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مسکن در اسالم ،مرکز آموزش پاکدامنی و زمینهساز جامعه ای عاری از فساد و گناه است .در قرآن مناسبترین سکونتگاه
برای انسان مکانی است که با نیازهای وجودی انسان سازگاری داشته باشد و زمینه را برای دستیابی به رشد و تعالی
فرد فراهم آورد .این در حالی است که عوامل یاد شده در مسکن معاصر به فراموشی سپردهشده و رنگ اسالمی بودن
از مسکن ایرانی زدوده شده است .از اینرو ،ساختوسازهایی به چشم میخورد که از الگوی سنتی مسکن ایرانی -که
آمیخته با فرهنگ غنی ایرانی -اسالمی بوده -فاصله گرفته اند .از بین بردن شکاف ایجاد شده بین دو الگوی سنتی و
معاصر نیازمند بازیابی ارزشها و اصول مورد توجه معماری سنتی میباشد .هدف از این پژوهش ،در گام اول دستیابی
به شاخصهای مؤثر بر نظام استقرار فضایی مطلوب از دیدگاه اسالم و سپس اولویتسنجی این شاخصها در ساختار
فضایی مسکن ایرانی -اسالمی میباشد.
به این منظور ابتدا با بهرهگیری از نظریه ی داده بنیاد متنی ،مدل استقرار فضایی مطلوب برای مسکن اسالمی از دیدگاه
قرآن بررسی شده و سه ویژگی اصلی نظام استقرار فضایی مطلوب به همراه راهکارهای اعمال آنها در الگوی استقرار
فضایی استخراج گردید .این سه ویژگی عبارتند از :الف) آسایش و امنیت زیستاقلیمی ،ب) قلمرو گرایی و تفکیک
عرصهها و ج) نظارت و کنترل.
در بخش دوم که به پژوهش موردی اختصاص یافته؛ میزان اعمال راهکارها در خانه رسولیان یزد مورد بررسی واقع گردیده
است .در این مرحله طبق مدل استخراجی ،دو راهکار جهتگیری مناسب ساختمان و استقرار مناسب ساختمان برای
بررسی آسایش زیستاقلیمی ،دو عامل سلسلهمراتب و ارتباط بصری بهمنظور بررسی قلمروگرایی و عوامل کنترلپذیری
فضاها و امکان کنترل نفوذ به فضاها بهمنظور بررسی ویژگی نظارت و کنترل در مجموعه ارزیابی شدهاند.
ارزیابی شاخصهای مربوط به عرصهبندی فضایی و نظارت با شیوهی نحو فضایی انجام شده و دو نرمافزار A-Graph
بهمنظور بررسی گراف توجیهی و شاخصهای مرتبط با نفوذپذیری ،و  Depthmapبهمنظور بررسی گراف نمایانی و
شاخصهای بصری ،مورد استفاده قرار گرفتند .در نهایت نیز شاخصهای مورد بررسی بر اساس میزان پاسخگویی به
اهداف مذکور در مدل استخراجی ،امتیازدهی شدند .بر این اساس مشاهده شد برقراری آسایش و امنیت زیستاقلیمی
نسبت به دو ویژگی دیگر ،نقش پررنگتری در نظام استقرار فضایی خانهی رسولیان ایفا کرده است.
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 .1مقدمه

 .2روش پژوهش

از نظر روششناسی ،پژوهش به دو بخش عمده تقسیم
میگردد .در بخش اول که اختصاص به استخراج الگوی
استقرار فضایی در اسالم دارد؛ از رویکرد «نظریهی
زمینهای» یا دادهبنیاد ،که «از رویکردهای راهبرد کیفی»
میباشد (گروت و وانگ )180 ،1391؛ و در بخش دوم
پژوهش ،از راهبرد «پژوهش موردی» استفاده شده است
(همان .)341 ،به خالصهای از روند پژوهش به تفکیک
مراحل اجرا ،اشاره شده است.
 .1-2استخراج الگوی استقرار فضایی مسکن مطلوب از

دیدگاه اسالم با رویکرد داده بنیاد

شیوهی دادهبنیاد «نوعی روششناسی عمومی برای تدوین
تئوریهایی است که در دادههای گردآوری و تحلیل شده
به صورت نظاممند ریشه دارد» .با استفاده از این استراتژی،
آیههای مربوط به مسکن و سه نمونه از تفاسیر موجود« ،به
مجموعهای از کدها ،سپس کدهای مشترک به مقوله و آن
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مسکن اسالمی فضایی قدسی و مکان ظهور جلوههای
الهی است .در «آیهی  ۹۶سورهی آلعمران» ،خانه برای
انسانها معرفی شده است .بر این اساس «خانهی آرمانی
مسلمین جایی است که حضور فیزیکی و معنوی آن
بشریت را به سعادت رهنمون سازد» (وثیق ،پشوتنی ،و
بمانیان  .)۹۸ ،۱۳۸۸در قرآن «واژهی مسکن با صفاتی
چون طیب و صدق به مفهوم مکان شایسته» ،همراه شده
است (همان ،)98 ،که بیانگر لزوم تطبیق مسکن با محیط
طبیعی و عوامل فرهنگی -اجتماعی میباشد.
این در حالی است که با توجه به پیوند بین عرفان و هنر
در فرهنگ ایرانی ،اصول حاکم بر هنر اسالمی ،بهویژه
معماری ،متأثر از جنبهی عرفانی اسالم (طریقت) میباشد.
در «طریقت که ریشه در قرآن و سنت داشته و ساحت
درونی و باطنی اسالم محسوب میشود» (طبسی و فاضل
نسب )۸۲ ،۱۳۹۱؛ «سطوح گوناگون هستی کیهانی با ذات
الهی بهمثابه مبدأ کیهان آغاز میشود و در قوس نزول به
وجود میآیند» (اردالن و بختیار  .)۷ ،۱۳۹۱در این بینش،
جهانشناسی بر اصل سلسلهمراتب استوار است .ویژگی
«سلسلهمراتب ،از نتایج نظریهی بنیانی وحدت وجود،
که توسط ابن عربی مدون شده» (محمدیان )۶۱ ،۱۳۸۶؛
الگوی طراحی نظام فضایی شهرسازی و معماری ایرانی
قرارگرفته است و از اصلیترین ابزارهای معماری سنتی
برای هماهنگی کالبد بنا با عوامل زیستمحیطی ،فرهنگی
و اجتماعی میباشد .درحالیکه در معماری مسکن معاصر،
جهانبینی پیشین به فراموشی سپرده شده و فضای زیستی
نامتناسب با زندگی و هویت ایرانی -اسالمی خلق میگردد.
در مورد مسکن اسالمی ،محققین ویژگیهایی چون
«وحدتگرایی ،حفظ و تقویت روابط همسایگی ،توجه
به خانواده ،امنیت ،هویت ،همزیستی با طبیعت ،رعایت
اعتدال و عدالت اجتماعی ،زیبایی ،سلسلهمراتب ،ارجحیت
معنویت ،اصالح ،کمالگرایی ،تذکردهی ،حیا ،تواضع ،پاکی
و تقوی» (نقیزاده  )۱۳۹۱و همچنین «مرکزیت ،مساوات،
محرمیت ،آرامش ،حقجویی و ارزشگذاری فضایی»
(وثیق ،پشوتنیزاده ،و بمانیان  )۱۳۸۸را برای مسکن

