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دین کامل اسالم هر آنچه را که در تعالی بشر نقش دارد؛ در دستورالعملهایی مادی و معنوی بصورت شایستهای نظام بخشیده است.
سکونت و مسکن نیز از این مقوله مستثنی نیست .لذا؛ داشتن مسکن اسالمی حقیقی در کشور اسالمی ایران میتواند از دغدغههای
پژوهشگران معماری قرار گیرد .از سوی دیگر ،بحث کمبود شدید واحدهای مسکونی ،کیفیت بسیار پایین ساخت و عمر کم ساختمانها
در ایران و نیز توان مالی کم خریداران مسکن در ایران ،از دیگر چالشهای پیشروی معماران است .راهکار مناسب برای حل این چالش
از دید صاحبنظران ،ساختوساز به روش صنعتی است .مسئلهی مورد بحث این مقاله ،وجود نارضایتی و عدم اطمینان به رویکرد صنعتی
ساخت در مواجهه با مباحث هویتی نظیر مسکن اسالمی است .با توجه به اینکه در حوزهی نظری ،جامعه ایران بهدنبال یک معماری
اسالمی برای مسکن خویش است؛ و از سوی دیگر در حوزهی ساخت ،نیاز مبرمی به بکارگیری روشهای صنعتی ساختمانسازی احساس
میشود؛ لذا ضروری است نسبت میان این دو حوزه بررسی شده و حقیقت رابطهی آنها تحلیل شود و بدین ترتیب بتوان در برخورد با
این مسئله به رویکردی واقعبینانه ،دست یافت .بنابراین سؤال پژوهش حاضر این است که تعامل این دو حیطهی معماری چگونه است؟
چه الزاماتی در صنعتیسازی ،معماری مسکونی را از ابعاد اسالمی آن دور میسازد؟ چنین به نظر میرسد که بسیاری از پارامترهای
صنعتیسازی ،عالوه بر آنکه منافاتی با ویژگیهای اسالمی یک معماری مسکونی ندارند؛ حتی در برخی موارد کام ً
ال منطبق و همسو
با آنها هستند .در این پژوهش ،جمعآوری دادهها به روش کتابخانهای و استخراج برخی شاخصها ،از طریق استداللی انجام شده است
که در قالب جدول تطابق نظیر به نظیر ،میان دو حیطهی مدنظر مقاله در میان اساتید آشنا به هر دو حوزه به پیمایش گذاشته میشود.
تحقیق از بعد هدف مطالعه ،یک تحقیق کاربردی و بر حسب اقدام محقق و روش تحقیق ،توصیفی-تحلیلی است .گردآوری دادهها به
روش میدانی با ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفته است .تجزیه و تحلیل دادهها ،به کمک تحلیل استنباطی است که بیشترین
هماهنگی را با روش تحقیق توصیفی -تحلیلی دارد .تجزیه و تحلیل از طریق آزمون پارامتری مقایسه میانگین در نمونه های جفتی با
مدل تحلیلی ای اچ پی( ) AHPانجام شده است .داده های آماری در نرم افزار اکسل آنالیز شده و اطالعات بدست آمده در بخش بحث
و نتیجه گیری ،تحلیل مفهومی شده و نتایج نهایی بدست آمده است .نتیجهی تحقیق نشان میدهد مجموع مؤلفههای صنعتیسازی در
تطابق  63درصدی با اصول فقهی و کالبدی مسکن اسالمی قرار دارند که همسویی قابل قبولی را نشان میدهد .مجموعهی مذکور در
ارتباط با اصول معنایی مسکن اسالمی رقم  -17درصد را دارد که بیانگر تنافر صنعتیسازی با اصول معنایی مسکن اسالمی است .بدین
ترتیب میتوان نتیجه گرفت نسبت صنعتیسازی و مسکن اسالمی یک ارتباط همسو و مثبت بوده که فقط در حوزهی «محدودیت های
طراحی» وجه تنافر دیده میشود .بدین ترتیب گزینهی صنعتیسازی ساختمان ،پس از رفع تنافرات اندک آن ،میتواند گزینهای بهینه
برای رفع مشکالت کنونی و آتی مسکن در ایران باشد.
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 .1مقدمه

 .2روش تحقیق

تحقیق از بعد هدف مطالعه ،یک تحقیق کاربردی و بر
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تأثیر کیفیت معماری مسکن بر روح و روان انسان در
پی افزایش ناکامی های و نامالیمات در دوران مدرن بر
همگان آشکار گردید .در جستجوی مبانی نظری طراحی
خانه ،دیدگاه دین مبین اسالم درخور توجه بسیار است.
ازآنجاییکه اسالم کاملترین دین الهی است؛ با شناخت
کامل انسان ،بهترین روشها و توصیهها را برای چگونه
زیستن با توجه به اسالمی بودن جامعهی ایران ،این نگرش
بیشک قابلاتکاترین مرجع نظری در حیطهی معماری
مسکن است.
از سوی دیگر ،کشور ایران با توجه به کمبود شدید
واحدهای مسکونی ،توان مالی کم خریداران و نیز کیفیت
و سرعت پایین ساختوساز ،با چالش بزرگی در حیطهی
ساختمانسازی -که مقولهای غیر از کیفیت طراحی
محیط است -روبروست .چالش اخیر به حدی مهم است
که گاه کیفیت طراحی را در ردههای بعدی اهمیت قرار
میدهد .لذا دالیل گوناگونی نظیر حمایت از قشر محروم
و ضروریات غیر قابل چشمپوشی نظیر استحکام بناها به
نوعی معماری متکی به ارزشهای داخلی و تکنولوژی
کمهزینهتر متناسب با آن را طلب میکند .چنین معماری
را میتوان در روشهای صنعتی ساخت جستجو کرد (ناری
قمی  .)142 ،1392لذا؛ به نظر میرسد تمامی شرایط
موجود در بازار مسکن ایران رو به سوی صنعتی شدن
دارد؛ چنانکه در اهداف برنامهی پنجم توسعه در راستای
چشمانداز بیستساله مواردی از این روند به چشم میخورد.
مواردی نظیر افزایش تولید ساختمانها به روش صنعتی
از  3درصد به بیش از  30درصد ،رفع نیاز  24میلیون واحد
مسکونی در افق  1404که سهم ساختوساز صنعتی آن
بیش از  15درصد کل باشد (ماجدی  .)13 ،1388در واقع،
توجه به تکنولوژی در هر حیطهای از معماری (از جمله
معماری اسالمی ایران معاصر) از اهمیت ویژهای برخوردار
است (تقیزاده .)128 ،1385
عدهای بر این باورند که تکنیکهای صنعتیسازی ،معماری
را از بعد معنایی و هویتی خود دور میسازد؛ لذا در تقابل با
تئوریهای انسانگرا و از جمله نظریات منتهی به مسکن

