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 چکیده

یابی فضاهای شهرهای اسالمی و ساختار عناصر  عامل در شکل تأثیرگذارترین توانمیبسیاری از محققان، اعتقادات را  نظربه 

آن به نحوی که بافت کهن و محالت دوران قاجار  کشور استدود شهرهای عشهر یزد یکی از مدر این میان، .دانست هاآنمعماری 

ی و اصول اسالم هاارزش شناسایی است.به همین سبب، در پژوهش حاضر تالش گردیده است تا پس از گردیدهحفظ  شایسته

شهر )محله گلچینان( مورد این قاجاری  هایمحله، بر فرم یابی فضاهای معماری، میزان کاربرد این اصول و قوانین در یکی از مؤثر

معماری مسکونی، به  خصوصبهدر محالت و  تأکیددر پژوهش حاضر مشخص گشته است، بیشترین  آن چنانکه گیرد.ارزیابی قرار 

ترویج عدالت و "، "بر حفظ امنیت خانواده تأکید"،"منع کردن از ضرر و زیان به غیر"، "محرمیترعایت حریم و "ترتیب بر روی 

در درجه بعدی اهمیت قرار  هاشاخصبوده و سایر  "حد و حریم  راه"و  "ارتباط و وابستگی متقابل"، "همسانی میان امت اسالمی

و شهری یزد در عصر قاجار از  فضاهای معماری %90که قریب  گردید  ، مشخصگرفتهانجامبر اساس مطالعات دارند.  همچنین، 

در بافت  عمالًاحصاء شده و آنچه  مؤثر، میان معیارها و اصول اسالمی دیگرعبارتبه. اندپذیرفته تأثیراسالمی  هایارزشاصول و 

 ، مطابقت باالیی وجود دارد.درآمدهقاجاری شهر اسالمی یزد به اجرا 
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 مقدمه. 1

 را جدیدی فضایی سازمان تدریجبه اسالم، نید دستورات از متأثر و انیساسان سقوط از پس ایران، شهرهای

  ( 149: 1362، زادهسلطان). ساخت متمایز پیشین هایدوره از و بخشید هاآن به خاصی هویت که گشتند رایپذ

 معرفی واحد کل یك صورتبه را آن که است ایپیوستههمبه اجزاء و هابخش از متشکل اسالمی، شهر

 محالت و آن رامونیپ در مسقف سنتی بازارهای ، مرکز در جامع مسجد ،یاسالم شهر كی در. کنندمی

...  و هاقبرستان ،یشهر استحکامات همچون ییاجزا ارکن در ؛یافتندمی فرم دو نیا با ارتباط در که مسکونی

فضاها و ساختارهای شهر اسالمی،  گیریشکلدر (.Dettmann, 1969:68) انددادهمی شکل را یاسالم شهر

و  ترینمهممحیطی از  –، عوامل اقتصادی و اقلیمی بینیجهانعوامل مختلفی دخالت دارند که 

دینی و  هایارزشو  بینیجهانعامل  تأثیر. از میان عوامل مذکور، آیندمیبه شمار  هاآن ترینآفریننقش

 ترینمهم، یکی از دیگرعبارتیبهاست.  کنندهتعیینمذهبی بر ساخت و تولید فضاهای شهر اسالمی، بسیار 

راین بناب (.61: 1387)بمانیان ،افراد ساکن در آن است بینیجهان، سازدمیعواملی که  فضای شهراسالمی را 

حاکم بر آن و توجه  بینیجهاناخت نفضاهای شهری اسالمی،متضمن ش ٔ  درزمینههرگونه بررسی و تحقیق 

 (.12: 1376)عبدالستار عثمان،  باشدمیآن  هایارزشبه اسالم، قوانین و 

 در و دارد تعلق اسالم دین به اسالمی شهر که نیست دلیلبی و است شهرها دین اسالم، که است معروف

 و اندداشته سزایی به نقش آن، یتوسعه و پیدایش در شهری، قوانین منبع دو یعنی سنت، و قرآن قت،حقی

 ،یشفق)،اندگرفته بهره اسالمی فقه اصول از شهرها در ترراحت زندگی استمرار منظوربه احکام اجتهاد با حتی

بر عناصر معماری و فضای شهری  مؤثراسالمی  هایارزشاست که تمرکز قوانین و  ذکرشایان .(230: 1387

یابی  بر شکل مؤثربسترهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ...  تأثیربه معنای نادیده انگاشتن  گاههیچ

فضاهای  بر دینی را . بلکه اقتضای پژوهش حاضر آن است که اثرات فقه و دستوراتنیستو توسعه شهرها 

 قرار دهد. موردبررسیشهر اسالمی 

ی است که بافت تاریخی  آن به نحو شهرهایمعدود  ازجملهشهر یزد اسالمی ایران،  شهرهایان در می

محله تاریخی با  77در دوران قاجار دارای  این شهرکه  دهدمینشان  هابررسیاست.  شدهحفظچشمگیری 

بافت،  ماندگاری این آنجائی که. از (1 شکلهکتار بوده است) 5000حریم  و مساحت 743مساحت عرصه 