اسالمی برشمردهاند .بسیم سلیم حکیم نیز «الگوی مسکن
اسالمی» را «خانهی پیامبر» دانسته و اصول اسالمی
رعایت شده در آن را «حریم ،وابستگی متقابل با طبیعت،
و باطن در مقابل ظاهر» معرفی کرده است (حکیم ،1381
.)263-261
پژوهش اخیر در نگرشی متفاوت ،با رویکرد نظریهی
دادهبنیادمتنی ،در پی استخراج اصول یاد شده در مورد نظام
استقرار فضایی مطلوب از دیدگاه قرآن بوده و با بررسی
نمونهای از مسکن ایرانی سعی در بازیابی جایگاه این اصول
در الگوی پنهان مسکن ایرانی -اسالمی دارد .نحو فضای
معماری از روشهایی است که در تجزیهو تحلیل نمونهی
منتخب بهکارگرفته شده است .نحو 1در این روش به
معنی «بررسی ارتباط هر واحد فضایی در یک مجموعه از
فضاهای همجوار میباشد( ».معماریان .)۷۷ ،۱۳۸۱
پرسشهای پژوهش عبارتند از:
 در قرآن کریم به چه اصولی در مورد الگوی استقرارفضاها اشاره شده است؟
 کدام اصول نقش پررنگتری در شکلدهی به نظاماستقرار فضایی مسکن ایرانی -اسالمی دارا میباشند؟
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گاه مقولهها به تئوری تبدیل شدهاند» (داناییفرد و مؤمنی
.)6 ،1387
 .2-2بررسی مسکن ایرانی -اسالمی با رویکرد پژوهش

موردی

در این مرحله خانهی رسولیان یزد برای بررسی ،انتخاب
شده و شاخصهای غیراقلیمی مسکن اسالمی ،در آن به
روش نحو فضایی ارزیابی شده است .در بررسی نمونهی
موردی دو گراف نمایانی و توجیهی ،بهمنظور «خواندن
الگوی پنهان» (معماریان  )۷۹ ،۱۳۸۱به معنی «شناخت
فعالیت های مصرف کنندگان در داخل فضاها» (معماریان
و طبرسا  )107 ،1391به کار گرفته میشوند .به منظور
تحلیل این دو گراف ،به ترتیب از نرمافزارهایو A-Graph
 Depthmapاستفاده شده است.
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 .3نظام استقرار فضایی مطلوب در مسکن اسالمی

در آیات مربوط به مسکن و سکونت استخراج و از سه تفسیر
المیزان ،نور و نمونه برای بررسی آیات استفاده شده است.

 .1-3احصا دادهها و طبقهبندی آنها به صورت کد و

مفاهیم

با مطالعهی آیات مرتبط با مسکن و تفسیر آنها ،اطالعات
مفید برای پژوهش اخیر احصا شده و کدگذاري باز ،محوری
و انتخابی طبق روند زیر صورت گرفته است.
الف) کدگذاری باز

پس از دستیابی به نکات کلیدی آیات و تفاسیر (شاخص ها)
ابتدا به هریک کدی اختصاص یافته (جدول  ،)1و سپس آنها
به با توجه به تشابه ،به مفاهیمی تقسیم شدند .تاثیرات روانی،
اجتماعی ،تعابیر مسکن ،امنیت فردی ،روانی ،اجتماعی،
نظارت و کنترل ،نمونههایی از این مفاهیم می باشند.

جدول  .1استخراج نکات آیات و تفاسیر و کدگذاری (مأخذ :نگارندگان)

آیه

تفسیر نمونه

تفسیر نور

 .A4بیتوته :توقف شبانه /وجه
 . A1اشاره به نعمت مسکن
 A.آیه  80سوره نحل
تسمیه بیت :استفاده برای
خدا براى سكونت دائم شما  .A2بیت به معنی اتاق یا خانه برای
استراحت در شب
آرامش در شب (مکارم شیرازی
منزل هايتان را و براى سكونت
 .A5خانه محل آسایش و آرامش
 ،1386ج )374 :11
موقت سفر از پوست چهارپايان
(قرائتی  ،1392ج)559 :4
 .A3اشاره به خانه ی ثابت و سیار
خيمه ها را ...
(مکارم شیرازی  ،1386ج )375 :11