اسالمی ،بهعنوان یک هویت ویژهی معماری ،شناخته
میشود .با مطالعه در تاریخچهی صنعتیسازی ساختمان
در دوران مدرن اروپا و آمریکا ،نتایج چندان خوشایندی
کسب نشده است؛ اما باید دانست که نحوهی استفاده از
این روشها اهمیت باالیی دارد و در صورت بکارگیری
طرحهای مناسب و کار شده ،شاید بتوان به محصوالت
مناسبی دست یافت .اما مناسب بودن طرح ،موردی است
که از دیدگاه نظری بررسی میشود.در دوران پست مدرن
و در دستگاه نظری آن ،صنعتی سازی واجد ضعف هایی
شناخته شد که نمیتواند مبانی دنیای جدید را برآورده سازد.
از بعد اجتماعی و اقتصادی شرایطی مشابه اروپای قرن
بیستم وجود دارد و از بعد فنی تکنولوژی ساختمانسازی
رایج با ضعفهای اساسی و مهندسی روبروست و از سوی
دیگر مبانی فکری حاکم بر ایران برخاسته از پستمدرن
اروپایی و آمریکایی نیست؛ بلکه پیرو اصول اسالمی در
بطن زندگی ،از جمله مسکن ،است .لذا؛ این تحقیق نشان
میدهد که از دیدگاه اسالمی چگونه میتوان صنعتیسازی
را نگریست و کاستیها و پتانسیلهای آن چیست .لذا؛ سؤال
تحقیق حاضر را میتوان چنین تبیین کرد که آیا بهراستی
مؤلفههای صنعتیسازی منافاتی با ایجاد مسکن اسالمی
دارد؟ به عبارت بهتر ،تعامل این دو حوزه در معماری به
چه شکلی است؟ و چه الزاماتی در صنعتیسازی ،معماری
مسکونی را از ابعاد اسالمی آن دور میسازد؟
پژوهشهای فراوانی در دو حیطهی رو شهای تولید
صنعتی ساختمان و مسکن اسالمی بطور مجزا شکل
گرفته است؛ اما در این میان تحلیل ارتباط این دو
زمینهی مطالعاتی از نظر غافل مانده است .این
درحالیست که هر دوی این مباحث از مقوالت ضروری
برای کشور ایران محسوب میشود .در صورت شناخت
عمیق تعامل این دو رویکرد ،با توجه به شرایط
کنونی کشور ایران میتوان تصمیمات منسجمتر و
برنامهریز یهای واقعگرایانهتری برای آیند هی مسکن
در ایران گرفت.
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 .3مسکن اسالمی

«مسکن مطلوب از نظر اسالم دارای ویژگیها و الگوهایی

است .در راستای کشف و شناخت عمیقتر این آموزهها ،در
ایران امروز تحقیقات بسیاری در زمینهی معماری اسالمی
و مسکن اسالمی انجام و تئوریهای فراوانی در این مورد
ارائه شده است .مراکز تحقیقاتی متعددی نظیر دانشگاه هنر
اسالمی تبریز ،مرکز تحقیقات معماری اسالمی دانشگاه
علم و صنعت ایران ،قطب علمی فناوری معماری دانشگاه
تهران ،پژوهشگاه مقطع دکتری معماری اسالمی دانشگاه
هنر اصفهان ،رشتهی مقطع ارشد مطالعات معماری
دانشگاه شهید بهشتی و ،...در سالهای اخیر جهت مطالعه
و پژوهش در زمینهی معماری اسالمی تأسیس شده است
که میتوانند پارامترهایی برای ایجاد یک مسکن اسالمی
و شاخصهایی را برای سنجش اسالمی بودن معماری
مسکونی معرفی کنند .پژوهشگرانی نظیر عبدالحمید
نقرهکار ،رحیم قربانی ،راضیه لبیبزاده ،بهزاد وثیق ،نفیسه
نبی ،صدیقه مسائلی ،رامین دهبندی و محمد نقیزاده در
حوزهی اختصاصی مسکن اسالمی تحقیقات مفصل و خوبی
انجام دادهاند که عموم ًا با مراجعه به نظریات نظریهپردازانی
نظیر هشام مرتضی ،سید حسین نصر ،مهدی حجت ،داراب
دیبا ،سید هادی میرمیران ،محمد علیآبادی ،هادی ندیمی
و بسیاری دیگر ،که در زمینهی معماری اسالمی در معنای
عام آن صاحبنظر هستند ،صورت پذیرفته است .لذا قابل
اطمینان بوده و برای این تحقیق مختصر ،کافی به نظر
میرسد.
الزم به یاد آوری است که شاخصههای مذکور در منابع
مختلف به صورت پراکنده وجود دارد .برخی نظریهپردازان
شاخصهای را به صورت مستقیم به مسکن اسالمی نسبت
دادهاند و برخی در باب معماری اسالمی سخن گفتهاند
که میتوان آنرا به مسکن اسالمی بهعنوان زیرمجموعهی
معماری اسالمی بسط داد .در این میان ضروری است که
شاخصهای مسکن اسالمی را برای ارزیابی و تالقی با
ویژگیهای صنعتیسازی در یک طبقهبندی مناسب قرار
داد .نظریهپردازان گوناگون دستهبندیهای مختلفی را ارائه
دادهاند .برای مثال آقای نقرهکار در کتاب درآمدی بر هویت
اسالمی در معماری و شهرسازی از دو دسته حکمت نظری
و حکمت عملی سخن میگوید .بدین ترتیب برخی اصول
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حسب اقدام محقق یا روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی
است .گردآوری دادهها به روش کتابخانهای و میدانی با
ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه انجام میگیرد .تجزیه و
تحلیل دادهها به کمک تحلیل استنباطی است که بیشترین
هماهنگی را با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی دارد .تجزیه
و تحلیل با کمک آزمون پارامتری مقایسهی میانگین در
نمونههای جفتی با کمک مدل ای اچ پی ( )AHPانجام
شده است .دادههای آماری در نرمافزار اکسل آنالیز شده و
اطالعات بدست آمده در بخش بحث و نتیجهگیری ،تحلیل
مفهومی شده و نتیجههای نهایی بیان میشود.
در بخش نخست مقاله ،طی مطالعات کتابخانهای و
اسناد مکتوب موجود ،منابع پژوهشی ارائه شده در مسکن
اسالمی بررسی و شاخصهای اسالمی بودن معماری
مسکونی از میان مباحث استخراج میشود .روایی و اعتبار
این پارامترها با اعتبار اساتید و پژوهشگران این حوزه
که مرجع استخراج این دادهها قرار گرفتهاند -تعیینمیشود .سپس پارامترهای بدست آمده به روش AHP
و جدول مقایسات زوجی وزندهی میشوند .در بخش
دوم ،اصول صنعتیسازی ساختمان و موارد منتج از
هریک از این اصول از میان پژوهشهای پیشین در این
حوزه استخراج و در برخی موارد با استداللهای نگارنده
توجیه و تکمیل میشود .اینک ،نوع ارتباط اصول و
دستاوردهای صنعتیسازی بهعنوان متغیرهای مستقل و
معیارهای مسکن اسالمی بهعنوان متغیرهای وابسته در
یک جدول متقاطع جامع توسط  10تن از اساتید آشنا به
هر دو حوزه مشخص میشود .پس از پر شدن جدول-
پرسشنامههای نهایی ،امتیاز هر پارامتر در ارتباط با هر
مؤلفهی صنعتیسازی بهدست میآید .با سنجش نسبت
امتیاز بهدست آمده برای هر پارامتر با حداکثر امتیاز
ممکن ،نسبت آن پارامتر مسکن اسالمی با مؤلفهی
صنعتیسازی مشخص میشود .این نسبتها میتوانند
نسبت صنعتیسازی ساختمان را با ارزشهای اسالمی
مسکن توصیف کنند.
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مسکن اسالمی وجه نظری و معنایی مییابد که میتواند
نمودهای کالبدی متعددی داشته باشد و همواره به صورت
کانسپت یا مفهوم زیربنایی معماری اسالمی است .حکمت
عملی طبع ًا مسائل کاربردیتر معماری را مطرح میکند
که برگرفته از برخی مضامین نظری ،فقهی یا کالبدی
معماری اسالمی است و موارد مذکور دامنهی وسیعی را
شامل میشود و در عقاید نظریهپردازان معماری اسالمی
و منابع دست اول اسالمی به آنها اشاره شده است .برخی
محققان نظیر خانم لبیبزاده در جمعبندی مطالب خود،
موارد فیزیکی استنباط شده از احکام عملی مسکن اسالمی
را بهعنوان اصول کالبدی مسکن اسالمی مطرح میکند.
در کتاب آقای قربانی با تکیه بر اصول فقهی ،به بایدها
و نبایدهای مسکن اسالمی پرداخته که در فقه شیعه به
آنها اشاره شده است .این دسته از اصول فقط به مواردی
میپردازد که در فقه تبیین شدهاند و عموم ًا شاکلهی بیانی
اخالق اسالمی را در حوزهی معماری دارند.
با توجه به اینکه نگارنده از منابع مختلفی در جهت استخراج
شاخصه های اسالمی استفاده کرده است ،لذا دستهبندی
این تحقیق باید به گونهای باشد که همه موارد موجود را
بتواند با دقت تفکیکی باال در خود طبقهبندی کند .بر این
اساس ،طبقهبندی سهگانهی اصول فقهی ،اصول کالبدی