 شناسیباستان رهیافتبا  تالش گردیده تا، در پژوهش حاضر بخشدمیتسهیل  را آنمطالعه و بازیابی ساختار 

 .گیردقرار  موردسنجشری آن امیزان اثربخشی دستورات دین اسالم بر فضاهای شهری و معم،فضایی

 هامحله بیشتر از سایرو  (256: 1388، دهزاخادم) باشدمیمربوط به دوران قاجار که ، محله گلچینان در این راستا

آماری و  هایروشاز  این پژوهش. در اجرای ه استانتخاب گردیدسالمت و رونق گذشته خود را حفظ نموده، 

 گردیده است. برداریبهره و اکسپرت چویس و ...( اسآیجی)از قبیل مختلف  افزارهاینرم

 از: اندعبارتپاسخ گفته شود  هابدانتا  گرددمی که در پژوهش حاضر تالش هاییپرسش ترینعمده

فرم معماری و فضاهای شهری بافت تاریخی یزد تا چه میزان از دستورات شرع مقدس و قوانین اسالمی  -

و فضاهای شهری  هامحلهعناصر معماری، فرم  گیریشکلاز دستورات مذهبی بر  یكکدامو  اندپذیرفته تأثیر

 ؟تأثیرگذارند
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از اجزا و عناصر معماری و فضاهای بافت تاریخی شهر یزد  یكکدامدین مبین اسالم  هایارزش دستورات و -

 تا چه حد است؟ موردمطالعهدر فضاهای  هاآن اثرگذاریو میزان  انددادهقرار  تأثیررا تحت 

 از:  اندعبارت اندیافتهفرضیاتی که قابلیت طرح  تریناصلی

بود، تحوالت بنیادین را در  توأمایرانیان  بینیجهان، که با تغییراتی در پذیرش دین اسالم رسدمیبه نظر  -

قبل از  شهرهایشهر یزد در قیاس با  جملهمناسالمی ایران و  شهرهایسازمان فضایی و ساختار اجتماعی 

 آورده باشد. وجود بهاسالم ایران 

باط با حقوق خصوصی،  نظیر در ارت خصوصبهاسالمی  هایارزشهمچنین فرض بر آن است که اصول و 

حریم خانواده و همچنین احترام به حقوق دیگران و ...  نقش اساسی در  فرم یابی فضاهای معماری شهر 

اسالمی بر ابعاد و احجام و اجزای  هایارزشکه اصول و  رسدمیایفا نموده است. بعالوه، به نظر  موردمطالعه

اسالمی  بینیجهان به اتکابا دف اصلی پژوهش حاضر آن است که ه تزئینی عناصر معماری اثرگذار بوده است.

دین مبین اسالم بر  اثرگذاریمیزان در بافت تاریخی شهر یزد،  ماندهبرجایعناصر فرهنگی  و همچنین

قرار داده و چگونگی اجرای این دستورات در فضاهای معماری و  موردبررسیفضاهای معماری و شهری را 

 رار دهد.ق موردسنجششهری را 
 

 قلمرو پژوهش. 2

به  طرفازیكکه در شرایط حاضر  ،است شهر یزد گرفته در عصر قاجار رونقمحله گلچینان یکی از محالت 

، دو معبر اصلی که درواقعسابق( متصل است.  شهرایرانخیابان قیام و از طرف دیگر به خیابان شهید رجایی )

این محله از  است.ت، این محله را از دو طرف احاطه کرده یکی کوچه گلچینان و دیگری کوچه هاشم خان اس

، و از غرب به پزها عرقجهت شمال به بازار، از جنوب به محله پشت باغ، از شرق به محله سهل بن علی و 

 .(3و 2هایشکل) شودمیمحله میرقطب محدود 
 

   

: موقعیت محالت و زیر محالت 1شکل 

 یزد)شرکت مهندسان مشاور در شهر

 (84: 1385شمسه، 

: تصویر هوایی محله گلچینان 2شکل 

: پایگاه میراث مأخذ)1335از سال 

 فرهنگی شهر یزد(

 : موقعیت محله گلچینان3شکل 

 : نگارندگان(مأخذ)

 

تحقیقات بر اساس رونق خود را حفظ کرده است.  تاکنوناین محله جزء معدود محالتی است که 

رنگرزی نیز بوده است. تعداد  حدی تاله در گذشته تجارت و بازرگانی و نگارندگان، شغل عمده مردم این مح
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در برسی  .(4شکل ) به بازار خود گواه این مطلب است اعیانی و همچنین نزدیکی هایخانهزیاد کاروانسرا  و 

جانمایی  5بناهای این محله شناسایی گردید که در شکل  ترینشاخص عنوانبهبنا  28ن، تعداد انگارندگ

 .اندگردیده
 

 . روش تحقیق3

فضای معماری از  اثرپذیریفهم میزان  منظوربهتحلیلی است. -پژوهش حاضر دارای رویکرد توصیفی، تاریخی

متون مرتبط با فقه  ویژهبهاول به بررسی آیات قرآن و متون فقهی،  یدرجهاسالمی در  هایارزشاصول و 

 باشندمیانین اسالمی که در فرم یابی این فضاها اثرگذار و کلیه دستورات فقهی و قو شدهپرداختهشیعه 

ی میدانی محله گلچینان،  به تطبیق این هابررسیو سپس  با استفاده از نتایج  شناسایی و احصاء گردیدند.

