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 چکیده:

های انسان از دیرباز در جهت پاسخگویی به نیازهایشان بوده است. معماری مسکن نیز که در پی فراهم در حقیقت، تمامی فعالیت

کند. احادیث و روایات های مادی و معنوی بشر ایفا میکردن محیط و فضای مناسب برای زیست است، نقش مهمی در تأمین نیاز

های های مساکن اسالمی را با توجه به باوره اهمیت و جایگاه ویژه مسکن در اسالم است. و بسیاری از شاخصاهل بیت، نشان دهند

های دینی طراحی شدند ولیکن های باورهای قبل بسیاری از مساکن کشور ایران با توجه به شاخصدر دهه دینی مطرح کرده است.

تر شده است. شهر زنجان نیز یکی از این قاعده حی معماری مساکن ایران کمرنگهای دینی در طرابه مرور زمان اثری از نقش باور

دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری مساکن با رویکرد مستثنی نخواهد بود. در این راستا، هدف مطالعه در این پژوهش، بررسی 

ای، اسنادی و میدانی بتنی بر مطالعات کتابخانهشود. روش این مطالعه، مباورهای دینی )مطالعه موردی شهر زنجان( پرداخته می

استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل حاصل از   SAWو مدل  SPSSباشد. در جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزارمی

د که باشمی 000/0های مطرح شده، سطح معناداری به دست آمده در تمامی شاخصآزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که، 

باشد. های دینی مینشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری مساکن و عدم توجه به باور

های خارجی با وزن به های مطرح شده، شاخص توجه به نمادنشان داد که، در بین شاخص SAWهمچنین نتایج حاصل از مدل 

ترین رتبه را به پایین 7با رتبه  11/0عدم وجود محرمیت در مساکن با وزن به دست آمده و شاخص  1در رتبه  292/0دست آمده 

 اند.خود اختصاص داده

 

 ، زنجان.های دینی، معماریمسکن، باور واژگان کلیدی:
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 مقدمه
اعی از خدمات و تسهیالت مسکن مفهومی بیش از یک سرپناه فیزیکی است و عالوه بر ساختار فیزیکی شامل برخورداری از انو      

در نزد هر یک از افراد  .[1]ضروری برای بهتر زیستن ساکنان و حق تصرف نسبتا طوالنی و مطمئن برای استفاده کننده آن است

های حیاتی بوده و از نظر اقتصادی جامعه بعد از خوراک و پوشاک، مسکن سومین نیاز اساسی است، مسکن پاسخگوی یکی از نیاز

و نه تنها یکی از سه نیاز اساسی بشر  [2]ر دیگر ابعاد مختلف اجتماعی داردهای عمده آن است که بازتاب زیادی بالیتیکی از فع

های مادی نیز از استعارات و مفاهیم بینادی معنوی است که به سهولت و است، بلکه به منزله طرز بیان قابل لمس و رویتی از ارزش

ای ماالمال از در واقع خانه به عنوان خرده جهانی از دنیای فرهنگی بزرگتر و کاملتر، جهان فشرده .[3]باشدفردیت قابل مشاهده می

آورد  و هر پوششی را در تطابق با شرایط محیطی و زیستی برای انسان فراهم می [5]و به عنوان حق اجتماعی هر فرد .[4]معناست

زی بیش از یک سرپناه فیزیکی صرف است و کلیه خدمات و تسهیالت مسکن چی. شودچه به گذشته برگردیم اهمیت آن بیشتر می

ی برای استفاده کننده فراهم شود و باید حق تصرف نسبتا طوالنی و مطمئنعمومی الزم را برای بهتر زیستن انسان شامل می

 .[6]باشد
ک سیت الهی پنهان است که این دو بر در جوامع دینی این اعتقاد وجود دارد که انسان دارای یک صورت زمینی آشکار و ی      

اند. به همین ترتیب معماری هم، که یک رابطه مستقیم با انسان دارد، دارای یک صورت زمینی یکدیگر منطبق و غیر قابل تفکیک

 گردد. مسکن یکی ازباشد و این سیرت پنهان در معماری موجب به کمال رسیدن انسان میآشکار و یک سیرت معنوی پنهان می

های مورد نیاز نماید. لذا صورت زمینی مسکن به عملکردخود انسان برقرار میهای معماری است که رابطه مستقیم با ترین فضامهم

باشد. این جنبه های ساکنین آن میباشد و سیرت معنوی آن دردصدد جوابگویی به اعتقادات و باورانسان و ابعاد انسانی جوابگو می

-دارای خواستر با وجه الهی ساکنین آن باشد که بر اساس خدامحوری شکل گرفته است. انسان دینی فطرتأ از مسکن باید سازگا

های انسانی طراحی ای هماهنگ با این خواستهم باید به گونه اولذا مسکن  .[7]رساندهای انسانی است که او را به کمال الهی می

 شود و در رساندن او به کمال کمک کند. 