و اصول معنایی (نظری) جامع و کامل به نظر میرسد.
در عین اینکه ،دقت تفکیکی قابل قبولی برای دستهبندی
شاخصهها در خود دارد .در یک تفسیر مختصر میتوان
گفت اصول فقهی به اصول اخالقی و رفتاری کاربران و
طراحان مربوط میشود که به صورت احکام فقهی در منابع
بیان شده است و شاکلهی اخالقی دارند .اصول کالبدی،
موارد اسالمی توصیه شده مرتبط با کالبد مسکن را در
بر میگیرد.بدین ترتیب مواردی که مستقیما به چگونگی
فیزیک ساختمان مناسب مسکن اسالمی اشاره دارند ،در
جمله اصول کالبدی مسکن اسالمی دسته بندی شده اند و
مواردی که با نام معنایی و زیبایی شناسی طبقه بندی شده
اند ،غالب ًا شاخصه هایی است که نه در فقه مطرح شده اند و
نه به یک کیفیت کالبدی معین اشاره دارند .زمینهی فکری
این اصول برخاسته از مباحث فلسفی در معماری اسالمی
است .الزم به یادآوری است که نگارندگان فقط از نتایج
تحقیقات مرتبط استفاده کردهاند وگسترش و تدقیق در امر
مسکن اسالمی موضوع این پژوهش نیست.

جدول  .1پارامترهای فقهی مسکن اسالمی (مأخذ :نگارندگان)
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جدول  .2پارامترهای کالبدی مسکن اسالمی (مأخذ :نگارندگان)

جدول  .3پارامترهای معنایی مسکن اسالمی (مأخذ :نگارندگان)

 .1-3اصول فقهی در مسکن اسالمی

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

از میان تحقیقات انجام شده در این حوزه ،مواردی از اصول
مسکن اسالمی به چشم میخورد که در اخالق و شریعت
اسالمی بطور مستقیم و غیرمستقیم به آنها اشاره شده است.
در ادامه برخی از این اصول به اختصار معرفی شده است.
عدم اسراف و پرهیز از بیهودگی (نقره کار :)407 ،1387
اسالم در همهی امور و از جمله معماری ،اسراف و
بیهودگی را منع کرده است .از این رو انجام هرگونه عملی
در ساختمانسازی -که منجر به استفادهی بیشتر مصالح،
تجهیزات و یا نیاز به استفادهی مجدد آنها شود -مردود
است.
پرهیز از خودنمایی و جلوهفروشی (نقرهکار :)406 ،1387
نهی از تکبر در خانه از مهمترین منهیات اسالمی است
که در قرآن و روایات بازتاب فراوان دارد (نقرهکار ،1393
 .)129در معماری اسالمی ایران ،ساختمانهای شهر در

یک طیف فرمی و شکلی قرار دارند .چنانکه میان نمای
خارجی مسکن اقشار مختلف جامعه تفاوت چندانی دیده
نمیشود.
تقدم حق جامعه بر حق فرد (نقره کار  :)403 ،1387در تفکر
اسالمی مصلحت جامعه بر فرد ارجحیت دارد .در معماری
نیز اگر میان مصلحت جامعه و حق فرد تناقضی دیده شود؛
اولویت با حق جامعه است .برای مثال میل به هماهنگی
نماهای ساختمانی در شهر مزیت محسوب میشود؛ در
حالیکه در تفکر افراد منحصربهفرد بودن ساختمانشان
مطلوبیت بیشتری دارد.
اصل تخصصی نمودن کارها (نقرهکار  :)402 ،1387برای
انجام هر کاری تخصص و تجربهای الزم است و طبیعت ًا
متخصص هر کاری آن را بهتر از دیگران انجام میدهد .از
این رو است که معماری اسالمی بر تخصصی کردن اعمال
ساختمانسازی تأکید دارد.
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 .2-3اصول کالبدی

با بررسی پیشینهی موضوع مواردی قابل مشاهده است که
به وجوه کالبدی و بایدهای فیزیکی ساختمان اشاره دارند.
این موارد که در دستهبندی اصول کالبدی قرار گرفتهاند در
زیر مختصراً تشریح میشوند.
استقالل فضاها :اصل استقالل فضاها در معماری سنتی
بدین گونه انجامپذیر است که مرزبندی فضاها با کالبدهای
تعریف شده و روشن بودن مرز میان فضاها ،بهرهگیری از
فضاهای واسط ،پرهیز از یکپارچه کردن فضاها یا از میان
بردن مرزهای آن (نقرهکار  )605 ،1387ضروری میباشد.
تعریف قلمروهایی چون قلمرو زندگی والدین ،قلمرو فرزندان،
قلمروهای عمومی ،و قلمروهایی از این قبیل ،زمینهی
مناسبی برای زندگی مطلوب است و باید به طور کامل و
دقیق مورد بررسی و توجه قرار گیرد (قربانی .)62 ،1393
سلسلهمراتب فضایی :اصل ردهبندی فضایی میان درون و
بیرون که بر مرزبندی حریمهای فضایی تأکید دارد (نقرهکار
.)605 -533 ،1387
تقدم فضا بر توده :اصل برتری بودن فضا بر تودهی
ساختمان از نکات و ویژگیهای مهم در مسکن اسالمی
میباشد« .در معماری اسالمی برخالف معماری کالسیک
غربی و معماری امروز آنها ،اصالت با فضای تهی و جایگاه
حضور و عبور انسان است؛ و نه توده و کالبد ساختمان»
(نقرهکار 613 ،1387؛ نصر .)172 ،1375
امنیت :خانه باید به گونهای باشد که درجات مختلف امنیت
و آرامش را برای ساکنان و همسایگان فراهم آورد (نقرهکار
 .)506 ،1387از این جهت ،رابطهی اجزای درونی مسکن
و همین طور ارتباط آن با فضاهای خارجی الزام ًا باید واجد
قلمروهای مشخص و تعریف شده باشد (قربانی .)61 ،1393
طراحی و ساخت خانه مبتنی بر حداکثر نورگیری طبیعی:
ایجاد پنجره و نورگیر برای بهرهمندی از نور طبیعی -که
برای ابعاد فضاهای درونی قابل محاسبه است -ضروری
است (قربانی  .)116 ،1393این حکم با اصل صرفهجویی و
عدم اسراف در بحث انرژی نیز میتواند همراه شود.
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هماهنگی با طبیعت :هماهنگی خانه با طبیعت از ویژگی
هایی است که به آن توجه فراوان شده است .خداوند باغی
را که در ارتباط با سکونتگاهی باشد ،نعمت الهی بر می
شمرد( .آیه،15سوره سبأ) مترادف بودن خانه با طبیعت
از جمله تعابیر اسالمی است که گواه بر اهمیت برخورد
مناسب خانه با طبیعت است( .نقره کار )532 ،و ( میزان
الحکمه( )238 ،مقدسی )21 ،1384،این ترادف معماری
و طبیعت در تفکر اسالمی در معماری امروز می تواند به
نوعی مطابقت با ویژگی های معماری پایدار تعبیر شود.
لذا با توجه به تأکیدات فراوان اسالم احداث خانه متناسب
با عملکردهای سبز در معماری اسالمی مطلوبیت فراوان
دارد( .قربانی)1393،122،
اصل تقدم درونگرایی بر برونگرایی :در معماری درونگرا
برخالف معماری برونگرا ،نمای بیرونی بسیار ساده کار
میشود؛ به گونهای که با گذشتن از گذرگاههای بیرونی،
هویت ویژهی هر ساختمان به آسانی بازشناخته نمیشود.
در معماری اسالمی و معماری ایرانی (پیش و پس از
اسالم) نیز توجه خاصی به اصل درونگرایی شده است
(نقرهکار .)606 ،1387
برخورداری همهی آحاد جامعه از حق مسکن :در شریعت
مقدس اسالم ،مسکن و خدمه از دیون و إحقاق حقوق مالی
استثنا گشته و هر کسی نسبت به برخورداری از مسکن
مطلوب ذیحق است (قربانی  .)68 ،1393بنابراین امکان
ایجاد مسکن با حداقل هزینه و در مکانهای محروم به
گونهای که اقشار کمدرآمد کشور بتوانند خانهای برای خود
داشته باشند؛ میتواند از راهکارهای ایجاد ساختمانهای
مسکونی با رویکرد اسالمی باشد.
محرمیت :احداث خانه با حداکثر پوشش گری یکی از
مهمترین مطلوبیت های معماری اسالمی به شمار می رود.
بر این اساس اجزای فضایی مسکن باید به گونه ای طراحی
و ساخته شوند که مانع از دیده شدن حاالت خصوصی
انسان باشد(.قربانی( )1393،71،نقره کار)1387،506،
طراحی و ساختن خانه به طوری که کمترین آزار همسایگان
را به دنبال داشته باشد :یکی از اصول اجتماعی مهم اسالم
که در روایات اسالمی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته

