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بازخوانی اسالمی از مدل محیط-رفتار راپاپورت

در سازمان فضایی خانه و تحققسنجی آن در طرح
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چکیده
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 5این مقاله برگرفته از رساله دکتری معماری راضیه لبیبزاده با عنوان «ارتقای محتوا در آموزش طراحی خانه مبتنی بر آموزههای اسالم» با
راهنمایی مهندس عبدالحمید نقرهکار و دکتر محمدعلی خانمحمدی و مشاوره دکتر مهدی حمزهنژاد در دانشگاه علم و صنعت ایران است.

نامۀ معماری و شهرسازی

سازمان فضایی خانهها در خالل تحوالت نوگرایی بیشترین تغییر را داشته است .این تغییر فرهنگ ،در ساخت
سازمان فضایی خانه در تغییر روابط اعضای خانواده نسبت به گذشته کام ً
ال قابل مشاهده است .دانشجویان در آموزش
طراحی مسکن معمو ًال با نظام متعارضی از روابط فضایی در خانههای گذشته و امروز مواجه میشوند و براساس
سلیقه و آموزشهای آزاد استادان ،طرحی با تأکید بر ابعاد خالقیت و زیبایی که حالتی آزاد و فردی دارد ،پیشنهاد
میدهند .هدف پژوهش ،ارائه مدلی برای ایجاد رابطه بین محتوا و طراحی و تحققسنجی آن ،با تأکید بر عرصهبندی
فضاهای درونی خانه برمبنای روابط خانواده در مکتب اسالم است .بدینمنظور از مدل تحلیل محیط-رفتار راپاپورت
بهره گرفته شد .شکل ایرانی-اسالمی مدل برمبنای روابط خانواده در اسالم صورت داده شد و با بهرهگیری از روش
استدالل منطقی و با نظرسنجی دلفی از متخصصان طراحی خانه ،اعتبار یافتهها تأیید و مدل نهایی تنظیم گردید .سپس
مدل فوق بهعنوان ابزار آموزش طراحی سازمان فضایی خانه ،برای دانشجویان سال دوم کارشناسی معماری در دو
گروه آزمون و کنترل بهکار گرفته شد .اگرچه سنجش تمامی طرحهای دو گروه توسط مؤلفان صورت گرفت ،بار
دیگر توسط پنج متخصص طراحی خانه از نمونه آماری منتخبی از هر دو گروه ،اعتبار نتایج تأیید گردید .نتایج تحقیق
نشان میدهد گروه آزمون با درصد معناداری روابط فضایی داخلی خانه را نزدیکتر به آموزههای فرهنگ اسالمی
طراحی نمودهاند و این در حالی است که از بعد خالقیت و زیباییشناسی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده
نمیشود .بنابراین اگرچه زیباییشناسی خانه مستقل از سازمان فضایی آن نیست ،ولی با رعایت حساسیتهای مدل
باز هم میتوان به آموزش صحیح نسبت به تحقق طرح مطلوب و همهجانبه از دانشجویان امیدواربود.

بازخوانی اسالمی از مدل محیط-رفتار راپاپورت در ...

تاریخ دریافت مقاله1393/09/11 :
تاریخ پذیرش نهایی1394/02/02 :
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مقدمه