های ا ادعای اصلی این پژوهش از این قرار است که در ساختار کالبدی و معماری مساکن دگرگونی با توجه به رویکرد باورلذ      

 های زیر شکل گرفته است:صورت گرفته شده است.این ادعا با توجه به فرضیه در شهر زنجان دینی

 شود.و معناداری دیده میهای دینی رابطه مثبت ربین دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری مساکن و عدم توجه به باو

ها، با توجه به ادعای اصلی، این مقاله ابتدا به تعریف مسکن پرداخته، سپس به تحلیل دگرگونی در ساختار این فرضیه اثباتبرای 

 شود. های دینی پرداخته میکالبدی و معماری با توجه به باور

 

 مبانی نظری
های اولیه و تاسیسات وابسته و مورد نیاز ای از خانه ها، مراکز آموزشی، مغازهاز خانه است و شامل مجموعه مفهوم مسکن فراتر      

بر اساس تعریف مورد توافق در دومین  .[2]های وابسته استها و سرویسها، خیابانای از خانههاست. بنابراین مسکن مجموعهخانه

استانبول ترکیه، مسکن مناسب تنها به معنای وجود یک سقف باالی سر هر شخص ( در 1996) اجالس اسکان بشر سازمان ملل

ای، روشنایی، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، پایداری و دوام سازه نیست. سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب،

و آموزش، دفع زباله، مکان مناسب و قابل های اولیه مناسب از قبیل آبرسانی، بهداشت زیر ساخت تهویه وسیستم گرمایی مناسب،

مسکن از نظر اقتصادی جزء دارایی یک فرد و در ایران کاالیی پر سود و مطمئن  .[9]دسترسی از نظر کار و تسهیالت اولیه است

جامعه شود. نا متوازن بودن عرضه و تقاضای مسکن در ایران موجب ارزش فزاینده بهای مسکن در طول زمان و گرایش محسوب می
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به استفاده از آن به عنوان منبعی اقتصادی برای معامله و سرمایه گذاری شده است. از نظر اجتماعی نیز مسکن اهمیت زیادی دارد. 

تامین امنیت، آرامش و آسایش برای زندگی ساکنان از ابعاد اجتماعی مسکن است. مسکن بر مشارکت افراد خانواده در اجتماع 

های مسکن های همسایگی پایبندتر هستند. بخشی از کارکرددر میان اقشار فقیر شهری که به وابستگی بزرگتر موثر است خصوصا

من و محل آرامش او باشد. انسانی که به ترس های روانی است و مسکن باید مأجنبه روانی دارند. جوامع انسانی امروزه سرشار از اس

دچار یک بحران بیرونی می شود که آن نیز منجر به بحران درونی می شود و دلیل بحران اقتصادی نتواند مسکن مناسب تامین کند 

مسکن عالوه بر تامین یکی از نیازهای زندگی یعنی سرپناه، به  .[9]ساختار شخصیتی فرد را در معرض آسیب جدی قرار می دهد

اجتماعی است، که باعث پایداری جامعه عنوان یک پس انداز نیز مطرح است. از این رو مسکن کاالیی سرمایه ای است و یک ارزش 

مسکن یک واحد تسهیال فیزیکی یا به عنوان کاالیی اقتصادی و پردوام، کاالیی با نقش . و کاهش آسیب های اجتماعی است

اجتماعی یا جمعی،مجموعه ای از خدمات و بخشی اقتصادی است که جزئی از ذخیره سرمایه ای ثابت بوده و می تواند وسیله تولید 

مسکن همچنین نقش با اهمیتی در ثبات خانواده، رشد اجتماعی و  .[10]ثروت و ابزار دولت ها در تنظیم رشد اقتصادی باشد

اقتصادی و باال بردن ضریب ایمنی افراد و خصوصا ارتقای فرهنگی و آرامش روحی اعضای خانواده دارد و در کل سیستم نیز تاثیر 

ایرانی مورد تاکید واقع  بدانجاست که در قانون اساسی نیاز به مسکن برای هر فرد و خانواده اهمیت این موضوع تا .[11]می گذارد