است اذیت نکردن همسایه و رعایت حرمت همسایه مانند
حرمت پدر و مادر است( .قربانی)1393،79،
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توجه به بیشینهی عمر مفید ساختمان :در روایات اسالمی
به مقاوم و استوار ساختن ابنیه تأکید فراوان شده است .این
امر در حالی است که امروزه بیشترین عمر مفید ساختمان در
کشور ما پنجاه سال است و حال آن که عمر مفید ساختمان
باید حداقل سه نسل را تأمین نماید (قربانی .)120 ،1393
 .3-3اصول معنایی

اصل کثرت در عین وحدت :اصل کثرت به وحدت نیز
که از اصول بنیادی در هنر و معماری سنتی از سوی
بسیاری از پژوهندگان شمرده شده است؛ یادآور جنبههای
مابعدالطبیعی و فلسفی معماری است که در نگاه نخست
امری به شدت تجریدی و انتزاعی جلوه میکند (نقرهکار
 .)601 ،1387تعبیر کالبدی این اصل را میتوان شباهت
هندسهی کل به هندسههای خرد در جزء جزء بنا یا نسبت
یک بنا به جدارهی شهری دانست که نشان از وحدانیت
میان کثرت اجزا و وحدت کل است.
 .4صنعتیسازی ساختمان

در قرن  19میالدی ،بحران مسکن بهویژه برای طبقات
کمدرآمد و کارگر و همچنین وجود شرایط نامساعد منتج از
تشکیل محالت فقیرنشین پرجمعیت در اروپا ،نیاز فوری به
راهحلها و روشهای ساختمانسازی اقتصادی و جدید را
طلب میکرد .در این راستا ،سیاستمداران و طراحان تحت
تأثیر توسعههای صنعتی اذعان داشتند کیفیت و کمیت در
ساخت مسکن تنها توسط تکنیکهای مناسب جدید بدست
میآید (ایشتایب  .)25 ،1389لوکوربوزیه که به سرعت،
پیشرفتهای صنعتی فرمال و تکنیکی را ترکیب کرده
بود؛ در کتاب خود با عنوان «به سوی معماری نوین»
آورده است« :دوران جدیدی آغاز شده است .خانهسازی
یک مشکل در زمان ماست و توازن ساختار اجتماعی ما
به حل آن بستگی دارد .لذا صنعت باید توانایی هدایت
ساختمانسازی و تولید انبوه عناصر مجزای ساختمان
را داشته باشد» .این بیانیهها و تالشهای کنگره سیام
بیتأثیر نماند و اثرات شگرفی در ساختمانسازی قرن
بیستم ایجاد کرد .چنانکه سهم ساختمانسازی صنعتی در
جهان نسبت به حجم کل ساختمانسازی به سرعت در
حال رشد است .برای مثال این سهم در آلمان  ،40%فرانسه
 ،22%سوئد  ،60%سوئیس  ،20%شوروی  80%و انگلیس
 40%میباشد (اسمیت .)21 ،1383
صنعتیسازي 1در معناي عام خود به عنوان یک روند تغییر
اجتماعی -اقتصادي تعریف میشود که طی آن جامعه
2
از حالت غیرصنعتی به صنعتی تبدیل میگردد (کامار
 .)105 ،2009در دیدگاهی دیگر اصطالح صنعتیسازی
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سیالیت فضایی :در حوزهی عمومی ،وجود مکانهایی
برای پذیرایی از مهمانها در خانهی فرد مسلمان ضروری
است (مرتضی )148 ،1393؛ که میتواند به لحاظ سیالیت
فضایی از درجهی گشایش بیشتری برخوردار باشد .در
بدنهی معماری ایران ،فضا هیچگاه با قاطعیت مشخص
نمیشود (دیبا  .)103 ،1387سیالیت در تئوریهای
معماری ارائه شده از سوی سید هادی میرمیران هم به
چشم میخورد؛ چنانچه ایشان این سیالیت را بین فضاهای
داخلی و محوطهی پیرامونی هم از اصول معماری سنتی
میداند (میرمیران 95 ،و .)96
آرامش و تسکین جسم و جان :هویت ذاتی خانهها ایجاد
آرمش در فضاهای درونی و تسکین جسم و جان آدمی
است (قربانی  .)62 ،1393بکارگیری تزئینات مرتبط با
نمادهای تفکر اسالمی میتواند غنای اسالمی بیشتر به
معماری مسکونی دهد (نقرهکار .)532 ،1387
فضای متصل و منفصل در معماری اسالمی :پیوستگی و
عدم آن در فضاهای معماری از ضروریات است .توجه به
این اتصال و انفصال که منتهی به سیالن و و تصلب فضاها
میگردد؛ ظرافتهای ویژه خود را دارد (اردالن 37 ،1353؛
نصر  .)172 ،1375بنابراین داشتن امکان اتصال و انفصال
در هر نقطه از خانه -که طراح در نظر داشته باشد -میتواند
بهعنوان یکی از راهکارهای نزدیک شدن به مسکن
اسالمی مورد توجه قرار بگیرد.
استفاده از رنگهای آرامشبخش در تزئینات خانه :با توجه
به آثار تکوینی و روانی رنگها در جان و تن آدمی و توجه
و تأکید اسالم به رنگ و تأثیر آن در روح و روان آدمی
مناسب است که این گونه تزئینات در بیرون و درون منازل
مورد استفاده قرار گیرند (قربانی 70 ،1393؛ لبیبزاده
.)164 ،1394

21

22

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره هفدهم /زمستان  / 139۶سال پنجم