تفسیر المیزان

 .A6خدا برخی از بیوت را مایهی
آسایش قرارداد نه همه را.
(طباطبایی  ،1374ج)454 :12

 .B3محل سکونت پاکیزه،
 .B1امنیت ،سرزمین پاک سرزمین  .B2توجه به پاکی و پاکیزگی در
B.آیه  15سوره سبا
حاصلخیز و طبع مالیم به
انتخاب مسکن (قرائتی ،1392
عاری از ناامنی= نعمت الهی
 ...در محل سکونتشان نشانه اى
عنوان بلده طیبه و نعمت الهی
ج )433 :16
(از قدرت الهى) بود ...:شهرى (مکارم شیرازی  ،1386ج)71 :18
(طباطبایی  ،1374ج)548 :16
است پاک...
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 .C5ساخت خانه ها متقابل به
 .C2خانه روبه قبله ( قرائتی
 .C1ساخت خانه ها مقابل
.Cآیه  87سوره یونس
گونه اي که بعضی روبروي
 ،1392ج)612 :3
یکدیگر و نزدیک به هم (همان،
به موسى و برادرش وحى
کردیم ...و خانههایتان را مقابل ج )451 :8برای کمک به تمرکز  .C3امکان انجام مراسم عبادی بعضی دیگر و در جهتی واحد
قرارگیرند؛ برای امکان انجام
یکدیگر (و متمرکز) قراردهید ...و اجتماع «بنى اسرائیل» (مکارم .C4خانه های مقابل هم برای
امنیت و انس بیشتر (قرائتی مراسم عبادی (طباطبایی ،1374
شیرازی  ،1386ج)452 ،8
ج)168 :10
 ،1392ج)613 :3
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 .D1منزلگاه نیک و پاک= مکان  .D2مسکن مناسب نعمت است .D4 .مسکن صدق :مسکنی
 Dآیه  93سوره یونس
مطابق نیازهای انسان ،با آب و
 .D3مطلوب بودن محیط
بنى اسرائیل را در جایگاه خوبى صدق (مکارم شیرازی ،1386
هوای خوب
زیستی ،به عنوان ارزش
ج)462 :8
منزل دادیم; و از روزی هاى
 .D5مسکن مطابق نیاز انسان=
(شایسته ،مناسب) (قرائتی
پاکیزه به آنها عطا کردیم...
بیتالمقدس (طباطبایی ،1374
 ،1392ج )618 :3
ج )177 :10
 .Eسوره کهف آیه 17
...خورشید را مى دیدى که به
هنگام طلوع ،به سمت راست
غارشان متمایل مى گردد و به
هنگام غروب ،به سمت چپ...

 .E1دهانهی غار شمالی،
نور مستقیم محدود و نور
غیرمستقیم به قدر کافی
 .E2استقرار در وسط غار برای
عدم تابش مستقیم( .مکارم
شیرازی  ،1386ج ) 30: 3

 .Fآیه  6سوره طالق
آنها را هرجا که ...و در توانایى
شماست سکونت دهید...

 F1.انتخاب مسکن با توجه
به تمکن و وسع فرد (مکارم
شیرازی  ،1386ج)258 :24

 .Gآیه  74سوره اعراف
...در دشتهایش ،قصرها براى
خود بنا مىکنید و درکوه ها،
براى خود خانهها مىتراشید ...به
فساد نکوشید.

 .G1تغییر مکان سکونت
در تابستان و زمستان برای
آسایش...
 .G2خانه های مرفه یا دردل
صخره= نعمت الهی (مکارم
شیرازی  ،1386ج)284 :6

 .Hآیه  128و  129سوره شعرا
شما بر هر مکان مرتفعى
نشانه اى از روى هوا و هوس
مىسازید؟! و قصرهاى محکم
(و قلعههاى زیبا) بنا مىکنید...

 .E5وسعت فضا ،گردش هوا
 .E3جهت گیری غار کهف ،نه
و عدم حبس غار زمینه خواب
رو به شرق و به رو به غرب
راحت
(همان ،ج )150 :5
 .E4نتابیدن مستقیم خورشید .E6 ،دهانهی غار رو به جنوب و
وجود نسیم و وسعت مکان غار ،تابش نور به داخل هنگام طلوع
و غروب (طباطبایی ،1374
زمینه ساز سالمت و حفاظت
ج)353 :13
اصحاب کهف (قرائتی  ،1392ج
)151 :5
 .F2ضرورت توجه به آرامش
در انتخاب مسکن و نه فقط سر
پناه بودن آن (قرائتی ،1392
ج)110 :10
 .G3منع از فساد و خروج از حد
اعتدال
 .G4مسکن از نعمتهای ویژه
 .G5بهرهمندی انسان از تمام
شرایط طبیعی (قرائتی ،1392
ج)101 :3

 .F3توانایی و وسع افراد در
انتخاب مسکن (طباطبایی
 ،1374ج)531 :19
-

 .H5توبیخ ساختن ساختمان
 .H2انتقاد از هدف نامقدس و
 .H1منع از ساختمانسازی
برای تفاخر به دیگران و مذموم سرقت از اعتدال در ساختمان بدون هدف خاص (منع اسراف)
 .H6ساختمان نباید از روی هوا
 .H3ضرورت هدف واال
دانستن آنها به دلیل غفلتزایی.
 .H4ساختوساز بر اساس نیاز و هوس و برای فخرفروشی به
(مکارم شیرازی  ،1386ج: 3
واقعی ،نه بیهوده (قرائتی  ،1392دیگران باشد( .طباطبایی ،1374
)385- 386
ج)441 :15
ج)349-350 : 6
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 .I1بدون اذن داخل نشوید .I5 .حفظ امنیت و آزادی ساکنان  .I8استیناس و دیده نشدن اسرار
.Iآیه 27و  28سوره نور
داخلی برای انس و الفت مردم
 .I6دوری از شکستن حیا
در خانه هایى غیر از خانهی خود  .I2ضرورت امنیت در خانه و
(ستر قبیح)
(قرائتی  ،1392ج)169 :6
محیط خصوصی
وارد نشوید ...وارد آن نشوید تا
 .I9استیناس برای داخل شدن
 .I7علم خدا به عملکرد ما
به شما اجازه داده شود ...خداوند  .I3منع از استراق سمع با اشاره
(اجازه و اعالم ورود) ،به منظور
(قرائتی  ،1392ج)170 :6
به نظارت خدا
به آنچه انجام مىدهید دانا است
ایمنی و حفظ حریم افراد
 .I4منع ایستادن روبرو در
(طباطبایی  ،1374ج)153 :15
خانهی دیگری (مکارم شیرازی
 ،1387ج)288 -287 :3
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 .Jآیه  58سوره نور
 ...کسانى از شما که به ح ّد بلوغ
نرسیدهاند؛ در سه وقت باید از
شما اجازه بگیرند.

 .J2مسکن مرکز آموزش
پاکدامنی
( قرائتی  ،1392ج)212 :6
 .J3سیاست پیشگیری از گناه
(قرائتی  ،1392ج)211 :6

 .J1حفظ عفت و فراهم آوردن
محیطی جهت جلوگیری از
مفسده (مکارم شیرازی ،1386
ج)580 :14

7

 .J4حفظ افراد در شرایطی که
تمایل به دیده شدن توسط
دیگران ندارند (طباطبایی ،1374
ج )226 :15

 .K1در هیچ مورد بدون اجازه  .K2اجازه گرفتن هنگام ورود به -
 .Kآیه  53سوره احزاب
...در خانه ی پیامبر داخل نشوید نباید وارد خانهی کسى شد خانه دیگران (قرائتی  ،1392ج:7
مگر ...اجازه داده  ...هنگامى که (مکارم شیرازی  ،1386ج)390 :3
 .K3اهمیت آرامش در مسکن
چیزى از وسایل را مى خواهید از )626
(قرائتی  ،1392ج)391 :7
پشت پرده بخواهید...
 .K4ارتباط زن و مرد در خانه با
رعایت تقوا (قرائتی  ،1392ج:7
)392
ب.كدگذاري محوري