ی میدانی هابررسی درنتیجهمعماری مسکونی اقدام شده است.   خصوصبهاصول و قواعد با عناصر معماری 

و سپس با  (6)شکل  هدفمند انتخاب گردید صورتبهخانه  30حله گلچینان شناسایی شد که خانه در م 150

از قوانین و  هاخانه اثرپذیریچگونگی و میزان  -آمده است 2که در جدول  - شدهتعییناستفاده از متغیرهای 

 .(1)است شدهدادهل و نمودارهایی نشان اسالمی محاسبه گردیده و در قالب جداو هایارزش

 هاستداده  بندیاولویتکه مزیت آن، ارزیابی و  -همچنین در این پژوهش از مدل تحلیل سلسله مراتبی 

. آنگاه با ((Saaty, 1977: 234-281است  شدهاستفاده Analytic Hierarchy Process (AHP) (2)بانام -

مشخص گردیدند.  موردنظررهای وزن و رتبه معیاExpert Choice) ) (3)اکسپرت چویس افزارنرماستفاده از 

ایجاد گردید، جهت فهم اهمیت نسبی هر یك از معیارها  ایمقایسهمقیاس  باکه  بندیاولویتمکانیسم این 

 .:(Göreneret et al. 2012: 1525-1534; Sharma et al. 2008) گیردمیقرار  مورداستفاده
 

   
: موقعیت عناصر معماری 4شکل 

: مأخذن )مختلف محله گلچینا

 نگارندگان(

ترین بناهای : جانمایی شاخص5شکل 

 :مأخذ)محله گلچینان و مجاور آن 

 نگارندگان(

در  شدهانتخاب هایخانه: جانمایی 6شکل 

 نگارندگان( :مأخذ)محله گلچینان 

 

 پژوهشپیشینه . 3

 گذشته جوامع یاجتماع ساختار و اعتقادات فرهنگ، یبازساز "ییفضا شناسیباستان" هدف تریناصلی از یکی

 مصر روم، و یونان شهرهای کهن جاهایچینی مطالعه و یمعمار یفضاها مفاهیم به توجه سابقه اگرچه. است

   Spatial)  ییفضا شناسیباستان یابیراه زمان از اما ،رسدمی سده كی حدود به آسیا غرب جنوب و
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Archaeologyانیمیکر)گذردنمی یچندان مدت ،رانیا شناسینباستا در ایرشتهمیان مطالعات یدایره به 

 ریفراگ موردتحقیق رانیا یشهرها کهن هایبافت از یمعدود تعداد تنها تاکنون سبب نیبد (.114: 1384،

 سنندج، کرمانشاه، بروجرد، ل،یاردب ،یر بم، زدخواست،یا رینظ ییشهرها جامع مطالعه ،درواقع. اندقرارگرفته

 هایتالش نینخست توانمی را...  و خوره ریاردش دارابگرد، قورتان، و خورت مورچه ن،هراسکا و گلیو محالت،

 کهن یشهرها مطالعه منظوربه فضاها شناسیباستان هایرهیافت کارگیریبه در یرانیا شناسان باستان

 (.1388 ،یاحمد ؛1383 ،کریمیان). دانست

رسیده است که از آن جمله  نشر بهی مندارزش قاتیتحقدر خصوص بافت تاریخی شهر یزد، تاکنون 

، (1388) زادهخادم، (1390)، پاپلی یزدی (1368، 1360) ، توسلی(1354)افشار  هایپژوهشبه  توانمی

نقصان محمدی و حج   (،1386)، معماریان (1376)مسرت  (،1385)بشارت ، (1317)آیتی ، (1370) زادهسلطان

 Maleki et al. 2014, Nabavi et al. 2012، و (1387)ق رمضان خانی و مدرس مصد(، 1372)فروش 

Monshizade 2008  (،1384)نقی زاده  ( 1374) (، نصر 1380)نمود. بعالوه محققانی نظیر اردالن و بختیار اشاره 

، سبکی،تاریخی، عرفانی و نظری و ... معماری دوران اسالمی ایسازهو ... به بررسی مبانی  (1365)بورکهارت 

اسالمی بر معماری و ساختار شهرهای  هایارزشاصول و  تأثیر بررسی به ی کهمطالعات، همهبااین. اندختهپردا

 منجر گردد به انجام نرسیده است.  شهرها یاجتماع و ساختار ییفضا سازمان یابیبازایران و 

عناصر  گیریشکل فقه اسالمی بر تأثیربه مطالعه  (1381)که محققانی همچون بسیم سلیم حکیمعلیرغم آن

مستقیم از  طوربهشهری در تونس پرداخته و معتقدند که هویت اسالمی مشترک بین شهرهای جهان اسالم 

مطالعات در شهرهای ایران اندک  گونهاینشریعت در فرایند شهرسازی حاصل آمده، لیکن  هایارزشکاربست 

ه و قوانین اسالمی بر سازمان فضایی محله فق تأثیراست. در خصوص شهر یزد، تنها در یك مورد به بررسی 

در پژوهش حاضر تالش گردیده تا با استفاده از نمودارها و (. 1390،آبادیرحمت ینیحس)است شدهپرداختهفهادان 

فضای شهری و فضای معماری این شهر از اصول و  تأثیرپذیریهای مختلف، چگونگی و میزان افزارنرم

مجزا در یکی دیگر از محالت آن )محله گلچینان( مورد ارزیابی و سنجش قرار  صورتبهاسالمی را  بینیجهان

 گیرد.
 