 .1-4اصول صنعتیسازی ساختمان

تخصصی نمودن کارها :بدین معنا که ساختمان به صورت
قطعات و عناصر گوناگون بررسی و ساخته میشود و برای
ساخت هر قطعه ،متخصص مربوطه و خط تولید مخصوص
آن مورد نیاز است .از سوی دیگر روشهای صنعتیسازی
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ساختمان برای توصیف و در بر گرفتن مفاهیم مدولسازی،
پیشساختهسازی و مونتاژ بکار میرود و به مفهوم هزینه
کردن در تجهیزات ،امکانات و تکنولوژی با هدف افزایش
خروجی ،کاهش کار دستی و ارتقای کیفیت میباشد و
مشخصههايي چون تمرکز توليد ،توليد انبوه ،استانداردسازي،
تخصص ،سازماندهي مناسب و همگرايي ،جزو شرايط
الزم براي موفقيت اين فرآيند هستند (سبستاین،2003 3
 .)8اصطالح صنعتیسازي در رشتهي ساختوساز ساختمان
از جمله عباراتی است که ارائهی تعریفی واحد و دقیق از
آن به سادگی امکانپذیر نیست .علت این امر را میتوان
در گستردگی موضوع مورد بحث و همچنین در تغییراتی
که طی گذشت زمان در تعریف این اصطالح به وجود آمده
درنظر گرفت .تعریف صنعتیسازي ساختمان تا حد زیادي
به شرایط و ویژگیهاي کشورهاي مختلف و میزان صنعتی
بودن آنها مربوط میشود و در نتیجه ممکن است براي این
اصطالح در مناطق مختلف تعاریف گوناگونی ارائه شود.
برای اینکه در کالف تعابیر مختلف سردرگمی ایجاد نشود؛
تحقیق بر مبنای تعریف یکی از پژوهشگران معاصر ایرانی،
دکتر جلیل اولیا ،استوار شده است .ایشان در تحقیقی جامع
و وسیع ،که با عنوان انبوهسازی و روشهای تولید صنعتی
ساختمان در ایران و توسط مرکز تحقیقات ساختمان و
مسکن به انتشار رسانیدند؛ اصول هفتگانهای را برای
صنعتیسازی ساختمان برشمردند که ویژگیهای اصلی و
الزامات خاصی است که در هر دوره ضروری بوده است.
در امتداد هر یک از این اصول مواردی نتیجه میشود که
از آنها بعنوان دستاوردها و ویژگیهای صنعتیسازی یاد
میگردد .برای تدوین این موارد از تحقیقات گوناگونی که
در این حوزه انجام شده است کمک گرفته و با استدالل
نگارندگان بهعنوان نتایج هر یک از این اصول و یا
زیرمجموعههای آنها در جدول  4تفکیک و نگاشته شدهاند.

گوناگونی وجود دارد که هر یک نیروی مجری متخصص
خود را میطلبد و مانند روشهای سنتی عرصهای عمومی
و همهشناس نیست (اولیا .)21 ،1379
تقسیم عملیات ساختمانی :با توجه به طراحی و اجرای
ساختمان به صورت قطعات مجزا ،الزم است عملیات
ساختمانی شامل خطوط ساخت قطعات و سرهمبندی آنها
از یکدیگر مجزا شده و توسط خط تولید و متخصص مربوط
به خود انجام گیرد (اولیا .)21 ،1379
استانداردسازی :برای ساخت یک ساختمان با ساختار پیچیده
و تعدد عناصری که دارد؛ هماهنگی کیفی و کمی دقیقی میان
عناصر ساختمان با هم و روشهای مونتاژ آنها ضروری است.
استانداردسازی به معنای تعریف حدود و وجوه کیفی و کمی
معین برای هر قطعهی ساختمانی است که قابل سنجش بوده
و قابلیت مونتاژ در ساختمان و میان دیگر قطعات را داشته
باشد (اولیا  .)21 ،1379برخی محققان سیستمهاي ساخت
صنعتی را به عنوان انبوه سازي اجزاي ساختمانی در کارخانه
یا کارگاه با ابعاد و اشکال استاندارد تعریف کرده که قطعات
پس از تولید به محل کارگاه حمل شده و بر اساس یک
استاندارد به هم متصل می شوند تا به شکل یک ساختمان
در آیند)21 ,2009 ,Chung( .
هماهنگی مدوالر :تولید مدوالر مبنای تولید انبوه برای
توسعه بازار محصول و کنترل هزینه ها معرفی شده است.
ساخت مدوالر که از اصول صنعتی سازی ساختمان می
باشد با عدم تنوع مترادف نیست( .پیربابایی،) 72 ،1388 ،
(اولیا)21 :1379 ،
پیش ساخته سازی :یکی از مهمترین و موثر ترین روشهای
صنعتی سازی ساختمان ،پیش ساخته سازی است که اصول
کلی صنعتی سازی را با خود دارد و مزایای بسیاری را
شامل می شود .در روش پیش ساخته سازی بعلت استقالل
ساخت از شرایط آب و هوایی ،سرعت ساخت بسیار باالست
و در مواردی که تولید در تیراژ باال انجام گیرد این سرعت
کامال چشمگیر خواهد بود ضمن آنکه صرفه اقتصادی آن
می تواند باال باشد( .اولیا)21 :1379 ،
مکانیزه شدن :یکی دیگر از ویژگی های انقالب صنعتی که
به حیطه ساختمان سازی وارد شد بکار گیری ماشین آالت
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بجای انسان در فرآیند تولید و ساخت بود .راندمان کار یک
انسان یک در صد است در حالیکه راندمان یک ماشین
حداقل  20درصد می باشد ،لذا استفاده از نیروی انسان در
ساخت ساز هایی که بتوان ماشین را جانشین انسان نمود،
به صرفه نمی باشد( .وفامهر )33 ،1392 ،این امر تا حدی
در سرعت و کیفیت ساخت صنعتی اثر مثبت گذاشته و از
اصول ضروری آن محسوب می شود( .اولیا)21 :1379 ،
تولید دستی عناصر ساختمانی کم کم با تکنیک های
ساخت مکانیکی جایگزین شده اند .پیش نیاز این تحول ،
نظم بسیار دقیق در ابعاد عناصر و اجزایی است که به عنوان
مبنا در استاندارد سازی به کار می رود( .وفامهر،1392 ،
( 28 ,1999 ,Warszawski( )33