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران داشتن مسکن مناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده  31شده است. به نحوی که با استناد ماده 

 .[12]نیازمندترند زمینه اجرایی این اصل را فراهم کند ایرانی بوده و دولت موظف است با رعایت الویت برای آنها که

 

 سیر و تحول معماری ایران و دالیل آن

معماری گذشته ایران، از آغاز تا دوره قاجار سیر تداوم، تغییر و تحول را پشت سر گذاشته است، اما از این دوره، به سبب       

ماری غرب شکل گرفت. این امر موجب شد تا در عهد ناصرالدین شاه، آشنایی با فرهنگ مغرب زمین، تقابل معماری سنتی با مع

ای معماری در این دوره نفوذ یابد که تا آن زمان سابقه نداشت. ناصرالدین شاه، از تحولی اساسی در معماری صورت بگیرد و گونه

خراب و های ادوار قبل، به امر وی کثر بنامیان تمامی شاهان قاجار بیشتر به معماری و ساختمان سازی عالقه نشان داد، چنان که ا

 .[13]تر بنا کردو سراهای سلطانی را هر چه با شکوه مطابق سلیقه او، اصالح شد

تقلید از معماری غرب، در دوره پهلوی با شتاب بیشتری ادامه یافت. دوره رضاشاه پهلوی در جه سیاست باستان گرایی، نوعی از 

ترین تحوالت معماری پهلوی دوم، شکل های ایران باستان بود. از مهمماری مغرب زمین با الگومعماری رواج یافت که نلفیق مع

 های مسکونی است. ها و هرکگیری واحد

با عضویت آن در معماری مدرن در آغاز راه، خلق  1350تا  1320های گیری معماری مدرن ایران در فاصله سالاز آغاز شکل      

پی داشت، اما ادامه راه معماران ایرانی با تقلید صرف از غرب، هویت مستقل خود را از دست دادند. عامل مهم  آثار با ارزشی را در

 .[14]روی گردانی از معماری سنتی، عالوه بر حمایت شاهان، نیاز سریع به تولید مسکن انبوه و ارزان بود

د، ترویج فرهنگ غرب عاملی مهم در نفوذ معماری غرب بود. گذشته از مقتضیات زمانی که شرایط سیاسی کشور مسبب آن بو      

های بیگانه که در بدو امر موضوعاتی نامانوس و متاسفانه ترویج فرهنگ غربی، سبب نوعی بی هویتی در جامعه شد. بسیاری از ارزش

اصل از این تفکر، آن بود که به ناهماهنگ با فرهنگ جامعه بودند، به مرور عادی شده و جامعه آن را پذیرفت. وضعیت تأسف بار ح

یابد که اند و به مرور این اشتباه رواج میشد که تنها عمارات قدیمی خشتی ایرانی ءمرور معماری ایرانی مضمحل شده و این فکر القا

د اشاره کرد که این معماری ایرانی برای زندگی امروز تناسب نداشته و اصوال چیزی به نام معماری ایرانی امکان بقا ندارد. البته بای

های معماری و شهرسازی را باید مردود شمرد و با آنها مقابله ها و تکنیکفضا ل و آراءاها، اشکسخن به این معنی نیست که پدیده
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ای که بخواهد از قلمرو نظر گذشته و در جامعه به مرحله عمل درآید، کرد، بلکه سخن در این است که هر پدیده، برنامه و ایده

البته یاد توجه داشت که لزوم توجه به معماری سنتی، منافی با استفاده از تجربیات سایر  .[15]مبتنی بر برنامه و قانونی باشد یبایس

های جامعه های اعتقادی و باورگیری از آنها، اصول و ارزشای باشد که با بهرهها نیست، اما این امر بایستی به گونهملل و تمدن

های فرهنگی نباشد و اینکه با های متضاد و مخالف ارزشهویت ملی خدشه وارد نشود، عامل ترویج افکار و ایدهتضعیف نگردند، به 

 .[15]های برآمده از فرهنگ ایرانی، ارزیابی و انتخاب شده باشندمعیار

که جامعه امروزی را ملزم با  های شهری استآپارتمان نشینی، بهره گرفتن صحیح از فرهنگ دیگران و استفاده بهینه از زمین      

توان رد کرد، اما تقلید کورکورانه از غرب، در طراحی آن صحیح به استفاده از آن کرده است. اگر چه اصل آپارتمان نشینی را نمی