در این بخش« ،مفاهیم (کدها) مرتبط با هم ،ذیل یک
مقولهی نوظهور دستهبندي شدند و تالش شد مقوالت
در یک چارچوب نظري با یکدیگر مرتبط شوند» )لطیفی،
چگین و فرجی ( )81 ،1389جدول .)2

ج .كدگذاري انتخابي (نظریهپردازی)

برای استخراج مدل ،باید روابط بين ابعاد حاصله از اين مرحله
مشخص گشته و نقش ،جايگاه و عملكرد هر مقوله ،تعريف
گردد .از این رو در مرحلهی كدگذاري انتخابي ،وجوه مشترك
مؤلفههاي مراحل قبلي ،شناسايي شده و با توجه به اشتراكات
آنها در دستهبندي كليتري سامان دهي شدند (جدول .)2

جدول  .1استخراج نکات آیات و تفاسیر و کدگذاری (مأخذ :نگارندگان)

کدها

مشخصهها

D1-D5-D3-G2-D4-G4-B3A1- D2- G2

نعمت الهی ،ارزش ،شایسته ،بیتالمقدس،
نعمت ویژه

A6-B2 - C3- H3
A2-A4- F2- F3

مایهی آرامش ،رو به قبله ،توجه به نیاز انسان،
پاک (طهارت)
سرپناه ،مستحکم بودن ،استراحت در شب

A3- F1- G2-F3-E2

ثابت ،سیار  ،قصر ،تراشیده در کوه ،غار ،مرفه
یا محقر

C1-J2

B1 - G4- I5

تربیت و آموزش پاکدامنی ،محل اجتماع
مسلمانان

نعمت الهی زمینهساز عبادت

تأثیرات روانی
تأثیرات اجتماعی

اهمیت مسکن
اسالمی

تعابیر مسکن

اهمیت مسکن
مطلوب

فصل خانه
اسالمی

نوع خانه اسالمی

جنس مسکن
اسالمی

اهمیت امنیت

مفهوم عرضی
خاص

عوامــل
علــــی

مفهوم
مسکن
مطلوب
اسالمی
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A5- F2-C4-I8-I9-K3

آرامشبخشی ،امنیتبخشی ،مایهی آسایش،
انس و الفت

مفاهیم

مقوله
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C2-E4-G5-E1-E3-E6

جهت گیری با توجه به اقلیم و قبله

C2-E4-G5-E1- E3

حداکثر استفاده از شرایط طبیعی (تابش،
نسیم) ،منع اسراف

I6- J4- K4- I8- I4

نایستادن مقابل در منزل دیگری ،جلوگیری از
فاش سر ،استیناس ،ارتباط مرد و زن با رعایت
تقوا ،استیذان

C4- C5-- K2- I3- I9-I7

استقرار فضاها مقابل هم برای امنیت ،یادآوری
نظارت خدا

I1- J3 - - I3- I2

C4- I3- I7

جهت مناسب
ساختمان

استقرار مناسب
ساختمان

ضرورت امنیت از سرقت ،یادآوری نظارت خدا،
استیناس

سلسله مراتب
فضایی

خانه ها مقابل هم برای نظارت ،یادآوری
نظارت خدا

کنترل پذیری
فضاها

ارتباط بصری
فضاها

کنترل نفوذ به
فضاها

A2-I5- K1-J3

احترام به حریم اعضای خانواده ،امنیت ساکنین

E5- E4-D4-B3-- E3 E2- -G1
C4- A5 - I9- I8

مطلوبیت زیست محیطی ،جهت گیری مناسب
بنا ،جابجایی فصلی

امنیت فردی و
خانوادگی

C5- C6- I5

انس و امنیت روانی

امنیت زیست
محیطی

امنیت از سرقت

J1

تمرکز ،امنیت و نظارت ،امنیت از غارت و
دزدی

امنیت روانی

C3- J1

جلوگیری از ایجاد مفسده

زمینهسازی عبادت و تعالی انسان

G3- H6

خروج از حد اعتدال ،ساختن ساختمان ،اسراف،
از روی هوا و هوس ،سبک شمردن آسایش
مسکن

H1- H2- H5-H4

بدون هدف خاص ،فخر فروشی

توجه به اقلیم
(آسایش و امنیت
زیست اقلیمی)
قلمروگرایی و
تفکیک عرصهها
(امنیت فردی
اجتماعی)

ویژگی نظام
استقرار
فضایی
مطلوب و
راهکارها

نظارت و کنترل
(امنیت فردی
اجتماعی)
هدف مسکن
اسالمی (مفهوم
عرضی عام)

عوامل
زمینهای

پیشگیری از گناه

هدف غایی مسکن اسالمی

ویژگی سلبی
خانه اسالمی

مسکن مذموم در
اسالم

عوامل
بازدارنده

هدف ساخت
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بر این اساس الگوی نظام استقرار فضایی مطلوب به صورت
مدل زیر قابل تبیین میباشد (نمودار  .)1با توجه به این
مدل ،میتوان نظام استقرار فضایی مناسب مسکن اسالمی
را ،نظامی فضایی دانست که جنبههای گوناگون امنیت را
برای فرد و جامعه تأمین نماید .با توجه به سیاست پیشگیری
از خطا و فساد در قرآن ،چنین الگویی در گرو رعایت اصول
سازگاری با اقلیم ،نظارت و کنترل ،سلسلهمراتب فضایی،
عرصهبندی فضایی ،تقویت حریمهای فضایی و توجه به
عامل نفوذپذیری در استقرار فضاها می باشد .در ادامه به
بررسی هر یک از این اصول در نظام استقرار فضایی نمونه
ای از مسکن ایرانی -اسالمی پرداختهشده است.
 .4بررسی نمونه مسکن ایرانی اسالمی

«بنای رسولیان در سال ۱۲۸۳ش .توسط استاد محمدحسن
محمدرحیم احداثشده است» (حاجی قاسمی .)40 ،1378
در این پژوهش ،این مجموعه بهعنوان نمونهای از مسکن
ایرانی -اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است.
 .1-4مقیاس کالن :اقلیم و نظام استقرار فضایی