قابل کنترل ،سریع و ارزان در تولید ساختمان های مسکونی
دارد .برای حمایت از قشر کم درآمد لزوم کاهش قیمت
ساخت مسکن تنها راه ممکن است( .رحیمی پور،1391،
 .)75در روشهای صنعتی ساخت و ساز بعلل گوناگونی نظیر
امکان مدیریت مناسب ،تولید در مقیاس وسیع و کاهش
چشمگیر زمان ساخت ،هزینه های ساختمانی کاهش
محسوسی خواهد داشت( .رضایی نامدار )23 ،1389 ،مزیت
اصلی ساختمان با اجزای پیش ساخته در مقایسه با فنون
ساختمانی سنتی  ،واجد کیفیت مرغوب تر و پایدارتر به
واسطه تولید در کارخانه است .در این شرایط زمان تولید در
محل و هزینه ها کاهش می یابد .استاندارد سازی امروزی
در واقع ترکیب واحدهای ساختمانی پیش ساخته صنعتی با
اجزای تولید شده در سایت به منظور ایجاد عناصر پیچیده تر
است (ایشتایب .)42 ،1389 ،به کارگيري متناوب و گسترده
اجزاي پيش ساخته و توليد شده با روش هاي صنعتي
به منظور کاهش هزينه ها ضروري است( .اولیا،1389 ،
( )6خرد رنجبر( )76 ،1390 ،رضایی نامدار)89 ،1389 ،
(وفامهر( )34 ،1392 ،بشاش(Warszawski, )43 ،1383 ،
) 1999, 27قابلیت زیاد بازیافت مصالح :با توجه قابلیت
جداسازی قطعات ساختمانی در برخی روشهای صنعتی
ساخت ،میتوان به درصد باالیی از بازیافت ( )recycleمصالح
و در برخی موارد استفاده مجدد ( )reuseآنها دست یافت
که از دیدگاه معماری پایدار و دوستدار محیط زیست یک
امکان ارزشمند محسوب میگردد .این ویژگی اخیر ،که در
اکثر روشهای صنعتی وجود دارد ،سعی در دخالت حداقل در
محیط زیست و تخریب حداقل طبیعت را دارد.
قابلیت کنترل کیفیت :روش های صنعتی سازی بعنوان
یکی از روش های مناسب با قابلیت حداکثر نظارت و کنترل
کیفیت محسوب می شود (علیمردانی )32 ،1384 ،بطور
کلی عوامل بهره گیری از صنعتی سازی ساختمان را در
قابلیت نظارت بهتر می توان جستجو کرد (.بشاش،1383 ،
( )44اولیا( )6 ،1389 ،خرد رنجبر( )76 ،1390 ،علیمردانی،
( )54 ،1384وفامهر,1999 ,Warszawski( )34 ،1392 ،
( 35
کاهش حجم نخاله های ساختمانی در پایان عمر ساختمان:
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با جستجو در ادبیات این موضوع و پژوهش های سابق
میتوان موارد زیر را بعنوان مزایا و معایب این روش نام برد:
سرعت باالی ساخت و تولید انبوه :مواردی نظیر انبوه سازی،
تکنولوژی های نوین ،پیس ساختگی و  ...در راستای سرعت
بخشیدن به فرآیند ساخت و تولید ساختمانی و عرضه
مسکن از جمله راهکارهای پیش روی مسکن ایران می
باشند( .دانشپور( )68، 1391 ،قهرمانی )90 ،1387 ،روش
های سنتی ساخت بدلیل طوالنی بودن زمان اجرا و اتالف
انرژی ،از منظر مدیریت ساخت و هزینه با معایب فراوانی
روبروست( .حسینعلی پور )327 ،1389 ،و (اولیا)6 ،1389 ،
مهمترین دستاورد روشهای صنعتی ،امکان بیشترین بهره
وری اقتصادی از حیث کم کردن مدت زمان اجرا است.
(رضایی نامدار)76 ،1389 ،
تولید انبوه :از دیگر اصول صنعتی سازی که از ضروریات
است حجم باالی تولید است .مزایایی که از صنعتی سازی
انتظار می رود غالب ًا در تولید با تیراژ باال قابل حصول می
باشد( .اولیا( ( 27 ,1999 ,Warszawski( )21 :1379 ،وفامهر،
)34 ،1392
تولید ارزانتر مسکن :در رابطه با مسکن اقشار کم درآمد،
با توجه به مهاجرت دائمی روستاییان ،با مشکالت نبود
سرمایه ،زمان کافی و تکنولوژی ساختمانی مناسب روبرو
می باشد .راهکارهای ارائه شده نشان از نیاز به یک روش
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روش های سنتی ساخت و ساز بدلیل سنگینی مصالح و آوار
های ساختمانی و نیز حجم باالی نخاله های ساختمانی
( 1.61تن در هر متر مربع)  ،که دوره های بازیافت بسیار
طوالنی در طبیعت دارند ،با خطرات جانی و زیست محیطی
همراه است .لذا بسیاری از روشهای صنعتی سازی بواسطه
قابلیت زیاد بازیافت مصالح و افزایش عمر مفید ساختمان
ها ،نخاله های ساختمانی بسیار کمتری تولید می کنند که
به لحاظ همراهی و هماهنگی با طبیعت پارامتر مهمی به
نظر می رسد)12 ,2007 ,Vivian( )49 ,2000 ,Hendriks( .
کاهش پرت مصالح و تولید زباله و حفاظت از محیط
زیست :با توجه محاسبات دقیق و برنامه ریزی مناسب
در روشهای تولید صنعتی ساختمان ،پرت مصالح و تولید
زباله در حین ساخت به حداقل ممکن می رسد .این امر
نه تنها در بعد اقتصادی بلکه در نظافت اجرا و حداقل
مزاحمت برای معابر شهری و همسایگان اهمیت ویژه ای
دارد .سيستم هاي صنعتي ساختمان سازي بيشتر از تکنيک
های ساخت درجاي متداول ضوابط بهره وري سبز را پاسخ
مي دهند)49 ,2000 ,Hendriks( )99 ,1995 ,Outhred( .
()12 ,2007 ,Vivian
عدم امکان طراحی بهینه و محدودیت های طراحی :با توجه
به لزوم رعایت ابعاد و اندازه های مدوالر و رعایت الزامات
هر یک از روشهای صنعتی سازی ،طراحی ساختمانهای
صنعتی ساز با چالش های فراوانی روبروست .روشهای
صنعتی سازی ساختمان باید با برنامه ریزی دقیق و از

قبل تعیین شده وارد پروسه طراحی و تولید شوند .این امر
باعث شده است که ایجاد تغییرات در حین اجرا در طرح
اندکی با محدودیت و به سختی امکان پذیر باشد و حتی
پروسه اجرا با وابستگی به عوامل اجرایی ثابت ،نسبت به
پیشبرد خود با نیروهای محلی و بومی اندکی با مشکل
روبرو باشد( .وفامهر)88 ,2000 ,Durmisevic( )39 ،1392 ،
در واقع سيستم هاي صنعتي در برابر تغييرات مورد نياز
در ساختمان ،در طول دوره زندگي اقتصادي خود ،صلب
بودند .اين مورد به ويژه زماني که فضاهاي پيش ساخته در
ابعاد يک اتاق و با دهانه کم مورد استفاده قرار مي گرفتند
آشکارتر مي شد) 32 ,1999 ,Warszawski( .
تنوع کم محصوالت و یکنواختی نسبی و شباهت ساختمان
ها :یکی از مهم ترین اصول تولید صنعتی ،تولید انبوه است
که در گذشته به سری سازی تعبیر می شد که بخاطر
پیروی از یک الگو و طرح مشترک ،به لحاظ ظاهری
شباهت بسیاری میان تولیدات یک خط تولید به وجود می
آید .این شباهت امروزه با پیدایش سیستم های باز (open
 ،) systemsمحصوالت با اندکی آزادی و انعطاف می توانند
تفاوتهایی پیدا کنند .با این حال هنوز میان تولیدات صنعتی
تنوع بسیار کمی دیده می شود که منجر به یکنواختی و
شباهت ساختمان های صنعتی ساز به یکدیگر می شود.
(اولیا)46 :1379 ،

جدول  .4اصول صنعتیسازی ساختمان و برخی مؤلفههای مستخرج از آنها (مأخذ :نگارنده)

اصول صنعتیسازی
تخصصی نمودن کارها

استانداردسازی
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تقسیم عملیات ساختمانی

موارد منتج از هر اصل
قابلیت کنترل کیفیت
افزایش کیفیت محصوالت
سرعت باالی ساخت
قابلیت کنترل کیفیت
تخصصی نمودن کارها
قابلیت کنترل کیفیت
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هماهنگی مدوالر

پیشساختهسازی

تولید انبوه

مکانیزه شدن

 .5جمعآوری و تحلیل دادهها
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سرعت باالی ساخت
تولید انبوه
سرعت باالی ساخت
کاهش پرت مصالح و تولید زباله در حین ساخت
محدودیت در طراحی
تنوع کم محصوالت و یکنواختی نسبی و شباهت ساختمانها
سرعت باالی ساخت
کاهش عملیات ساخت در محل
کاهش پرت مصالح و تولید زباله در حین ساخت
قابلیت زیاد بازیافت مصالح
کاهش حجم نخاله های ساختمانی در پایان عمر ساختمان
تنوع کم محصوالت و یکنواختی نسبی و شباهت ساختمانها
سرعت باالی ساخت
تولید ارزانتر مسکن
کاهش پرت مصالح و تولید زباله در حین ساخت
تنوع کم محصوالت و یکنواختی نسبی و شباهت ساختمانها
تخصصی نمودن کارها
تولید انبوه
سرعت باالی ساخت
تولید ارزانتر مسکن
افزایش کیفیت محصوالت
تنوع کم محصوالت و یکنواختی نسبی و شباهت ساختمانها
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آنچه تبیین گردید ویژگیهای مورد نیاز برای ایجاد مسکن
اسالمی بود .روایی و اعتبار این پارامترها با اعتبار اساتید و
پژوهشگران این حوزه -که مرجع استخراج این داده ها قرار
گرفتهاند -تعیین میشود .پارامترهای بدست آمده به روش
 AHPو در جدول مقایسات زوجی وزندهی میشوند .این
وزندهی با پرسشنامهی خبره  5قسمتی در طیف لیکرت

که توسط  3تن از اساتید آشنا به حوزه معماری اسالمی پرشده است -انجام میشود .پس از آن با استفاده از میانگین
هندسی دادهها و توزین نرمال پارامترها ،عالوه بر تعیین
وزن هر پارامتر ،وزن نرمال سه دستهی کلی اصول اسالمی
مسکن نیز بدست میآید .نتیجهی این وزندهی در جدول
شماره  5بهصورت عددی و در نمودار شماره  1بصورت
قیاسی آمده است .در تفکیک اصول کلی ،وزن اصول فقهی
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بیشتر از سایرین بوده و اصول کالبدی و معنایی در ردههای
دوم و سوم قرار گرفتند .اطالعات تبیینی و قیاسی وزن

نرمال اصول سهگانهی مسکن اسالمی در نمودار شماره
 2ترسیم شده است.