کند که ادار میدار را ونمونه آن، استفاده از آشپرخانه )اپن( است که در تتاقض کلی با فرهنگ ایرانی بوده و خانم خانهرسد. نظر نمی

ها روی آورد و این های آماده رستورانهای خانگی و سنتی ایرانی، به غذاها به جای غذابرای حفظ دکوراسیون آشپرخانه در میهانی

های زیستی کامال دگرگون شده و ها و فضاهاست. امروزه بسیاری از فرمامر سبب برچیده شدن فرهنگ سنتی و ماندگار خانواده

 .[16]های واردانی و بیگانه جامعه فزونی یافته استالگو گرایش به

 

 های دینی در معماری اسالمی مساکنهای مهم باورشاخصه

های انسان از دیرباز در جهت پاسخگویی به نیازهایشان بوده است. معماری مسکن نیز که در پی در حقیقت، تمامی فعالیت      

کند. دین مبین های مادی و معنوی بشر ایفا میست است، نقش مهمی در تأمین نیازفراهم کردن محیط و فضای مناسب برای زی

های ریزی دارد، اهمیت مسکن و نوع معماری را از نظر دور نداشته و توصیههای مختلف برنامهاسالم که برای سعادت بشر، در زمینه

 مختلفی در این باب ارائه کرده است.

علیه السالم آمده سالم است. درحدیثی از امام صادق ، نشان دهنده اهمیت و جایگاه ویژه مسکن در ااحادیث و روایات اهل بیت      

فروشید، نیز خانه باشد. در جای دیگری نیز از آورید، صرف خرید خانه کنید و اخرین چیزی که میاست اولین پولی که به دست می

 .شودنزل مسکونی خود رانده نمیآن حضرت نقل شده که مرد مدیون به دلیل اداء دین از م

کند که توجه به هر یک تأمین کننده سعادت های منحصر به فردی از خانه خوب و در شأن انسان مسلمان تبیین میاسالم، ویژگی

به چه ها را یافت. در این مجال، توان بسیاری از این ویژگیدنیوی و اخروی انسان است. با بررسی معماری سنتی مسکونی ایران، می

 شود.ویژگی مهم خانه و مسکن از منظر اسالم پرداخته می

 

 حفظ ارزش محرمیت

دستورات متعددی که در قرآن از حکام بسیار مهم، مربوط به حفظ محرمیت خانواده و عدم ورورد به خانه بدون اجازه است.       

های خصوصی خانه شامل در روایات به مکان یابی فضا اهمیت ارزش حیا در اسالم به حدی است که. کریم آمده، موید این امر است

های الهی در خصوصیت درون همسویی معماری سنتی ایران با ارزش ها پرداخته شده است.های استراحت، آشپزخانه و سرویساتاق

ون حیاء عدم تفاخر، ریا هایی چیابد. در معماری گذشته ایران، توجه به درون )باطن( بیش از بیرون )ظاهر( و ارزشگرایی نمود می

های درون گرا به و خودنمایی، پرهیز از برهنگی و خودآرایی، از بین بردن زمینه رشد خودپسندی و وحدت جامعه در ساختمان

 .[17]خوبی قابل مشاهده است
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 ارتباط با طبیعت

سالمت روح و روان و تفکر در آن، برای افزایش گیری ازطبیعت برای بهرهاز جمله دیگر نکاتی که در اسالم بر آن تأکید شده،       

-شود. در حقیقت حیاط در شکلایمان به خالق هستی است. در معماری سنتی ایران، ارتباط با عناصر طبیعت به وضوح دیده می

 های درون گرا نقش مهمی داشته است.دهی خانه

 

 ع با تمرکز بر معماری درون خانهحفظ ارزش تواض

گ تواضع و عدم ده است. این امر برخاسته از فرهنهای خارجی بوصیات مهم معماری سنتی، بی توجهی به نماداز دیگر خصو     

های خارجی با کاهگل یا ها در بافتی متراکم بنا شده و دیوارهای اسالمی است. در معماری سنتی ایران، بناآموزهتفاخر و مبتنی بر 

 .[12]شدترکیبی از کاهگل و اجر پوشیده می

 

 توجه به وسعت خانه

خانه بزرگ از دیگر مواردی است که در اسالم توجه خاصی به آن شده است. شاید نظر اسالم درباره بزرگی و وسیع بودن       

خانهف ناظر به انتخاب مکانی است که خانواده به راحتی در آن زندگی کند. به تعبیر دیگر اسالم به دنبال آن است که در خانه، 

 .[19]هیا شود که آساش و آرامش خانواده را فراهم کندفضایی م

 