 و معماری شهر یزد فضاییسازمان بر  مؤثراسالمی احکام فقهی و قوانین . 4

 (4)در این مقاله الجرم اجتناب ورزیده هاآناز آوردن کامل آیات و احادیث،  به حجم زیادتوجهبا  این بخشدر 

، اکتفا انددادهقرار  تأثیری شهری و معماری را تحت ی به برخی از این احکام که فضاهامختصر یهاشار و به

 .نماییممی

بر فرم فضاهای معماری سبب خواهند گشت تا میزان اثرپذیری فضاهای  اثرگذاراحصاء معیارهای اسالمی 

اسالمی قابلیت  هایارزشین و معماری مسکونی محله و شهر یزد از قوان خصوصبهشهری و عناصر معماری 

حاکم بر سازمان فضایی شهرها و آثار معماری،گاه غیر  هایارزشاست که قوانین و  ذکرشایانتشخیص یابد. 

 عطارزادهو ان یمیکر) اندیافتهامری عرفی در میان ساکنان شهرهای اسالمی قابلیت اجرا  صورتبهو  اندمکتوب

 آن چنانکهاست. بر این اساس، "ال ضرر وال ضرار"واعد فقهی دین اسالم قاعده ق ترینمهمیکی از  (.59-76: 1390
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اعمال حق خود، عامل ضرر و زیان به  عنوانبهحق ندارد، ولو  کسهیچاست،  شدهروایتاز پیامبر اکرم )ص( 

 (.64-66، 1350) جمالی باشدفقهی در احکام اجتماعی فروع بسیاری مترتب می غیر گردد. بر این قاعده

ای السالم خواندم که رسول خدا نامهمن در کتاب علی علیه»... در حدیثی از امام صادق)ع( آمده است که: 

میان مهاجر و انصار و دیگران از مردم مدینه که با آنان پیوند داشته نوشت )و همه امضا کردند( که همسایه 

قانون  132در ماده  .(490: 4، ج 1368کلینی،) « ود.مانند خود انسان است که نه زیان به او رسد و نه گناهکار ش

د در ملك خود تصرفی کند که مستلزم ضرر توانمی... کسی ن"مدنی جمهوری اسالمی ایران نیز آمده است: 

 (.92: 1377) کاتوزیان  "متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد قدربههمسایه شود، مگر تصرفی که 

از سقف خانه تا نزدیکی  ایگونهبهناودان  عنصر و ال ضرار، در شهرهای اسالمی، ضرر القهی در اجرای اصل ف

و باعث  شدهجاریآرام و مالیم در سطح  صورتبه آنکه به هنگام بارش باران، آب  گشتمیکف معبر هدایت 

واحدهای محله  تمامی واردی. در درون (61: 1347)ابن اخوه، نگردد هاراهتراوش به رهگذران و ناهموار کردن 

یکی از همچنین  تعبیه گردیده تا کمترین خسارت را به معبر و رهگذران وارد آورد. هاییناودانگلچینان 

شان است. اصلی که هایخانه، رعایت حریم خصوصی افراد در شدهاشارهولی که در اسالم به آن اص ترینمهم

 .(27)سوره نور، آیه داردع میبه خانه دیگران من اندازیچشمرا از  هاانسان
 

نتایج  به اتکابا  اسالمی هایارزشاز قوانین و فضاهای شهری و آثار معماری  تأثیرپذیریبررسی . 5

 Expert Choise افزارنرماز  آمدهدستبه

محله گلچینان یزد تا  هایخانهآوردیم، یکی از اهداف تحقیق حاضر آن بود تا مشخص گرداند که  آن چنانکه

 ،ایکتابخانهمطالعات . با توجه به مبانی نظری پژوهش و اندبوده مندبهرهچه میزان از معیارها و اصول اسالمی 

سنجش هر یك از  منظوربهسپس،  ،احصاء گردیدند بر فضاهای شهری و آثار معماری مؤثری هاشاخص

پیدا  7از شکل  آن چنانکه .اندشدهآورده 2مذکور متغیرهایی تعریف گردید که در جدول شماره  هایشاخصه

و  "جلوگیری از ضرر و زیان به غیر"،"رعایت حرمت و محرمیت"بر  تأکیدبیشترین در معماری شهر یزد، است، 

حرمت و شاخص که در  سازدمیبوده است.این نمودار همچنین مشخص  "امنیت خانواده تأمین"همچنین 

و همچنین  "هااتاقوجود فضاهای بینابینی میان "،"هنداشتن اشراف به خانه همسای"متغیرهای  ،محرمیت

 ،رعایت شده است. از طرفی موردمطالعه هایخانه %100، در "هفقدان روزنه یا پنجره در دیوار بیرونی خان"