توزین پارامترهای مسکن اسالمی

نمودار  .1تبیین ضرورت نسبی مجموعه پارامترهای مسکن اسالمی بر
اساس وزن نرمال هر یک (مأخذ :نگارندگان)

نمودار  .2توزین نرمال اصول سهگانه مسکن اسالمی
(بیانگر ضرورت هر دسته از اصول) (مأخذ :نگارندگان)

جدول  .5توزین نرمال هر یک از پارامترها و دستههای سهگانهی اصول مسکن اسالمی (مأخذ :نگارندگان)
S-Eigenvector

(وزن نرمال هر دسته)

Eigenvector

(وزن نرمال)
0.10
0.06
0.03

0.59

0.05
0.04

0.07
0.05

عدم اسراف و پرهیز از
بیهو د گی
تقدم حق جامعه بر حق فرد
اصل تقدم درونگرایی بر
بر و نگر ا یی
اصل تخصصی نمودن کارها
هماهنگی خانه و طبیعت
برخورداری همه آحاد جامعه
از حق مسکن
محرمیت
مراعات همسایگان

اصول فقهی
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اصول معماری مسکن اسالمی
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0.08

0.30

0.02
0.03
0.08
0.13
0.08
0.08
0.01
0.04

0.12

0.01
0.01
0.01

اصول کالبدی

اصول معنایی

برداشتهای افراد در مورد معنای واژهها و روش کار پیش
نیاید .پیش از تکمیل پرسشنامهها ،یک پایلوت در نمونه
پنجتایی از آن پر شده که هدف از آن شناخت مواردی از
همبستگیهای  0است .بدین ترتیب مواردی از جدول که
در اجماع اساتید ،بیارتباط با هم تلقی شدهاند مشخص و از
جدول-پرسشنامه نهایی حذف گردید .لذا فقط پارامترهایی
از متغیرهای مستقل و وابسته -که امکان همبستگی میان
آنها وجود دارد -به پیمایش گذاشته میشود .پس از پر
شدن جدول-پرسشنامههای نهایی توسط اساتید ،مجموع
دادهها در  12جدول مجزا به تفکیک متغیرهای مستقل
(مؤلفههای صنعتیسازی) طبقهبندی و مجموع آرای مربوط
به هر پارامتر در یک ردیف جمعآوری میشود .پس از آن
میانگین حسابی آنها در وزن نرمال آن پارامتر ضرب شده
و امتیاز آن پارامتر در ارتباط با آن مؤلفهی صنعتیسازی به
دست میآید .نمونهای از این جداول دوازدهگانه در جدول
شماره  6آورده شده است.
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اینک نوع ارتباط اصول و دستاوردهای صنعتیسازی
بهعنوان متغیرهای مستقل و پارامترهای مسکن اسالمی
بعنوان متغیرهای وابسته در یک جدول مقایسات زوجی در
روش  ،AHPتوسط  10تن از اساتید آشنا به هر دو حوزه
مشخص میشود .با وجود تعداد  12عدد متغیر مستقل و 20
عدد متغیر وابسته ،پرکردن پرسشنامهای که در برگیرندهی
همه موارد باشد بسیار مشکل است .لذا پرسشنامه در فرمتی
جدولگونه ،که تالقی متغیرهای مستقل و وابسته را با خود
دارد؛ تهیه شده و از پاسخدهندگان خواسته شد نوع رابطه
میان هر دو متغیر را بصورت اعداد  2تا  -2به نمایندگی از
طیف پنجقسمتی لیکرت ،به معنای کام ً
ال همسو= ،2نسبت ًا
همسو= ،1بی ارتباط باهم= ،0نسبت ًا مخالف هم= ، -1و
کام ً
ال مخالف هم = ، -2در هر خانه جدول بیان کنند.
از سوی دیگر برای شفافیت مطالب مطرح شده در
جدول ،ابتدا توضیحی دربارهی هدف تحقیق و روش
جمعآوری دادهها به مخاطبین داده میشود تا اختالفی در

پرهیز از خودنمایی و جلوه
فروشی
استقالل فضاها
تقدم فضا بر توده
سلسله مراتب فضایی
امنیت
نورگیری
بیشینه عمر مفید
سیالیت فضایی
آرامش و تسکین جسم و
جان
فضای متصل و منفصل در
معماری اسالمی
رنگ های آرامش بخش
اصل کثرت در عین وحدت
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جدول  .6نمونهای از جداول دوازدهگانهی نتایج پرسشنامهها (مأخذ :نگارنده)

حداکثر
امتیاز
ممکن هر
دسته

حداکثر
امتیاز
ممکن هر
پارامتر

Sum of
values

0.52

0.20

0.12

0.43

Percentage
value

Value

Average

Eigenvector

تخصصی
نمودن
کارها

دسته بندی
پارامترها

85%

0.17

1.7

0.10

عدم
اسراف

اصول
فقهی

0.09

100%

0.09

2

0.05

0.23

-65%

-0.15

-1.3

0.11

برخورداری
همهی آحاد
جامعه از
حق مسکن

75%

0.19

1.5

0.13

امنیت

85%

0.14

1.7

0.08

بیشینهی
عمر مفید
ساختمان

0.26
0.17

0.34

اصول
کالبدی

پرهیز از خودنمایی و جلوه فروشی ،توجه به بیشینه عمر مفید
ساختمان ،مراعات همسایگان ،تقدم حق جامعه بر حق فرد و
برخورداری همه احاد جامعه از حق مسکن به ترتیب بیشترین
حد تطابق با مجموعه مولفه های صنعتی سازی را از خود نشان
داده و دارای همسویی معناداری هستند .محرمیت ،استقالل
فضاها و رنگهای آرامبخش پارامترهایی هستند که همبستگی
صفر به معنای بی ارتباط با مولفه های صنعتی سازی را نشان
میدهند .پارامترهای سیالیت فضایی ،فضای منفصل و متصل
در معماری ،سلسله مراتب فضایی و حداکثر نورگیری طبیعی
پارامترهایی هستند که به ترتیب بیشترین حد مخالفت با مولفه
های صنعتی سازی را از خود نشان داده اند .مابقی پارامترها
امتیاز مثبت و به معنای همسویی با مولفه های صنعتی سازی را
دارند اما فاقد امتیاز قابل قبول و معناداری می باشند.
از میان مولفه های صنعتی سازی ،قابلیت کنترل کیفیت ،کاهش
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در جدول  6که مربوط به مؤلفهی «تخصصی نمودن کارها»
میباشد؛ مشخص شده است این مؤلفه با هر یک از پارامترهای
اسالمی که در ارتباط با آن هستند؛ چگونه نسبتی دارد .الزم
به یادآوری است که در ستون اول اعداد ،نزدیکی به عدد  2به
معنای همسویی بیشتر و نزدیکی به  -2به معنای تنافر بیشتر
آن پارامتر اسالمی با این مؤلفهی صنعتیسازی است .قرابت به
صفر به معنای هماهنگی کمتر آنهاست .بر همین اساس ،برای
دستیابی به ارقام ستون پنجم ،همهی پاسخها  2در نظر گرفته
شده و در وزن نرمال آن پارامتر ضرب میشود و حداکثر امتیاز
ممکن هر پارامتر بهدست میآید.
 .6ارائهی یافتهها
نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد از میان
پارامترهای اسالمی ،اصل تخصصی نمودن کارها ،هماهنگی
خانه با طبیعت ،امنیت ،عدم اسراف و پرهیز از بیهودگی،