 پیشینه تحقیق
ای تحت عنوان الگو سازی مسکن بر پایه سبک زندگی اسالمی به این مسائل در مقاله 1393الهی زاده و سیروسی در سال       

بی توجهی به معماری سنتی پرداخته  ایرانی، به ریشه یابی علل -های مسکن در فرهنگ اسالمیپرداختند که، پس از بیان ویژگی

 .[20]های روز جامعه استهای الهی و نیاشود و در خاتمه، الگویی مناسب ارائه دادند که منطبق با ارزش

گیری خانه: مقایسه تطبیقی خانه در ای تحت عنوان تأثیر فرهنگ دینی بر شکلدر مقاله 1329معماریان و همکاران در سال       

ان، زرتشتیان و یهودیان کرمان با الگویی ترکیبی، ابتدا با استفاده از متون مقدسی همچون قرآن کریم و با تحلیل محله مسلمان

-های محله مسلمانان بیان میگیری خانهمنطقی، به موضوع حریم و مهمان نوازی در فرهنگ اسالمی پرداخته و تأثیر آن را بر شکل

دهد که چون فضای معماری قابلیت فرهنگ پذیری ، با مراجعه به اوستا و تورات نشان میکند. سپس افزون بر مطالعات قوم نگاری

 .[21]رسددارد و فرهنگ نیز در قالب فضای کالبدی به ظهور می

های دینی در مسکن سنتی کویری ایران به ای تحت عنوان نقشه پنهان به مثابه دست آورد باوردر مقاله 1327مسائلی در سال       

های درونی و فطری انسان که در مسکن سنتی تاثیر گذار است، عبارتند از گرایش به پردازند که معانی و ویژگین مسائل میای

ی تواند نقشههای فوق میحقیقت جویی، خالقیت و ابداع، خیر و فضیلت، جمال و زیبایی و عشق روحانی و پرستش، تحلیل گرایش

های پنهان تفکر را های دینی در مسکن سنتی  تبیین نماید و از طریق آن امکان دستیابی به الیهپنهان را به مثابه دست آورد باور

 .[22]فراهم آورد

های مسکن روستایی در ایران به ای تحت عنوان تحلیلی بر روند تغییرات برخی ویژگیدر مقاله 1326بدری و موسوی در سال       

رو به افزایش بوده است. همچنین استفاده از مصالح ساختمانی مرغوبتر در  د که، استفاده تک خانواری از مسکناین نتایج رسیدن

های اخیر رو به افزایش داشته است. برخورداری های مسکونی در دههساخت مسکن و استفاده از اسکلت فلزی و بتونی در واحد
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آب، گاز و تلفن نیز در این دوره زمانی افزایش یافته است. این تحوالت بیانگر  های مسکونی از تسهیالت و خدماتی نظیر برق،واحد

 .[1]های گذشته استهای ایران در طول دههروند بهبود کیفی و کمی وضعیت مسکن در روستا

 

 معرفی محدوده مورد بررسی
شمالی و طول  15/و 37°تا  35/و 35°ایی استان زنجان در قسمت شمال غربی کشور جمهوری اسالمی ایران، بین عرض جغرافی      

باشد از این استان با هفت استان کشور همسایه می. النهار گرینوویچ واقع شده استشرقی از نصف 22/و 49°تا  10/و 47°جغرافیایی

کستان، بویین شمال به شهرستان خلخال )از استان اردبیل(، شهرستان رودبار )از استان گیالن( از شمال و مشرق به شهرستان تا

زهرا و قزوین )از استان قزوین(، از جنوب به شهرستان همدان )از استان همدان(، از جنوب غربی به شهرستان بیجار )از استان 

تان میانه و هشترود )از استان کردستان(، از مغرب به شهرستان تکاب )از استان آذربایجان غربی( و از شمال غرب به شهرس

با  1325باشد. این استان در سال خانوار می 235769نفر با تعداد  942212عیت استان زنجان معادل ربایجان شرقی(. جمآذ

 . [23]درصد از مساحت کل کشور را اشغال نموده است 36/1کیلومترمربع به میزان  22164

 

 
 1931: محدوده مورد مطالعه،منبع: نگارنده، 1شکل 

 

 قیروش تحق
ای ، اسنادی و های کتابخانهها مبتنی بر دادههای کمی و از نظر شیوه گردآوری دادهرویکرد کلی پژوهش از نوع پژوهش      

استفاده شده است. و در نهایت در  spssدر جهت تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از پرسشنامه از نرم افزار  پیمایشی میدانی است

استفاده  SAWاز مدل  های دینی در ساختار کالبدی و معمار مساکننقش تاثیر گذار در نادیده گرفته شدن باورترین جهت مهم

 Wاست، به طوری که با مفروض بودن بردار MADMشده در  های بکارگیرییکی از قدیمترین روشSAWروش شده است. 