 منظوربهکه "هاخانهوجود اتاق مخصوص میهمان در اندرونی "و "وجود فضاهای بیرونی و اندرونی"هایمتغیر

 هاخانه %100 و %76بودند، به ترتیب در  شدهگرفتهنواده و احترام به میهمان در نظر سنجش حفظ حریم خا

و در  غیرمستقیم هایورودی"فضاهای امن زیستی،  رؤیتپیشگیری از  منظوربهعالوه به .انددرآمدهبه اجرا 

 .انددشدهایجا موردمطالعه هایخانه %100و  %90به ترتیب در  "بامپشتحفاظ "و  "مقابل یکدیگر

 به نحو چشمگیری "ضرارال ضرر و  ال"مطالعات میدانی مشخص ساخته، اصل فقهی نتایج  آن چنانکه

پیشگیری از "مرتبط با این شاخص، دو متغیر سه متغیر شهر یزد بوده است. زیرا از ساکنان  تأکیدو  موردتوجه

پیشگیری از نفوذ بوی "و متغیر  هاخانه %100به خانه همسایه در  "پیشگیری از نفوذ دود" و "ریزش آب ناودان

 .اندقرارگرفتهو اجرا  موردتوجه هاخانه %80در  "غذا به خانه همسایه
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عدم وجود سردر "و  "یکنواختی دیوارهای بیرونی"دو متغیرنیز ،"میان امت اسالمیترویج عدالت "در موضوع 

سنجش  در جهت گردیده است. رعایت هاخانه %80و %100در به ترتیب  که بود شدهگرفتهدر نظر  "شاخص

به  هاخانه %100در بود که  شدهگرفتهدر نظر  "ارتفاع بلند دیوارهای بیرونی"نیز متغیر هاخانوادهامنیت میزان 

بود که دو  متغیر  هاییشاخصه ازجملهنیز  هاخانهبهداشتی در  –مذهبی  هایمکانوجود  است. درآمدهاجرا 

دیده   ایخانهبرای آن در نظر گرفته شد. متغیر اول، در هیچ  "وجود حمام در خانه"و  "نهوجود نمازخانه در خا"

ممنوعیت استفاده از تصاویر انسانی و حیوانی در  به ثبت رسید. هاخانه 6/6نشد و متغیر دوم نیز  تنها در 

ستورات اسالمی بر فرم یابی د دلیل حاکمیت دتوانمیرعایت شده که  هاخانه %6/96تزئین نمای بناها نیز در  

استفاده "و پرهیز از بیهودگی نیز دو متغیر  جوییصرفهدر جهت تعیین میزان  فضاهای معماری این شهر باشد.

 موردمطالعه هایخانه (%100)تعیین گردید که در احداث تمامی  "رعایت مردم واری"و  "از مصالح بومی

 (%53)، در حدود نیمی "وسعت منازل"توصیه شریعت بر  رسدمیر ، به نظحالدرعینبود.  قرارگرفته موردتوجه

ایجاد فضای "بر  تأکیداز منازل رعایت گردیده است. نتایج مطالعات میدانی همچنین مشخص داشته است که 

 هایپژوهشنتایج نارنجستان ایجاد گشته است.  هاخانهاز  %6رعایت شده و تنها در  هاخانه %100در  "سبز

 هاخانهاز  %36 ورودیرعایت گردیده  هاخانه %100جهت قبله نیز در مچنین معلوم داشته است که میدانی ه

 جهت قبله است. نیز به

دستورات فقهی بر فضاهای شهری  تأثیرآوردیم، تعدادی از متغیرها نیز به سنجش میزان  که همچنان

 هایکوچهوجود "نیز متغیر  امنیتی محله-دفاعی امور به اهتماممیزان  تعیین گردیده بودند. در جهت تعیین

، متقابالًاست.  درآمدهاز فضاهای شهری به اجرا  %43در  که بود شدهگرفتهدر نظر  "ساباتو  دربند ،بستبن

 "وجود پاخوره"میزان ارتباطات آزاد و وابستگی متقابل در فضاهای شهری، متغیری به نام  تشخیص منظوربه

. این بدان اندبوده این عنصر معماریدیگر فاقد  %77و  شودمیدیده  هاخانه %23ر تنها د که بود شدهتعیین

معنا است که ارتباطات آزاد در فضاهای مجاور منازل مسکونی با محدودیت مواجه بوده است.البته متغیر 

در  ،تعیین گردیده بود "عمومی هایکوچهاتاق روی "با عنوان در ارتباط با همین موضوع و ی که دیگر

در  موانععدم وجود "، دو متغیر معابردر موضوع حد و حریم .به ثبت نرسید موردمطالعه هایخانهاز  کدامهیچ

 معابر %100در در نظر گرفته شد که "اصلی هایراه( متر 5/3تا 3)عرض مناسب "و همچنین  "راه اصلی

 . رعایت گردیده است شدهبررسی
 

 Expert Choise افزارنرمبا  آمدهدستبهبررسی نتایج  .1-5

که بین روحانیون و معمرین محله شهر  اینامهپرسشکه در روش تحقیق توضیح داده شد، با کمك  طورهمان