خانه بهعنوان محفل اصلی خانواده نیازمند سازمان فضایی ویژهای است .خانواده نظامی است با مجموعهای
از روابط درونی و بیرونی و خانه بهعنوان محل سکونت آن نیازمند تفکیک فضاها بهتناسب نوع فعالیتها
و روابط افراد آن است .عرصهبندیهای درونی خانه میتواند بسترساز تحقق روابط خانوادگی گردد،
بنابراین طراحی خانه بهویژه بهلحاظ تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی و نوع رابطه این فضاها با
یکدیگر ،بسیار حائز اهمیت است .این مقاله با مبنا قراردادن دستگاه فکری اسالم ،بهدنبال قرائت سازمان
فضایی درو ن خانه برای سبکزندگی اسالمی است .اگرچه در این مقاله دستگاه فکری مبنا ،اسالم است
اما با توجه به مدل بکارگرفته شده دراین مقاله یعنی پروفیل محیط-رفتار راپاپورت-که قائل به اهمیت
تمایزات فرهنگی در تحقق محتوا و طرح است -امکان قرائت این مدل برای سایر مکاتب فکری و
سازگارنمودن آن با دیدگاههای سایر فرهنگها نیز فراهمآمده است.
شناخت سازمان فضایی خانه طبق مؤلفههای مور ِد نیاز روابط خانوادگی معرفی شده در اسالم ،در امر
آموزش موضوع مهمی است که بر ارتقای محتوایی طرح دانشجویان اثرگذار است .این مقاله بر آن است
تا با ارائه مدل ِ ارزشهای (پروفیل) 1طراحی سازمان فضایی خانه براساس رویکرد اسالمی ،مبنایی برای
طراحی روابط میان فضاهای اصلی درون خانه بهدست دهد تا بر این اساس بتواند طرح دانشجویان را
بهلحاظ محتوایی در این بخش ارتقا بخشد .بدین منظور الزم است تا مؤلفههای مورد نیاز روابط افراد
خانواده شناسایی و مابهازای کالبدی آنها در روابط بین فضاهای خانه ارائه شود .پرسش از چگونگی ایجاد
حریم بصری ،ارتباط بصری ،دسترسی و سلسلهمراتب میان عرصهبندیهای عمومی تا خصوصی خانه
(سازمان فضایی) برای ایجاد مؤلفههای مور ِد نیاز در روابط ِخانوادگی ،مبنای شکلگیری این مدل ارزشها
(پروفیل) بوده است .با ارائه این مدل در آتلیه طراحی خانه و کاربرد آن توسط دانشجویان ،میزان موفقیت
آنها در طرح نهایی هم در تحقق مؤلفههای محتوایی و هم در میزان خالقیت سنجیدهمیشود.
ضرورت بازخوانی محتوای خانه با یک مدل مشترک و در فرهنگهای متفاوت
مرور ادبیات موضوع ،اهمیت توجه به بعد محتوا در طراحی خانه را از زوایای متنوع نشان میدهد.
این پژوهشها را میتوان در چهار دستهبندی زیر ارائه نمود :پدیدارشناسی ،روانشناسی ِ محیط ،علوم
اجتماعی و جغرافیا (آقالطیفی .)1390 ،از جمله پژوهشگران این حوزهها میتوان :بورکهارت (،)1369
کوپرمارکوس ( ،)1382شولتز ( ،)1389راپاپورت ( ،)1391الکساندر ( ،)1387مایس (Rapaport ،)1386
(1982)، Moore (2000)، Coolen (2004)، Sixsmith (1986)، Montreuil (2011)، Blunt & Dowling
 )(2006)، Gifford (1998و  ...را برشمرد .شناخت معانی مترتب بر خانه در بسترهای فکری و فرهنگی
مختلف و از دیدگاه اندیشمندان گوناگون بر ضرورت بازخوانی معنای خانه مبتنی بر بستر فرهنگی
جامعه تأکید مینماید .همچنین در این میان توجه به بهکارگیری مدلی که قابلیت بازگو نمودن قرائتهای
متناسب با این تنوع دستگاههای فکری و فرهنگی را داشته باشد ،اهمیت دارد.
تأثیر متقابل محیط و رفتار ( 2)EBSبر یکدیگر ،موضوع مطالعات بسیاری از محققان بوده است که از آن
جمله میتوان به مطالعات لنگ ( ،)1381راپاپورت ( ،)1391فون مایس ( ،)1386الکساندر ( )1387و
 ...اشاره کرد .بنا به نظر راپاپورت ( )1391فرهنگ تأثیر مهمی بر رابطه محیط-رفتار دارد و نقش آن
بهعنوان عامل مؤثر بر رفتار انسان بسیار مهم است .انواع رابطه محیط-رفتار ( )EBSتوسط وی ارائه شده
است (شکل  .)1فرهنگ نقش مهمی در هر سه حالت شکل ایفا میکند و الزم است ارتباط بین فرهنگ و
محیط ساخته شده بههمراه چارچوب  EBSمطالعه شود EBS .بهشدت میانرشتهای است و باید دانشهای
زیادی را شامل شود که از این میان انسانشناسی مستقیم ًا میتواند به آن مرتبط شود و بهویژه پرداختن به
فرهنگ در آن ،رویکرد مفیدتری است( 3راپاپورت.)42 ،1391 ،

رﻓﺘﺎر

ﻣﺤﻴﻂ

رﻓﺘﺎر

ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ

بازخوانی اسالمی از مدل محیط-رفتار راپاپورت در...