فصول گرم و سرد مهیا شده است.
با توجه ویژگی های اقلیمی شهر یزد ،مناسبترین شکل
برای «حیاط ،مستطیلی با کشیدگی شمالی -جنوبی»
میباشد (همان .)122 ،همچنین«جبهههای رو به جنوب
و جنوب شرقی و حتی شرق برای فضاهای چهارفصل و
جبهههای رو به شمال برای فضاهای تابستانشین» توصیه
شدهاند (همان .)119 ،در نمونهی مورد بررسی ،وجود حیاط
مرکزی با راستای شمالی -جنوبی و احداث ساختمان ها
در اطراف آن ،امکان استفاده از اتاق های رو به آفتاب را
در زمستان و اتاقهای پشت به آفتاب را در تابستان فراهم
کرده است تا با جابجایی فصلی ،شرایط آسایش زیست
اقلیمی انسانی به طور طبیعی فراهم گردد (تصویر :1ب).
با توجه به تقسیم ساختمان به اندرونی و بیرونی ،نکتهی
دیگری که در استقرار فضاهای بسته به چشم میخورد؛
وجود بازشو در دو جبهه برای فضاهای مستقر بین دو حیاط
میباشد که به دلیل اختالف دمای سایه و آفتاب ،نسیم
خنکی از سایه به سمت جبهه آفتابدار جریان یافته و
موجب خنکی هوا میگردد.

تصویــر( .1راســت :الــف) تطابــق اســتقرار فضایــی بــا قبلــه و اقلیــم
(مأخــذ :نگارنــدگان)
(چــپ :ب) خانــه رســولیان■ زمســتان نشــین ■ تابســتان نشــین (مأخــذ
نقشــه :معماریــان 2و صدوقــی)6356 ،2001 3
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

بنابر اصول مستخرج از آیات ،اسالم با هدف ایجاد امنیت
زیستمحیطی و آسایش انسان ،بر سازگاری نظام استقرار
فضایی مسکن با اقلیم تأکید ورزیده است .بر اساس مدل
مستخرج ،این اصل در جهت استقرار بنا ،نحوه ی استقرار
بنا و محل استقرار فضاهای مسکن قابل اعمال میباشد.
همانطور که در ایات اشاره شد ،در شهر و مسکن اسالمی
جهت قبله حاکمیت دارد (یونس .)87
عالوه بر این طبق اصول اقلیمی ،مناسبترین جهت
استقرار فضا در اقلیم یزد ،با توجه به تابش ،باد و نیازهای
آسایش حرارتی« ،جنوبشرقی با  15تا  60درجه انحراف از
جنوب» میباشد (طاهباز و جلیلیان  .)119 ،1390با بررسی
جهت استقرار ساختمان در خانهی رسولیان مشاهده شد
این شاخص دارای تطابق کامل با جهت قبله بوده و هم
چنین در بازه ی مطلوب تعیین شده توسط اصول اقلیمی
استقرار یافته است (تصویر  :1الف) .عالوه بر این ،به منظور
کاهش تبادل حرارتی و استفاده از خاصیت برودتی زمین،
بخشهایی از ساختمان داخل خاک استقرار یافته و به این
ترتیب دستیابی به آسایش حرارتی و زیستمحیطی در
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نمودار  .1مدل استقرار فضایی مسکن اسالمی مستخرج از نظریهی داده بنیاد (مأخذ :نگارندگان)

 .2-4مقیاس میانی :تفکیک عرصههای فضایی

در این بخش فضاهای مجموعه ،به چهار عرصهی عمومی،
نیمهعمومی ،خصوصی و نیمه خصوصی تقسیم شده و
شاخصهای مربوط به گراف نمایانی و توجیهی استخراج
شده است .عرصهی نیمه عمومی ،بخش بیرونی ساختمان
و عرصهی خصوصی و نیمهخصوصی بخش اندرونی
ساختمان میباشند (جدول .)۳

الف) عمق متوسط

«عمق کمترین گام فضایی است که برای رسیدن
از یک گره به هریک از گرههای موجود در گراف طی
میشود» (ریسمانچیان و بل  )۵۴ ،۱۳۸۹و دارای «مفهوم
سلسلهمراتب اجتماعی» و درجهی «خصوصی بودن

فضا» میباشد (معماریان  .)۸۱ ،۱۳۸۱با تقسیم مجموع
عمق فضاها ( )TDبه تعداد فضاها ( )Kمنهای یک» ،عمق
متوسط ( )MDآن فضا به دست میآید (مانیوم ،4روستن 5و
بنزه( )98 ،2005 6فرمول .)1
فرمول MD=TD/(K-1) :1
طبق جدول  ،۳فضاهای خصوصی مجموعه ،دارای بیشترین
عمق متوسط بوده و پس از آن ،عرصهی نیمهخصوصی،
نیمه عمومی و عمومی ،به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین
سلسلهمراتب دسترسی میباشند.
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تصویر  .2از راست :شاخص ارتباط بصری ،عمق بصری و
کنترل بصری در مجموعه رسولیان یزد (مأخذ :نگارندگان)
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جدول  .3شاخصهای گراف نمایانی و توجیهی به تفکیک عرصه در خانهی رسولیان (مأخذ :نگارندگان)

کنترل

نام عرصه

شاخصهای گراف توجیهی (دسترسی)

ارتباط بصری

عمق متوسط
بصری

0.84

6.26

0.12

4.30

0.15

0.10

بخش اندرونی

0.78

7.72

0.13

4.76

0.78

0.36

عرصهی
خصوصی

0.47

6.95

0.14

5.01

0.27

0.20

1.75

8.63

0.11

4.12

0.08

0.3

بخش بیرونی
عرصهی
نیمهعمومی
(بیرونی)

1.09

عرصهی
نیمهخصوصی

عرصهی عمومی
ب) مرتبهی نسبی

همپیوندی

مرتبه نسبی

8.49

7

ج) همپیوندی

13

«همپیوندی و افتراق فضا با مرتبهی نسبی دارای رابطهی
معکوس میباشد» (دالتون « .)9 ،2001هر چه این مقدار
بیشتر باشد؛ فضا از دسترسی بیشتری برخوردار است»

4.50

0.58

0.16

(ریسمانچیان و بل  )54 ،1389همپیوندی یک نقطه
نشانگر «پیوستگی یا جدایی یک فضا از سیستم کلی یا
سایر فضاها» میباشد« .فضایی دارای همپیوندی زیاد
است که با فضاهای دیگر دارای یکپارچگی بیشتریباشد»
(کمالی پور و همکاران .)۴ ،۱۳۹۱
در خانهی رسولیان ،عرصهی نیمهخصوصی بیشترین
پیوستگی و عرصهی عمومی بیشترین گسستگی را از
سایر فضاهای مجموعه دارا میباشند .در بخش اندرونی
نیز عرصهی خصوصی نسبت به نیمهخصوصی گسستهتر
است.
د) میزان کنترل