با کمك )اصلی و متغیرهای پژوهش وزنی اختصاص داده شد  هایشاخصهیزد توزیع گردید، به هر یك از 

 یپرسشنامهدودویی و با استفاده از دو  صورتبه امتغیرهو  هاشاخصهآنگاه، این . (2و  1 هایپرسشنامه

عددی  هامقایسهاکسپرت چویس، به نتایج هر یك از  افزارنرممقایسه گردیدند.  با توجه به قابلیت  شدهتکمیل

 امتیاز بوداختصاص یافت و چنانچه یك متغیر در قیاس با متغیر دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار  9تا  1بین 

مشاهده  8که در شکل  طورهمان. گردیدمیبرای آن لحاظ  1و در صورت تساوی عدد  گرفتیم باالتری

جلوگیری از ضرر و "و شاخص  شدهداده "رعایت حرمت و محرمیت"شاخص به .(/255)، بیشترین وزن شودمی
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اولویت بعدی قرار (./138 ) با وزن "بر امور امنیتی و دفاعی تأکید"در رده بعد و  .(/202با وزن ) "زیان به غیر

ریزش آب ناودان به خانه "بیشترین امتیاز/وزن به جلوگیری از  (9)شکل  متغیرها نیز بندیرتبهدر  گرفت.

یکنواختی دیوارهای "، (086/0)"نداشتن اشراف به خانه همسایه"نیز  ازآنپسو  یافتهاختصاص.( /149)"همسایه

(، به ترتیب در ./069)"عمومی هایکوچهساختن اتاق روی "و .( /071)"ایجاد دیوار بلند خانه"، .(/080)"بیرونی

وجود  .(،/002)وجود نارنجستان  متغیرهایکه  سازدمیاولویت بعدی قرار دارند. این نمودار همچنین مشخص 

 .باشندمیاز کمترین امتیاز/وزن برخوردار  (003/0)وجود تزیینات انسانی و حیوانی .(،/003)بیرونی 
 

 شکل ماتریس نتایج  .2-5

حاصل از بررسی میزان تحقق معیارهای اسالمی در فضاهای معماری مسکونی و  هایدادهدر آخرین گام، 

است که  گونه بدین.روش کار (3)جدول همچنین سازمان فضایی محله گلچینان در ماتریسی قرار داده شدند

جدول آمده است و  Scoreاسبه گردیده و در معماری با متغیرهای فوق االشاره مح هایسازهمیزان تطابق  

که  آمدهدستبهاین دو در هم، عددی  ضربحاصلسپس وزن هر کدام نیز در جلوی آن ذکر گردیده است.از 

وزن شاخه  در وجمع شده  باهماست. سپس تمام اعداد مندرج در این ستون  شدهنوشته Sumدر ستون 

 آمدهدستبهرای تمام متغیرها تکرار گردیده و  سپس تمام اعداد ضرب گردیده است. این کار ب (8)شکل اصلی 

که با توجه به محاسبه، نسبت میزان تحقق  آمدهدستبه 3.6261جمع گردیده و عدد نهایی  باهماز این روند 

 تعیین گردید. %90 بربالغاسالمی در معماری مسکونی و محالت، هایارزشقوانین و 
 

 
 (نگارندگان: مأخذ) گلچینان محله معماری فضاهای در اسالمی معیارهای حققت میزان : نمودار7شکل 

 

 
 (: نگارندگانمأخذاصلی) معیارهاینمودار وزن  :8شکل
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 : نگارندگان(مأخذقوانین اسالمی بر فضاهای معماری یزد ) تأثیردر تشخیص  مورداستفاده:نمودار وزن متغیرهای  9شکل 

 

 (نگارندگان)یاسالم هایارزش و ارهایمع از نانیگلچ محله ایمحله یفضا و یمسکون یمارمع یریاثرپذ زانیم: 3 جدول
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 یاسالم هایارزش و نیقوان از یریاثرپذ در یانیاع ریغ و یانیاع هایخانه سهیمقا. 6

آن ردیدند. انتخاب گ اعیانی غیر،خانه اعیانی و نیم دیگر موردمطالعهکه آورده شد، نیمی از بناهای  طورهمان

مورد، بین این دو  23، در مورداستفادهمتغیر  35نتایج مطالعات میدانی مشخص داشته است، از میان  چنانکه

که این مسئله گویای اجرای بیشتر قوانین اسالمی توسط تمامی  شودمیتشابه و یکسانی دیده  هاخانهگروه از 

متغیر نیز  12. این نتایج همچنین معلوم ساخت که در ساکنان شهر اعم از اقشار مرفه و یا مردمان عادی است

 ، دستورگرددمیمالحظه  10در شکل آن چنانکهمیان این دو گروه خانه تفاوت وجود داشت. 