 .شودمحاسبه می (*A)ترین گزینهها( برای آن، مناسب)اوزان اهمیت از شاخص

نفر از ساکنان شهر  324در این مطالعه جامعه نمونه با استفاده از اطالعات مرکز آمار ایران و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

 اند. هزنجان تشکیل داد
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 های پژوهشیافته
های دینیرابطه بین دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری مساکن و عدم توجه به باور  

دی شاخص های دینی در ابتدا تعدابرای بررسی رابطه بین دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری مساکن و عدم توجه به باور      

ها در قالب پرسشنامه منعکس شدند و در میان افراد مورد مطالعه اند. شاخصمتناسب با رویکرد نظری پژوهش و فرضیه تدوین شده

میانگین  SPSSها را در ابتدا با استفاده از نرم افزاز باشند توزیع شد. اطالعات به دست آمده از پرسشنامهنفر می 324 لکه شام

 شده و در مرحله با استفاده از همین نرم افزار به آزمون فرضیه مورد نظر پرداخته شد.  ها محاسبهشاخص

 
 های دینیاکن و عدم توجه به باورهای مربوط به رابطه بین دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری مسمیانگین شاخص: 1جدول 

 جامعه نمونه میانگین هاشاخص

73/3 عدم وجود محرمیت در مساکن  432  

63/3 های قرانی در سر در مساکناستفاده از آیه  324 

24/3 وجود آشپزخانه اپن  324 

96/3 عدم وجود حیاط در مساکن  324 

92/3 کوچکی ابعاد خانه  324 

00/4 های خارجیتوجه به نماد  324 

50/4 استفاده از مصالح جدید در مسکن  324 

 های پژوهشیافتهمنبع: 

 

 
، های دینیهای مربوط به رابطه بین دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری مساکن و عدم توجه به باوراخصمیانگین ش : 2شکل 

 های پژوهشیافتهمنبع: 
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های مطرح شده به ترتیب شاخص استفاده از مصالح جدید شود، در بین شاخصجدول و نمودار باال مالحظه میهمانطور که در       

، 92/3، شاخص کوچکی ابعاد خانه با میانگین 00/4های خارجی با میانگین ، شاخص توجه به نماد50/4در مسکن با میانگین 

، در نهایت شاخص عدم وجود 24/3، شاخص وجود آشپزخانه اپن با میانگین 96/3شاخص عدم وجود حیاط در مساکن با میانگین 

 اند.به خود اختصاص داده ترین رتبه را، باالترین و پایین73/3محرمیت در مساکن با میانگین 

 

 آزمون فرضیه:

بندی شده است:این فرضیه به شکل ذیل صورت  

 شود.طه مثبت و معناداری دیده میهای دینی راببین دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری مساکن و عدم توجه به باور 

ن دو متغیر دگرگونی ساختار کالبدی و معماری برای بررسی فرضیه مورد نظر از آزمون همبستگی اسپیرمن برای رابطه بی      

 های دینی استفاده شده است. در جدول ذیل به طور کامل توضیح داده شده است.مساکن و عدم توجه به باور

 
های دینیبررسی رابطه بین دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری مساکن و عدم توجه به باور: 2جدول  

425/0  

000/0  

324 

Sperman  s  rho  correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 عدم وجود محرمیت در مساکن

 

229/0  

000/0  

324 

Sperman  s  rho  correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 های قرانی در سر در مساکناستفاده از آیه

351/0  

000/0  

324 

Sperman  s  rho  correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 وجود آشپزخانه اپن

779/0  

000/0  

324 

Sperman  s  rho  correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 عدم وجود حیاط در مساکن

747/0  

000/0  

324 

Sperman  s  rho  correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 کوچکی ابعاد خانه

690/0  

000/0  

324 

Sperman  s  rho  correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 های خارجیتوجه به نماد

220/0  

000/0  

432  

Sperman  s  rho  correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 استفاده از مصالح جدید در مسکن

 های پژوهشیافتهمنبع: 
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باشد می000/0های مطرح شده، سطح معناداری به دست آمده شود در تمامی شاخصهمانطور که در جدول باال مالحظه می      