«اگر فضایی با  nفضا در ارتباط مستقیم باشد؛ بر هرکدام
یک  nام کنترل دارد .کنترل برای هر فضا برابر مجموع
کنترلی است که از فضاهایی که با آن ها در ارتباط است
دریافت میکند( ».استایفلد.)1998 15
در مجموعه ی مورد بررسی ،عرصه ی عمومی که شامل
دستگاه ورودی مجموعه است؛ دارای بیشترین قابلیت
کنترل می باشد .پس از آن عرصه ی نیمه عمومی میزان
کنترل باالیی را به خود اختصاص داده است .در بخش

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

این مقدار ( )RAبا کمک عمق متوسط و طبق فرمول
 2محاسبه شده و درآن « ،kبرابر تعداد فضاها» و «،MD
برابر عمق متوسط فضاها» است .این مقدار «بین  0تا
 »1تعریف میشود (همان  .)98وقتی این مقدار «به صفر
نزدیک باشد ،فضا با مجموعه همپیوندی باالتری داشته
و عمومی تر است» (جیونگ 8و بان )66 ،2011 9و وقتی
«به یک نزدیک تر باشد؛ افتراق 10فضا از سیستم بیشتر»
میباشد (سونگو 11و ساگداس.)2003 12
)RA= (2×(MD-1))/(k-2
فرمول :2
در خانهی رسولیان عرصهی بیرونی از نفوذپذیری بیشتری
نسبت به عرصهی اندرونی برخوردار میباشد .مرتبهی
نسبی عرصهی خصوصی از مرتبهی نسبی فضاهای
نیمهخصوصی بیشتر و درنتیجه نفوذپذیری به این عرصه
بهمراتب کمتر از عرصهی نیمهخصوصی است.

0.12

عمق متوسط

شاخصهای گراف نمایانی (بصری)

12
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اندرونی نیز ،قابلیت کنترل عرصهی نیمهخصوصی بیشتر
از عرصهی خصوصی می باشد.

ه .اتصال بصری:

این شاخص به «بررسی فضای قابل رؤیت از یک نقطه»
اختصاص دارد (کیوبات 16و همکاران  .)6 ،2012در این
نمونه ،اتصال بصری عرصههای بخش اندرونی بیشتر از
سایر عرصهها است .این شاخص در عرصهی نیمهخصوصی
بیشتر از عرصهی خصوصی و در عرصهی عمومی کمتر از
سایر عرصهها می باشد.

و) عمق بصری

«این شاخص در تعیین نحوهی حرکت فرد در محیط
ساختمان مفید می باشد» (تورنر .)6 ،2001 17به این ترتیب
که هر چه فضا دارای عمق بصری بیشتری باشد؛ کمتر در
معرض دید بوده و شانس انتخاب کمتری را برای انتخاب
به عنوان مسیر حرکت در مجموعه دارا میباشد .در نمونهی
مورد بررسی ،عرصه ی نیمه عمومی دارای کمترین میزان
عمق فضایی میباشد.
در عرصهی اندرونی نیز عمق بصری فضاهای خصوصی
بیشتر از عمق فضاهای نیمه خصوصی می باشد .این
سلسله عمق موجب هدایت افراد غریبه از ورودی به
عرصهی بیرونی میگردد.

ز) کنترل بصری

فضاهایی دارای کنترل بصری باال می باشند که امکان
دیده شدن آن ها از سایر فضاها بیشتر است .در واقع هر

چه فضایی از سایر فضاها قابل رؤیت تر باشد؛ دارای کنترل
بصری باالتری است .شاخص کنترل در گراف نمایانی
مجموعه نشان میدهد فضاهای اتصال حیاط اندرونی و
بیرونی به زیر زمین ،محل اتصال هشتی به عرصه بیرونی،
راهروی اتصالی عرصه درونی به بیرونی ،و حیاط دارای
بیشترین میزان و اتاق های خصوصی دارای کمترین میزان
کنترل بصری میباشند.
 .3-4مقیاس خرد

در مقیاس خرد به بررسی رابطه ی بصری و دسترسی که
میان هر فضا با سایر فضاها وجود دارد پرداخته شده است.
الف) ارتباط بصری

به منظور بررسی این حریم ،از روش «فضای قابل رؤیت »
استفاده شده است« .فضای قابل رویت سطحی است که از
هر نقطه قابل دیده شدن می باشد» (کالرکویست ،1993
 .)11بدین منظور در نرم افزار «« ،»DepthmapنمودارStep
 » Depthترسیم شده است (تونر .)12 ،2004
در اینجا به منظور وضوح بیشتر تنها طیف آبی که معرف
فضای قابل رؤیت بالواسطه از فضای مورد نظر می باشد ،با
طیف طوسی رنگ نمایش داده شده (جدول  )4و جمعبندی
اطالعات حاصل از نمودار ها در جدول  5ارائه شده است.
به عنوان نمونه ،در مجموعهی مورد نظر ،هشتی ورودی
دارای دید به هیچ یک از فضاهای عرصهی خصوصی یا
نیمهخصوصی نبوده و تنها به بخش هایی از عرصه نیمه
عمومی اشراف دارد.
18

جدول  .4میدان دید برخی از فضاهای زیستی اصلی خانهی رسولیان (مأخذ :نگارندگان)
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جدول  .5ارزیابی سطح قابل رؤیت فضاها (مأخذ :نگارنگان)

ا= اندرونی

رؤیت می باشد.
سطح قابل رؤیت عمده از تابستاننشین ،پنجدری
و زمستاننشین اندرونی ،به بخش اندرونی محدود
میگردد .همچنین تمام فضاهای زیستی اندرونی

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

دید غالب حیاط بیرونی به فضاهای عرصه ی نیمه
عمومی و عمومی می باشد .این در حالی است که
حدود نیمی از دودری و اتاق اندرونی در عرصه ی
خصوصی ،از حیاط مرکزی عرصه ی بیرونی قابل

ب= بیرونی

ن= نشین

14
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دارای دید مستقیم به حیاط میباشند .از این جهت ،حدوداً
تمام سطح فضاهای زیستی اندرونی اعم از خصوصی و
نیمهخصوصی از حیاط قابل رؤیت میباشند .همچنین
سطح قابل توجهی از فضاهای زیستی عرصهی خصوصی،
از اغلب فضاهای خصوصی و نیمهخصوصی ،و برخی از
فضاهای عرصهی نیمهعمومی قابل مشاهده میباشند.
حیاط و تابستاننشین بیرونی نیز به واسطهی دودری

اندرونی دارای دید به بخش اندرونی میباشند.