 %60اعیانی و  هایخانه (%100)، در تمامی "پیشگیری از نفوذ بوی غذا از آشپزخانه به خانه همسایه"اسالمی

 "ورودی اماکن در مقابل یکدیگر قرارگیریعدم "است.همچنین، دستور فقهی غیر اعیانی رعایت شده هایخانه

 است. درآمدهبه اجرا  اعیانی غیر هایخانه %100اعیانی و  هایخانه %80در 
 

 
 : نگارندگان(مأخذاعیانی و غیر اعیانی در رعایت معیارهای اسالمی ) هایخانه: نمودار مقایسه 10شکل 
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غیر اعیانی در  هایخانهاز  %26.6جای دارند،  بستبناعیانی در انتهای خیابان  ایهخانهاز  %60 کهدرحالی

از  %33.3اعیانی و حدود  هایخانهاز  %53.3. وجود سابات در مجاور اندشدهساختهمسیر معابر عمومی 

باشد. بدین  تمکن مالی بر استفاده بیشتر از فضاهای شهری تأثیرد نشانه توانمینیز  اعیانی غیر هایخانه

احداث و از آن بهره گیرند؛  فضاییبر فراز معابر عمومی نیز  اندتوانستهمفهوم که بیشتر افراد دارای تمکن مالی 

تمکن مالی بر شکل یابی  تأثیر. شاید بتوان بیشترین رسدمیاین تعداد در افراد عادی به حدود نصف  آنکهحال

اعیانی وجود دارد،  هایخانه %40مشاهده نمود. پاخوره در  فضاهای معماری را در پاخوره و حمام بناها

اعیانی وجود دارد و حتی  هایخانه %13.3. حمام نیز در اندبهرهبیاز آن  اساساًغیر اعیانی  هایخانه آنکهحال

در  اجتماعی هایتفاوتمتغیرهایی که بر وجود  ازجملهشناسایی نگردید.  اعیانی غیر هایخانهیك مورد نیز در 

اعیانی، وسیع و دارای  هایخانه %86.6، وسعت بناهای مسکونی است. در حدود دهدمیبافت شهر یزد گواهی 

معمولی،  هایخانهکه میانگین مساحت  است حالیاست. این در  مترمربع 1600تا  800میانگینی در حدود 

بزرگی نیز وجود داشت  نسبتاًاعیانی  غیر هایخانه. البته، باشدمی مترمربع 600تا  300در حدود  طورکلیبه

 برآورد گردید. مترمربع 900تا  600در حدود  هاآن، و میانگین مساحت  %20تنها  هاآنکه درصد 

 %13 تقریباًتنها در  کهدرحالیاعیانی، حیاط بیرونی وجود داشته است  هایخانه %86.6در  تقریباًهمچنین 

نیز یکی دیگر از  "عدم وجود سردر شاخص". خوردمیه چشم غیر اعیانی فضاهای بیرونی ب هایخانه

میدانی  هایپژوهش درنتیجه. باشدمی موردمطالعهاجتماعی در شهر  هایتفاوتمتغیرهایی است که شاخص 

 هایخانه دراین متغیر  کهدرحالیغیر اعیانی فاقد سردر شاخص هستند،  هایخانه %100مشخص گردید که 

قوانین  کارگیریبهاجتماعی بر  هایتفاوت تأثیراز دیگر متغیرهایی که  رسیده است. به ثبت %60اعیانی،  

، وجود تزئینات انسانی و حیوانی در بناها است. نتایج مطالعات میدانی معلوم داشته داردمیاسالمی را مشخص 

فاقد  تماماًیر اعیانی غ هایخانه آنکهحال، شدهاستفادهاعیانی از این عناصر تزئینی  هایخانه %6.6که در

 .باشندمیتزیینات انسانی و حیوانی 
 

 . نتیجه7

ی هابررسیاسالمی و همچنین نتایج   هایارزششناخت اصول و با هدف اصلی پژوهش حاضر آن بود تا 

اینك، با قرار دهد. موردبررسیدین مبین اسالم بر فضاهای معماری و شهر یزد را  اثرگذاریمیدانی، میزان 

پژوهش پاسخ گفته و فرضیات آن مورد  هایپرسش، زمان آن است تا به یافتهانجامنتایج مطالعات  دیبنجمع

 آزمون قرار گیرد:

فرم معماری و فضاهای شهری  تأثیرپذیریپژوهش حاضر آن بود که مشخص گرداند میزان  اولین پرسش

از دستورات مذهبی و  یكکدامت و بافت تاریخی یزد از دستورات شرع مقدس و قوانین اسالمی تا چه حد اس

گفت که معیارهای  توانمیبه جرات  ،به نتایج پژوهش حاضر اتکا؟با اندداشتهفقهی بیشترین اثرگذاری را  

غیر اعیانی این  هایخانهکه در  آنکهحالاعیانی رعایت شده است؛  هایخانهاز  %64.97اسالمی در حدود 

اعیانی، شغل  هایخانهدر تمول مالی بیشتر صاحبان  توانمییل آن را دال ازجمله. رسدمی %46.1میزان به 

با روحانیون و همچنین رعایت نکات امنیتی برای  هاآنبا افراد مختلف، ارتباط تنگاتنگ  دادوستدو  هاآن

مسکونی قواعدی  هایخانهادعا کرد که در محالت و  چنیناین توانمی درنهایتسرمایه و حرم خود دانست. 
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که پاسخگوی نیازهای معنوی ساکنین از قبیل آرامش، امنیت، حفظ حریم و ... باشد. نیازهایی  شدهمیرعایت 