باشد.یهای دینی منی در ساختار کالبدی و معماری مساکن و عدم توجه به باورکه نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین دگرگو  

 

 :SAWمدل 

ها پرداخته شده است به این معنا که کدام شاخص بیشترین نقش را در نادیده گرفته در این قسمت به رتبه بندی شاخص      

 است. های دینی در دگرگونی ساختار کالبدی و معماری مساکن داشتهشدن باور

 

 

 ها بر اساس طیف لیکرتوزن دهی شاخص :9جدول 

 های پژوهشیافتهمنبع: 

 

  بی مقیاس سازی خطی  :گام اول     

های بدین طریق کلیه ستونکنیم ام ، تقسیم میjمم مقدار موجود در ستون در این نوع بی مقیاس سازی هر مقدار را به ماکزی

 توان به راحتی آنها را باهم مقایسه کرد.شوند و میماتریس تصمیم گیری دارای واحد مشابهی می
                 (2) 

Maxaij

aij
nij 

 
 

  هاماتریس بی مقیاس شده شاخص :1جدول
 هاشاخص خیلی زیاد ادزی متوسط کم خیلی کم

 عدم وجود محرمیت در مساکن 022/0 139/0 119/0 142/0 125/0

 های قرانی در سر در مساکناستفاده از آیه 041/0 103/0 137/0 156/0 169/0

 وجود آشپزخانه اپن 029/0 112/0 142/0 152/0 142/0

 عدم وجود حیاط در مساکن 144/0 193/0 145/0 15/0 119/0

 کوچکی ابعاد خانه 152/0 125/0 139/0 144/0 134/0

 های خارجیتوجه به نماد 313/0 220/0 163/0 119/0 022/0

 استفاده از مصالح جدید در مسکن 193/0 103/0 151/0 122/0 154/0

هاشاخص خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم  

 عدم وجود محرمیت در مساکن 102 217 470 333 132

 های قرانی در سر در مساکناستفاده از آیه 54 161 540 366 121

 وجود آشپزخانه اپن 117 175 560 372 106

 دم وجود حیاط در مساکنع 129 301 570 351 25

 کوچکی ابعاد خانه 207 195 545 339 96

 های خارجیتوجه به نماد 423 343 640 279 63

 استفاده از مصالح جدید در مسکن 252 161 595 300 110
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 های پژوهشیافتهمنبع: 

 

کنیم. و برای این کار با استفاده از اللفــرمول یها را با از مدل آنتروپی شانون محاسبه مدر این گام اوزان شاخص گام دوم:      

  PijLnpiKEi آوریم. بــرای بدست آوردن مــقدار مقدار اطمینان را بدست میk  از فرمول
)1(

1

nLn
k    به صورت

 گردد.زیر استفاده می

 آوریمرا بدست میdiقسمت دوم گام دوم: در این قسمت مقدار عدم اطمینان 
                       (3) 

 

 آوریمها را بدست میقسمت سوم گام دوم: در این قسمت وزن شاخص

 فرمول قسمت سوم:  

                       (4) 

 

 
 

هااوزان شاخص :5جدول  

 زیاد متوسط کم خیلی کم

 

هاشاخص خیلی زیاد  

24 999/0  994/0  974/0  924/0  Ei 

160/0  001/0  006/0  026/0  076/0  dj 

122/0  002/0  042/0  202/0  602/0  Wj 

 های پژوهشیافتهمنبع: 
 

-کنیم. حاصل، به صورت یک ماتریس ستونی مـی ها ضرب میمقیاس شده را در اوزان شاخص: در این مرحله، ماتریس بیگام سوم

 شود :

     هاستونی شاخصماتریس : 6 جدول                                                                                           
 

 

 
 

× =    

                                                  های پژوهشیافتهمنبع: 
 

 

C   

        A       
C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0.082 0.139 0.119 0.142 0.185 

A2 0.041 0.103 0.137 0.156 0.169 

A3 0.089 0.112 0.142 0.158 0.148 

A4 0.144 0.193 0.145 0.15 0.119 

A5 0.158 0.125 0.139 0.144 0.134 

A6 0.313 0.220 0.163 0.119 0.088 

A7 0.193 0.103 0.151 0.128 0.154 

iEdi 1




i

i
j

d

d
w
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                      (5    )  

 
 

.باشد، بهترین گزینه، بزرگترین معیار را دارا می: طبق معیار زیرگام چهارم  

                    (6 ) 

 
 