اصل
تخصصی
نمودن
کارها
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پرت مصالح ،افزایش کیفیت محصوالت ،تنوع کم محصوالت،
قابلیت زیاد بازیافت مصالح ،سرعت باالی ساخت  ،تولید
ارزانتر مسکن ،تولید انبوه ،تخصصی نمودن کارهاو کاهش
عملیات ساخت در محل به ترتیب بیشترین همسویی معنادار
را با مجموع پارامترهای اسالمی دارند که در واقع  11مولفه از
 12مولفه صنعتی سازی می باشند .مولفه دوازدهم محدودیت در
طراحی است که با داشتن امتیاز منفی معنادار ،مخالف مجموع
پارامترهای مسکن اسالمی می باشد.
در مجموع مولفه های صنعتی سازی در تطابق  63درصدی با
اصول فقهی و کالبدی مسکن اسالمی قرار دارند که همسویی

29

قابل قبولی را نشان می دهد .مجموعه مذکور در ارتباط با
اصول معنایی مسکن اسالمی رقم  -17درصد را دارد که بیانگر
منافات اندک صنعتی سازی با اصول معنایی مسکن اسالمی
است .داده های اخیر در نمودار  3بصورت قیاسی و در جدول
 7بصورت عددی و تحلیلی بصورت جزء جزء ارائه شده است.
نمودار  4تطابق قیاسی تک تک مولفه های صنعتی سازی را با
کلیت ارزشهای اسالمی مسکن نشان می دهد.

)جدول  .7همبستگی مؤلفههای صنعتیسازی با هر یک از سه دستهی اصول مسکن اسالمی (مأخذ :نگارندگان
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نمودار  .2قیاس نسبی تطابق مؤلفههای صنعتیسازی با کلیت اصول اسالمی مسکن (مأخذ :نگارندگان)
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نمودار  .3نسبت قیاسی کلیات صنعتیسازی با دستههای سهگانه اصول اسالمی مسکن (مأخذ :نگارندگان)
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 .7نتیجهگیری

در پایان میتوان چنین نتیجه گرفت که نسبت صنعتیسازی
و مسکن اسالمی از بعد اصول فقهی مسکن اسالمی و نیز
ویژگیهای کالبدی توصیه شده در آن -که از اصول ابتدایی و
زیربنایی مسکن اسالمی است -و از وزن نرمال و اهمیت و
ضرورت باالیی برخوردار هستند؛ یک ارتباط همسو و مثبت است.
دربینویژگیهایصنعتیسازی،تولیدارزانتردرعینکیفیتباالتر
ساختمان و نیز کاهش پرت مصالح در حین ساخت ،از دید کلیت
اصول مسکن اسالمی واجد امتیاز باالیی هستند .اما این ارتباط در
حوزهی محدودیتهای طراحی ناشی از شیوهی ساخت ،با اندکی
تنافردیدهمیشود.باوجودمحدودیتهایینظیردهانههایسازهای
یا نیاز به سری سازی و ساخت مشابه در برخی تکنیکهای ساخت
و یا لزوم رعایت اندازههای مدوالر ،طراحی اندکی سختتر شده
توپاگیر همراه میشود .این محدودیتها،
و با محدودیتهای دس 
ساختمان را برای داشتن تمامیت اصول نظری مسکن اسالمی با
مانع و چالش روبرو میکند.
دربیناصولمسکناسالمی ،مواردینظیرسیالیتوسیالنخیال
در فضا ،که وجوه معنایی مسکن رو نشانه میگیرد با اجرا به شیوهی
صنعتی کمی آسیب دیده و به تمامی قابلیت ظهور در ساختمان را
نخواهد داشت .البته الزم به یادآوری است که در روشهای فوق
پیشرفته صنعتی -که حوزهی روشهای رباتیک و دیجیتال را در بر
میگیرد -این محدودیتها به طرز فزایندهای در حال برطرف شدن
هستند؛ اما چنین روشهایی هنوز فراگیر نشده و برای ورود به ایران

راه درازی در پیش دارند.
برخالف ویژگی های معنایی که در مواجهه با صنعتی سازی ،با
شکست نسبی روبرو می شوند ،بسیاری از ویژگی های فقهی ،که
رعایت آنها برای داشتن مسکن اسالمی الزام اخالقی محسوب
میشود ،با کمک روشهای صنعتی قابل دستیابی است .در این میان
برآورده کردن برخی وجوه نظیر برخورداری همه آحاد جامعه از
حق مسکن ،در شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی جامعه فقط
با صنعتی سازی ممکن می شود و برخی وجوه دیگر نظیر میل
به سادگی و تنوع کم و پرهیز از خودنمایی ،که از ضعف های
صنعتی سازی شمرده می شد ،از دیدگاه مسکن اسالمی یک ارزش
است .لذا می توان چنین نتیجه گرفت که در مورد صنعتی سازی
مسکن ،باید با مثبت اندیشی بیشتری برخورد کرد .بدین ترتیب
به برخی از اشکاالتی که به صنعتی سازی وارد است ،و عموم ًا از
نگاه به بستر فرهنگی مدرن و سکوالر غرب بر می خیزد ،باید به
دیده تردید نگریست و در انجام سنجش هایی در جهت امکان
بومی سازی آنها همت بیشتری گمارد .در پایان ضمن حمایت از
بکارگیری پتانسیل های ارزشمند صنعتی سازی از دیدگاه اسالمی،
لزوم تالش برای همسو کردن بیشتر این دو حوزه ،مسکن اسالمی
و صنعتی سازی ،احساس می شود .لذا مطلوبست در تحقیقات
آتی به کشف راهکارهایی برای کاهش محدودیت های روشهای
صنعتی پرداخته شود و بدین ترتیب گزینه صنعتی سازی ساختمان
می تواند گزینه ای بهینه برای رفع مشکالت کنونی و آتی مسکن
اسالمی در ایران به شمار آید.
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Abstract
Islam has perfectly organized all notions involved in human excellence through its material
and spiritual guidance; settlement and housing are no exception. Therefore, real Islamic
housing can be of concern to architecture researchers in Islamic Republic of Iran. On the
other hand, the severe shortage of residential units, low quality of construction, short life
span of buildings and low financial ability of home buyers are other challenges facing
architects in Iran. According to the experts, industrial construction is an appropriate solution
for these challenges. In this paper, the uncertainty and dissatisfaction with industrialized
construction are discussed in terms of identity issues such as Islamic housing. Since the
Iranian society theoretically seeks Islamic architecture for its houses and on the other
hand, construction necessitates the application of industrialized building methods, the
relationship between these two realms must be investigated and their facts should be
analyzed to achieve a reasonable approach to the problem. Hence the research questions
are about how these architectural realms interact with each other and which requirements of
industrialization divert the residential architecture from its Islamic aspects. These questions
seem novel because they have not been addressed in any research. It appears that many
industrialization parameters are not opposed to Islamic features of residential architecture,
but totally coincident with them. In this study, the data is collected through library research
and some indexes are derived by reasoning and represented in corresponding tables to be
surveyed by the experts of both realms. It is an applied research based on a descriptiveanalytical methodology. The data collection is accomplished through field research using
interviews and questionnaires. The data is analyzed using an inferential analysis which
has the most coordination with the descriptive-analytical methodology. The analysis is
performed through a parametric paired samples t-test using an AHP model. Statistical data
is analyzed in Excel, the information obtained in the discussion and conclusion section is
conceptually analyzed and the final results are presented. The results of research show that
the set of industrialization components agrees with jurisprudential and physical principles
of Islamic housing by 63%, which indicates an acceptable consistency. The set is compatible
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with semantic principles of Islamic housing by 17%, which indicates a contradiction between
industrialization and semantic principles of Islamic housing. Thus it can be concluded that the
relationship between industrialization and Islamic housing is a consistent and positive relation
with contradictions just in “design constraints”. Therefore, industrialized construction can be
an optimal solution to the current and future problems of housing in Iran, after elimination of
its slight contradictions.
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