ﻣﺤﻴﻂ

رﻓﺘﺎر
ﻣﺤﻴﻂ

شکل  .1انواع رابطه محیط-رفتار در EBS
منبع :راپاپورت42 ،1391 ،
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شکل  .2تفکیک الیههای فرهنگ و ارتباط آنها با محیط ساخته شده مثل خانه؛ ضخامت فلشها با امکان و سهولت رابطه با
اجزا مختلف مطابقت دارد .این نمودار بیانگر ظهور محتوا و کالبد متفاوت برای طرح خانه بسته به فرهنگهای مختلف است.
منبع :راپاپورت142 ،1391 ،

براساس دیدگاه راپاپورت خانه بیش از آنکه ساختاری کالبدی باشد نهادی است با عملکردی چندبُعدی
متأثر از اجتماع ،فرهنگ ،آئین مذهبی ،اقتصاد و شرایط محیطی؛ و از آنجا که ساخت «خانه» امری
فرهنگی است ،شکل و سازمان آن نیز متأثر از فرهنگی است که خانه محصول آن است (Rapoport,
 .)1969, 46تحقیقات گیفورد 4نشان میدهد اغلب افراد ترجیح میدهند در خانههایی زندگی کنند که
مطابق با فرهنگ گذشته آنان باشد .این بهدلیل آن است که سکونتگاههایی که تبلوری از فرهنگ باشند
مکمل الگوهای رفتاری آن فرهنگ هستند ( .)Gifford, 1998, 85راپاپورت ( )1391شکل زیر را در
اثرگذاری عوامل مختلف در تحلیل و نیز در طراحی محیطها ارائه میدهد (شکل  .)2ضخامت فلشها،
احتمال نسبی و سهولت کاربرد اجزای متنوع و نشانههای فرهنگ را در برای تحلیل و طراحی نشان
میدهد .آنچه که در شکل نیز دیده میشود اثرگذاری مقدم فرهنگ و جهانبینی بر شکلگیری ارزشها
و بالطبع سایر مراحل مؤثر بر محیط ساخته شده و سازماندهی فضا است .راپاپورت با قائل بودن به نقش
بسزای تمایزات فرهنگی در ظهور محیط ساخته شده ،زمینه تعامل میان دستگاههای فکری مختلف را
با ایجاد امکان قرائتهای مختلف از یک مدل مشترک فراهم میآورد .وی با بیان پروفیلهای کیفیت
محیطی 5در کتاب فرهنگ ،معماری و طراحی  -که در این نوشتار از آنها استفاده شده است  -ابزار
مناسبی جهت سنجش کیفیت محیط ساخته شده در دستگاههای فکری مختلف مرتبط با زمینه فرهنگی
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ﮔﺴﺘﺮه و ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻓﺮاوان
ﻧﻤﻮدﻫﺎي ﺣﺘﻲ وﻳﮋهﺗﺮ
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آن فراهم آورده است .معنی ویژگیهای کیفیت محیطی ،ویژگیهایی است که برای مردم رضایت فراهم
میآورد و وقتی انتخاب میگردند ،محیطهایی با ویژگیهای منفی را رد میکنند .این ویژگیها یا اجزای
کیفیت محیطی میتوانند شناسایی شوند ،مطالعه گردند ،فهرست شوند ،ردیف گردند و مرتبط شوند .آنها
به بهترین وجه توسط پروفیلهای کیفیتهای محیطی شرح داده میشوند و بسیار سادهتر مرتبط میگردند
(راپاپورت.)89-91 ،1391 ،
ساختن «خانه» بدون حضور نظم و سازمان حاصل از محتواهای برآمده از فرهنگها بسیار دشوار است.
از نظر مایس خلق مکانی با هویت خصوصی مسئلهای است که نیاز به توجه جدی دارد چراکه برای قشر
کثیری از مردم انبوهی از خانههای بینام و نشان در حال ساخت و تولید است (مایس .)167 ،1386 ،گروتر
ارتباطات فضایی بین افراد را سیستمی پیچیده از تمایل به نزدیکی ،فرار ،نادیده گرفتن و توجه نکردن و
 ...میداند و به این دلیل فضای ساختهشده بهوسیله معماری از جمله خانه را تنها با توجه به فضایی ریاضی
غیرقابل طراحی برمیشمارد :الزم است طرح فضایی بهترتیبی باشد که تمامی این ارتباطات اجتماعی-
روانی تقویت شوند یا اینکه الاقل مزاحمتی برای آنها ایجاد نشود (گروتر .)226 ،1388 ،تحقیقات اخیر
صورت گرفته در انگلستان نشان میدهد فقدان فضای کافی و روابط نادرست میان فضاها در خانه تأثیرات
معنیداری بر روابط خانوادگی دارد ( .)Roberts-Hughes, 2011الکساندر ( )1387نظریههای طراحی
خود را در دستیابی به روشهای طراحی با کیفیتی جاودانه و بیزمان مطرح میکند .نظرات وی همچنان
محور توجه بسیاری از محققان حوزه طراحی محیط است (مهاجری .)46 ،1387 ،بنا به نظر وی الگوها
پاسخگوی مشکالت طراحی خواهند بود ( .)Alexander, 1977, 45نظریات رفتارشناسی لنگ ()1381
نیز محور مطالعات مختلفی از جمله طرح خانه بوده است ،بهعنوان مثال میتوان به مطالعات عینیفر
( )... ،1379 ،1386 ،1382و غفوریان ( )2012در این زمینه اشاره نمود.