ب) دسترسی

به منظور بررسی دسترسی بین دو فضا از شاخص عمق
نسبی که پیشتر معرفی گردید؛ استفاده میگردد .به منظور
امکان ارزیابی کلی ،میانگینی از عمق نسبی فضاهای
مشابه ارائه شده است (جدول .)6

زمستان ن ب

اتاق پنج دری

آشپزخانه

دستشویی

تاالر ب
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ن= نشین
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0
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4

4
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خ= خصوصی

2

2
6

4

4
4

حیاط ا
اتاق خ ا
زمستان ن ا
حیاط ب
تاالر ب

دستشویی
آشپزخانه

اتاق پنج دری
زمستان ن ب

 .4بررسی یافتهها

خالصه نتایج بررسی خانهی رسولیان یزد ،به عنوان
نمونهای از مسکن ایرانی اسالمی ،از نظر میزان توجه به
اصول نظام استقرار فضایی حاکم بر مسکن اسالمی ،در سه
مقیاس کالن ،میانی و خرد در جدول  7ارائه شده است.
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به طور مثال اطالعات این جدول در مورد حیاط بیرونی
نشان میدهد .در دسترس ترین فضاها از حیاط بیرونی،
تاالر و زمستان نشین بیرونی (عرصه نیمه عمومی) می
باشند .در عمق بعدی فضاهای نیمه خصوصی و خصوصی
استقرار یافته و تابستان نشین (تاالر) بیرونی نیز کمترین
سلسله مراتب دسترسی را با حیاط بیرونی ،زمستان نشین
بیرونی و هشتی ورودی دارا می باشند.

6
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حیاط ا

4

4

4
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7
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هشتی

هشتی
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جدول .6عمق فضایی دوبدوی فضاها در خانه رسولیان یزد (مأخذ :نگارندگان)
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انس

جدول .7ارزیابی شاخصهای نظام استقرار فضایی مسکن اسالمی در خانه رسولیان (مأخذ :نگارندگان)
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 .5نتیجهگیری

هدف اصلی انجام این پژوهش ،در گام اول دستیابی به
اصول الگوی استقرار فضایی مسکن در اسالم و سپس
بررسی جایگاه توجه به این اصول در معماری مسکن

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

بر اساس این جدول ،نمونهی مسکن ایرانی اسالمی
دارای تطابق کامل با عوامل اقلیمی می باشد .همچنین
سلسلهمراتب دسترسی و بصری ،کنترلپذیری دسترسی
به فضاها زمینه را برای امنیت از سرقت ،اشراف ،امنیت
روانی ،حفظ حریم فردی و خانواده ،فراهم آورده و عالوه بر
این به خوبی عرصهها از این نظر تفکیک شدهاند .همچنین
پیوند و ارتباط زیاد عرصههای خصوصی و نیمهخصوصی
با مجموعه نشانگر توجه به انس و الفت خانواده میباشد.
این در حالیست که پیوند زیاد عرصهی عمومی (ورودی)
با مجموعه که به معنی دسترسی آسان از ورودی به
سایر فضاهای مجموعه میباشد؛ برای امنیت از سرقت
و همچنین حفظ حریم فردی و خانوادگی نامناسب است.
همچنین قابلیت رؤیت سطح زیادی از فضاهای خصوصی از
عرصهی نیمهخصوصی ،به حریم فردی لطمه وارد میسازد.
عالوه بر این ،عرصهی نیمهعمومی و نیمهخصوصی دارای
نفوذپذیری یکسان از ورودی هستند .بنابراین تفکیک
قلمرو از نظر نفوذپذیری به خوبی انجام نشده و ممکن
است حریم خانواده را خدشه دار سازد .هم چنین امکان
کنترل بصری ورودی اندک بوده که اگرچه امکان سرقت
به مسکن را آسانتر نموده و بیانگر اولویت جلوگیری از
اشراف و حفظ حریمها میباشد.
در بررسی شاخصهای بصری در مقیاس کالن در مواردی
حریم خانواده و حریم فردی به طور کامل رعایت نشده؛
چرا که فضاهایی که بین دو بخش اندرونی و بیرونی واقع
شدهاند؛ به منظور ایجاد نسیم خنک ،دارای بازشو در دو
جبهه مقابل هم بوده که استقرار همین بازشوها روبروی
یکدیگر ،دامنهی دید هر دو عرصه را افزایش داده است.
بنابراین در نحوهی چیدمان فضاها ،بحث آسایش اقلیمی در
اولویت بوده است .همچنین در عرصه اندرونی بازشوهای
رو به حیاط اندرونی ،اگرچه از میزان حریم فردی کاسته؛
ولی بیانگر اهمیت پیوند و سازگاری با طبیعت است.

