های شاخصه تطبیق بررسی ،1396 ، اشرف ،سیده سادات و اسماعیل ضرغامی، .26

 .6-2 شمارة ،جهان نقش پژوهشی -علمی نامة فصل

 .تهران شهر جامع طرح ،1386 معماری، و شهرسازی عالی شورای .27

 .ایران معماری و شهرسازی عالی شورای ،1386 تهران، شهر جامع طرح .28

 (.پنج مادة کمیسیون 9/11/1390 مصوب) ساختمانی و شهرسازی مقررات و ضوابط اصفهان، شهر تفصیلی طرح .29

 .امیرکبیر: تهران ،عمید فرهنگ ،1350 حسن، عمید، .30

 حقـوق  هـای  بررسی نامة فصل نظام، کلی های سیاست اجرای بر نظارت و ماهیت، مفهوم، ،1392 علی، جهرمی، بهادری و علی غالمی، .31

 .72-51 صص اول، شمارة دوم، سال ،عمومی

 نامـة  پایـان  ،اسـالمی  ایرانـی  شهرسـازی  های شاخصه مبنای بر هشتگرد جدید شهر ارزیابی ،1391 ابوالفضل، مشکینی، و اکرم ،قاسمی .32

 .ارشد کارشناسی

 . 43 ،31 ،22 اصول -ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون .33

 .تهران دانشگاه انتشارات مؤسسة: تهران ،3 چ بحرینی، سیدحسین ترجمة ،شهر شکل تئوری ،1393 کوین، لینچ،  .34

 سـازی  فرهنـگ  اهمیت و نقش بر تأکید با اسالمی شهر های شاخص و ها مؤلفه بررسی ،1393 علی، مقدم، رضایی و ابوالفضل مشکینی،  .35

 ،اسـالمی  شهر های مؤلفه بر تأکید با شهری مدیریت و ریزی برنامه ملی کنفرانس ششمین ایرانی، -اسالمی شهرسازی الگوی تحقق در

 .مقدس مشهد آبان، 22 و 21

 المللـی  بین کنگرة اولین اسالمی، شهرهای در اسالم تأثیر بررسی ،1387 فریاد، پرهیز، و نساء خزائی، اکرم؛ تفکری، ابوالفضل؛ مشکینی، .36

 .دینی اندیشة و فرهنگ

 و معمـاری  در محرمیـت  و گرایـی  درون فرهنگـی  و جغرافیـایی  مبـانی  ،1392 اکـرم،  قاسـمی،  و مهدی نژاد، حمزه ابوالفضل؛ مشکینی، .37

 28 ،پایدار زیست  محیط و شهرسازی مرمت، معماری، ملی همایش اولین ،(اصفهان شهر قدیم بافت: موردی مطالعة) اسالمی شهرسازی

 .شهریور

 اسـالمی،  -ایرانـی  شهرسازی اصول برمبنای هشتگرد جدید شهر ارزیابی ،1395 مهدی، نژاد، حمزه و اکرم قاسمی، ابوالفضل؛ مشکینی، .38

 .4 شمارة هفدهم، سال ،ملی مطالعات نامة فصل

 .دانش سروش: تهران ،معماری نظری مبانی در سیری ،1384 حسین، غالم معماریان، .39

 مرکـز  تهـران  ، اول چـاپ .  حبیبی کیومرث و مشکینی ابوالفضل ترجمه. اسالم در ساز و ساخت سنتی اصول ، 1387 ، هشام ، مرتضی .40

  شهرسازی و معماری تحقیقاتی و مطالعات

 ،مشهد در سنتی معماری احیای رویکرد با فرهنگی و مسکونی های مجتمع طراحی ،1393 محمدهادی، زاده، مهدی و فرشاد سید ناظمی، .41

 .شاهرود واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامة پایان
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 همـایش  دومـین  فرهنگـی،  هـای  ارزش حفـظ  در مسـکن  معمـاری  نقـش  بررسی ،1392 انسیه، ولی، و رضا اسماعیلی، پرویز؛ نصیری، .42

 .پایدار شهر و معماری المللی بین

 نشریة مسکن، /متن های الیه ارتباط پایة بر ایرانی مسکن سامانة شناختی نشانه تحلیل ،1390 محمدمنان، رئیسی، و عبدالحمید کار، نقره .43

 .46 شمارة ،شهرسازی و معماری زیبا، هنرهای

 .155 شمارة ،هنر ماه کتاب اسالمی، متون در اسالمی شهر های ریشه ،1390 محمد، زاده، نقی .44

 .ماه آبان ،170 شمارة ،نور تخصص مجالت پایگاه اسالمی، -ایرانی مسکن مبانی شناخت در تأملی ،1391 محمد، زاده، نقی .45

 شـمارة  دوم، سال ،معماری اندیشة نامة فصل ،(حال و گذشته در عینی های جلوه تا نظری مبانی) اسالمی مسکن ،1395 محمد، زاده، نقی .46
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