به ارمغان  هاآنیقیناً آرامش و آسایش را برای  هاآنکه با توجه به فرهنگ و عرف جامعه و عقاید دینی 

در ارتباط با  خصوصبهاسالمی  هایرزشااصول و  باآنکه، فرضیه اول پژوهش مبنی شدهگفتهآورد. با آنچه می

یابی نقش اساسی در فرم...   حقوق خصوصی، نظیر حریم خانواده و همچنین احترام به حقوق دیگران و

 .رسدمیایفا نموده است، به اثبات  موردمطالعهفضاهای معماری شهر 

 وفاهایو عناصر معماری  از اجزا یكکدامدین مبین اسالم  هایارزشپرسش دوم آن بود که دستورات و 

در  تأکیددر پژوهش حاضر مشخص گشته است، بیشترین  آن چنانکه؟قراردادند تأثیرشهر یزد را بیشتر تحت 

منع کردن از ضرر و زیان "، "رعایت حریم و محرمیت"معماری مسکونی، به ترتیب بر روی  خصوصبهمحالت و 

ارتباط و وابستگی "، "دالت و همسانی میان امت اسالمیترویج ع"، "بر حفظ امنیت خانواده تأکید"،"به غیر

در درجه بعدی اهمیت قرار دارند. بر اساس متغیرهای  هاشاخصبوده و سایر  "حد و حریم  راه"و  "متقابل

نداشتن اشراف به "و سپس  "جلوگیری از ریزش آب ناودان به خانه همسایه"به  تأکید،  بیشترین شدهارزیابی

است. همچنین، بر  شدهدادهاختصاص  "یکنواختی دیوارهای بیرونی و هویت بصری خانه "و "خانه همسایه

و  "هااتاقوجود فضاهای بینابینی میان "، "نداشتن اشراف به خانه همسایه"اساس نمودارها؛ متغیرهای 

حرمت و ، که متغیرهایی مربوط به شاخص رعایت "فقدان روزنه یا پنجره در دیوار بیرونی خانه "همچنین 

وجود فضاهای بیرونی و "رعایت شده است. از طرفی متغیر  هاخانه %100در  تقریباً باشندمیمحرمیت 

رعایت شده است.  هاخانه %76احترام به میهمان بوده نیز در  همچنین وکه برای حفظ حریم خانواده  "اندرونی

که یکنواختی دیوارهای  شدهگرفتهظر ن در متغیردر معیار ترویج عدالت و همسانی میان امت اسالمی دو 

 هاخانه %80در  تقریباً رعایت و متغیر دیگر نیز یعنی عدم وجود سردر شاخص  نیز هاخانه %100بیرونی در 

به  هاخانه %100لحاظ گردیده است. همچنین در مسئله حفظ امنیت خانواده نیز متغیر ارتفاع بلند دیوار در 

اکسپرت چویس،  افزارنرمو همچنین  شدهطراحیبر اساس جدول ماتریس  درنهایتاست.  شدهگرفتهکار 

 بوده است. اثرگذاربر محالت و معماری مسکونی   %90اسالمی،در کل، در حدود  هایارزشقوانین و 

که در شهر یزد عهد رسد نظر می یابد. زیرا بهمیبا آنچه آورده شده، فرضیه دوم پژوهش نیز قابلیت اثبات 

را تحت  هاآناسالمی بر ابعاد و احجام و اجزای تزئینی عناصر معماری اثرگذار بوده و  هایارزشاصول و قاجار، 

 .است قراردادِ تأثیر
 

 هانوشتپی
( مشخص گردیدند تا ثبت 8YG-4YG-39YG نظیربا کدهایی ) اینقشهمحله در  هایخانهبود که کلیه  گونهاینروش کار  -1

 جانمایی گردیدند.  اینقشهبا مشکل مواجه نگردد. آنگاه بناهای انتخابی در  هاآنی متغیرها و کارهای آمار

 2-  AHPاست. این روش،در مواقعی که  مؤثرمشخص باشد، یك روش بسیار  خوبیبهزمانی که هدف و موضوع  خصوصبه

 ,Semih&Seyhan است پرکاربردبسیار  شودمیسلسله مراتبی به زیر معیارهایی تقسیم  صورتبه گیریتصمیممعیارهای 

 .گیردمیقرار  مورداستفاده، این روش در تشخیص اولویت نسبی حالدرعین ) (2011,12-21

مراجعه  افزارنرماست. برای آشنایی بیشتر با این  قرارگرفته مورداستفادهاخیر در تحقیقات بسیاری  هایسالدر  افزارنرماین  -3

 .(Barzekar et al, 2011: 59-67; Tahriri et al, 2008: 54-76; Li & Li, 2009: 5557-5564)شود به:

به  اتکابا در دوران قاجار  یزدساختار و عملکرد فضاهای شهر  "، 1394: عزیزی، حمید،  نامهپایانبه  توانمیبرای اطالع بیشتر  -4

 هران، دانشگاه تشناسیباستاندکتری، گروه   نامهپایان   "شناسانهباستانشواهد 
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http://www.magiran.com/
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