هاشاخصماتریس ستونی : 7جدول   

 رتبه هاوزن شاخص هاشاخص

 7 0111 میت در مساکنعدم وجود محر

 6 01073 های قرانی در سر در مساکناستفاده از آیه

 5 01102 وجود آشپزخانه اپن

 3 01149 مساکن عدم وجود حیاط در

 4 01145 کوچکی ابعاد خانه

 1 01292 های خارجیتوجه به نماد

 2 01160 استفاده از مصالح جدید در مسکن

                                                      های پژوهشمنبع: یافته                            

 
های خارجی با وزن به دست شاخص توجه به نمادهای مطرح شده، شود، در بین شاخصهمانطور که در جدول باال مالحظه می      

، عدم وجود حیاط در 2، با رتبه 160/0شاخص استفاده از مصالح جدید در مسکن با وزن به دست آمده  1در رتبه  292/0آمده 

، شاخص  وجود آشپزخانه 4با رتبه  145/0آمده  ، کوچکی ابعاد خانه با وزن به دست3با رتبه  149/0مساکن با وزن به دست امده 

با  073/0های قرانی در سر در مساکن با وزن به دست آمده ، و شاخص استفاده از آیه5با رتبه  102/0اپن  با وزن به دست آمده 

 اند.ود اختصاص دادهرتبه را به خترین پایین 7با رتبه  11/0و شاخص عدم وجود محرمیت در مساکن با وزن به دست آمده  ؛6رتبه 

 

 گیرینتیجه

در جوامع دینی این اعتقاد وجود دارد که انسان دارای یک صورت زمینی آشکار و یک سیت الهی پنهان است که این دو بر       

نی اند. به همین ترتیب معماری هم، که یک رابطه مستقیم با انسان دارد، دارای یک صورت زمییکدیگر منطبق و غیر قابل تفکیک

گردد. مسکن یکی از باشد و این سیرت پنهان در معماری موجب به کمال رسیدن انسان میآشکار و یک سیرت معنوی پنهان می

های مورد نیاز نماید. لذا صورت زمینی مسکن به عملکردهای معماری است که رابطه مستقیم با خود انسان برقرار میترین فضامهم

-باشد. لذا باورهای ساکنین آن میباشد و سیرت معنوی آن دردصدد جوابگویی به اعتقادات و باورو میانسان و ابعاد انسانی جوابگ

باشد. در این پژوهش با توجه به نتایج به دست آمده از نرم افزار های اساسی در معماری مساکن میهای دینی یکی از پارمتر

SPSS 50/4رتیب شاخص استفاده از مصالح جدید در مسکن با میانگین های مطرح شده به تدر بین شاخصدهد که، نشان می ،
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، شاخص عدم وجود حیاط در 92/3، شاخص کوچکی ابعاد خانه با میانگین 00/4های خارجی با میانگین شاخص توجه به نماد

در مساکن با ، در نهایت شاخص عدم وجود محرمیت 24/3، شاخص وجود آشپزخانه اپن با میانگین 96/3مساکن با میانگین 

اند. و همچنین نتایج آزمون فرضیه نشان داد که، در تمامی ترین رتبه را به خود اختصاص داده، باالترین و پایین73/3میانگین 

باشد که نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین دگرگونی در می000/0های مطرح شده، سطح معناداری به دست آمده شاخص

های تاثیر گذار در نادیده بندی شاخصباشد. در نهایت برای رتبههای دینی میری مساکن و عدم توجه به باورساختار کالبدی و معما

، در بین نشان داد که،  SAWهای دینی در دگرگونی ساختار کالبدی و معماری مساکن با استفاده از مدل گرفته شدن باور

شاخص استفاده از مصالح جدید  1در رتبه  292/0ا وزن به دست آمده های خارجی بهای مطرح شده، شاخص توجه به نمادشاخص

، کوچکی ابعاد 3با رتبه  149/0، عدم وجود حیاط در مساکن با وزن به دست امده 2، با رتبه 160/0در مسکن با وزن به دست آمده 

، و شاخص 5با رتبه  102/0آمده  ، شاخص  وجود آشپزخانه اپن  با وزن به دست4با رتبه  145/0خانه با وزن به دست آمده 

؛ و شاخص عدم وجود محرمیت در مساکن با وزن 6با رتبه  073/0های قرانی در سر در مساکن با وزن به دست آمده استفاده از آیه

 اند.ترین رتبه را به خود اختصاص دادهپایین 7با رتبه  11/0به دست آمده 
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