ایرانی -اسالمی بود .بررسی آیات و تفاسیر آن ها با
رویکرد نطریه داده بنیاد متنی ،نشان داد ویژگیهای یاد
شده در قرآن در مورد نظام فضایی مطلوب مسکن ،در
قالب سه اصل کلی آسایش زیست اقلیمی ،حفظ حریم
(امنیت از اشراف) و امنیت از سرقت قابل تبیین میباشند.
از یافتههای حاصل از ارزیابی میزان توجه یه این اصول
در نظام استقرار فضایی خانهی رسولیان یزد ،به عنوان
نمونهی کاملی از مسکن ایرانی -اسالمی ،میتوان
نتیجه گرفت اصل سازگاری با اقلیم و برقراری آسایش
زیستاقلیمی به وسیلهی بهرهگیری از شرایط طبیعی و
پیوند با طبیعت ،بیشترین توجه را در ساختار فضایی به
خود اختصاص داده است .همان طور که اشاره شد خداوند
نیز در قرآن با اشاره به وجود گردش هوا و تابش مطلوب
به عنوان عوامل حفاظت از اصحاب کهف ،بر ضرورت این
اصل تأکید ورزیده و همچنین وجود آب و هوای مناسب
از عوامل مهم در انتخاب مسکن برشمرده است .میزان
توجه به این اصل در نمونه مسکن ایرانی اسالمی تا حدی
است که فضاها در مجموعه ،مطابق با اقلیم استقرار یافته
و به منظور حفظ حریمهای فردی ،در مراحل بعد ،طراح
از راهکارهایی مانند استفاده از شیشههای رنگی ،کاهش
سطح شفاف بازشوها و استقرار آنها در ارتفاع بیشتر ،بهره
جسته است.
در درجهی بعد ،اصل حفظ حریم خانوادگی و فردی (امنیت
از اشراف) ،نقش برجستهای در نظام استقرار فضایی مسکن
ایرانی اسالمی داشته و تأثیر پررنگتری نسبت به امنیت از
سرقت ،در نظام استقرار فضایی خانهی ایرانی -اسالمی ایفا
نموده است .به عنوان نمونه افزایش کنترلپذیری فضاها
به عنوان یکی از راهکارهای ارتقای امنیت از سرقت ،در
صورت خدشهدار ساختن حریم فردی و خانوادگی ،نادیده
گرفته شده است .بر این اساس توجه به کنترلپذیری فضاها
و اعمال راهکارهای دستیابی به امنیت مسکن از سرقت در
نظام استقرار فضایی نمونه مسکن ایرانی-اسالمی ،منوط
به عدم لطمه رساندن آن به شاخصهای دیگر میباشد.
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Abstract
Background: House in Islam, is considered as a center for teaching probity and creating a society
without corruption and sin. Quran defines the best settlement for a human being the one, which is
consistent with his needs and provides context for his growth and excellence. However, the mentioned
factors are forgotten in contemporary housing and the Islamic theme is almost removed from the
Iranian houses. So today we are witnessing houses far from the traditional Iranian pattern, which was
combined with the rich Iranian-Islamic culture. In order to eliminate the gap between traditional and
contemporary pattern, it is necessary to retrieve the values and principles considered in traditional
architecture.
Researchers in this area, introduce features such as «unity, security, identity, coexistence with nature,
moderation and social justice, beauty, hierarchy, preference spirituality, perfectionism, modesty,
humility, purity, centrality, equality, privacy and comfort for Islamic house.
Purpose: Recent research in a different approach was after the principles, mentioned in Quran about
the desired space arrangement in Islamic house, and by examining a sample of Iranian-Islamic house
spatial arrangement, tryed to discover the latent geometry of Iranian-Islamic house spatial structure.
The purpose of the current study at the first step was to achieve the indicators affecting the desired
spatial arrangement in Islamic perspective by grounded theory, and then evaluating the priorities of
these indicators in Iranian- Islamic house spatial structure.
Methods: the methodology of the research was divided in to two main sections; the grounded theory
and the case study method.
In the first section, in order to investigate the pattern of desired spatial arrangement, the related
verses extracted from Quran. Then, for apprehending the intention of each verse, the key points
extracted from three different Quran interpretations; Al-Mizan interpretation, Noor interpretation,
and Nemuneh interpretation. These key points then changed to codes (open coding). At the next
stage, the codes with similar concepts gathered in groups called concepts. Psychological effects,
social effects, residence interpretations, building orientation, visual contact of spaces, permeability
control and different aspects of safety such as personal, bio-climatic and psychological, were some
of the concepts extracted at this step. Then in axial coding, the concepts similar in content, created
categories. Hence, the categories including the importance of Islamic residence, the importance of
* hapourmand@modares.ac.ir
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desired residence, importance of security, zoning, control and permeability, and the aims of the Islamic
house, were some of the created categories. Finally the theory devise by selective coding. Selective coding
was used after having found the core variable, which was the “characteristics of the Islamic residence” that
was thought to be the core and explained the main concern. When the core variable was chosen, the data
were selectively coded with the core guiding the coding not bothering about concepts with little importance
to the core and its sub cores. Hence, the categories related to each other, and made four main sub cores;
causal factors that include factors defining the cause of the investigation; underlying factors that defines
the background of the investigation; preventive effects including factors that prevent achieving the main
core; and strategies, which defines the solutions for achieving the goal. So, with the use of the grounded
theory, the model of desired spatial arrangement extracted from Quran. Thus, the three key features of the
desired arrangement and their application strategies defined: A) bioclimatic comfort and safety. B) Zoning.
C) Monitoring and Control.
The second part of the research was devoted to the case study and assessed the extent to which the
strategies were applied to Rasoulian house. At this stage, according to the extracted model, application
of strategies for preparing bio-climatic comfort (appropriate orientation and spatial settlement of the
building), appropriate zoning (visual hierarchy and connectivity of spaces and zones) and monitoring and
control (space prmeability and permeability control of spaces and zone) evaluated in the case study in
three scales: microscale, macro scale, and middle scale. The macro scale evaluated the extent to which
the climatic factors were applied to the building. Zoning and monitoring factors evaluated with space
syntax method and its two related software programs; “a-Graph” software, used for justification graph and
permeability indicators analysis including mean depth (MD), relative integration and Control, and “Depth
map” software, used for visibility graph and visual indicators analysis including visual connectivity and
visual control. The mentioned indicators were analyzed both in micro and middle scales. Finally the
evaluated indicators were scored according to their responsibility to the Islamic house aims mentioned in
extracted model.
Results: According to the results, the example of Islamic-Iranian accommodation was in full compliance
with environmental factors. The hierarchy of access and visibility control of access to the space results in
more security from theft, psychological security, personal and family privacy, and provides a hierarchically
well segregated complex. Besides, the great integration of private and semi-private arenas shows the
importance of familiarity in Iranian- Islamic house structure. However, the high integration of public arena
(the entrance) with the complex, which means easy access from entrance to the other spaces of complex,
was inappropriate for security from theft, as well as individual and family privacy.
Also visibility of the private spaces from the half-private arena, damages the personal privacy. Moreover,
the same permeability of semi-public and semi-private sectors from entrance, which means the separation
according to permeability was not performed well and may undermine the privacy of the family. Evaluation
of the permeability of entrance space resulted in the priority of privacy to safety in placement of spaces.
Also the linear settlement of some interior spaces with opening on both interior and exterior facades,
between interior and exterior yard, shows the importance of bioclimatic comfort in space arrangement. So
the features according to their priority in spatial organization of Rasoulian house were as below:
According to the results, the most important issue was the adaptation to climatic factors and creating
climate comfort by taking advantage of natural conditions and connection with nature. So, establishing
bioclimatic comfort and security was prior to two other defined characteristics. That is while security of
invade or theft was less important than the other aspects of security in the spatial structure of this IranianIslamic house example.
Keywords:Rasoulian House, Islamic- Iranian House, Grounded theory.
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