خانه در فرهنگ اسالم

خانه از نظر اسالم پدیده مقدسی است .در تمدن اسالمی همواره صفتی از خانه که مورد تأکید و نظر
بوده و در عمل خانهها باتوجه به آن شکلگرفتهاند ،سکون و آرامش بوده است (فرازنیا.)39 ،1371 ،
در قرآن کریم آمده است« :خداوند برای سکونت شما خانههایتان را قرارداد( ».نحل .)80 ،انسان خانه
میسازد تا مکانی زمینی برای قرار خود و مشابه بهشت وعده داده شده خداوند ،بیافریند .خانه مسلمان
با حیاط داخلی محصورش از چهار جانب و یا باغ محصورش که در آن چاه یا چشمهای است ،باید
مشابه آن جهان (بهشت) باشد (بورکهارت« .)1369 ،بیت» عمیق ًا در قرآن موجودیتی نه قائم بهخود که
«قائم به غایت» است (ناری قمی )73 ،1389 ،و اعتبار آن بهواسطه ارتباط ساکنانش با پروردگار عالم
سنجیده میشود (نور .)36 ،حتی آبادانی و ویرانی خانه در پس نیکی و بدی صاحبان آن است (نمل،
 .)52خانهای که از معنویت بهدور باشد محل آسایش نیست (شعراء .)149 ،در پژوهشهای بسیاری به
ویژگیهای مسکن در فرهنگ اسالم پرداخته شده است (بورکهارت1369 ،؛ ناریقمی1389 ،؛ پیرنیا،
1381؛ حائری1388 ،؛ نقیزاده1379 ،؛ زارع1390 ،؛ سرتیپیپور1383 ،؛ بمانیان 1390 ،1389 ،و.)...
تالش برای کاربردی نمودن نتایج حاصل از پژوهشهای نظری ضروری است .پروفیل مدلشده در این
مقاله با ارائه سازمان فضایی درون خانه و روابط میان فضاها بهدنبال کاربردی نمودن کیفیات مسکن
اسالمی در آموزش طراحی خانه و تلفیق سطوح معنا و کالبد است.

روش تحقیق

بخش
روش تحقیق اصلی پژوهش ،تفسیری و تحلیلی ،تحلیل محتوای کیفی و استدالل منطقی است .در ِ

روابط خانوادگی در اسالم

سازمان خانواده 7از عوامل مهم طراحی درون خانه است .در تعاریف ،خانواده هستهای و گسترده از هم
متمایز شدهاند (لنگ .)139 ،1381 ،در خانواده هستهای  -که در نوشتار حاضر مورد توجه است  -روابط
درونی متقابل بین زن و مرد و فرزندان است .در یک دستهبندی میتوان روابط اعضای خانواده را به
دو دسته روابط درونی و بیرونی تقسیم نمود (گیدنز .)1378 ،منظور از روابط درونی ،روابطی است که
رفتارهای مابین اعضای خانواده با یکدیگر را شکل میدهد و منظور از روابط بیرونی ارتباطات افراد
خانواده ،با سایرین در درون ِ خانه از جمله مهمان و همسایه است .در اینجا آن دسته از روابط خانوادگی
از دیدگاه اسالم مورد تأکید قرار گرفته است که میتواند در ساختاردهی به سازمان فضایی خانه مؤثر افتد
8
تا بر این اساس محتوای مدل مورد نظر تدوین گردد.

روابط درونی خانواده

مرتبط با روابط درونی خانواده میتوان سه دسته رابطه برشمرد :رابطه متقابل پدر و مادر و فرزندان ،رابطه
فرزندان با یکدیگر و رابطه دو همسر.

 رابطه متقابل پدر و مادر و فرزنداندر دین اسالم بر رابطه متقابل فرزندان و والدین بسیار تأکید گردیده و آثار روحی و روانی و برکات
معنوی فراوانی بر آن مترتب شده است .قرآن کریم در مورد والدین چنین دستورمیدهد« :و پروردگارت
فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید .هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها به پیری

بازخوانی اسالمی از مدل محیط-رفتار راپاپورت در...

شالوده نظری

نامۀ معماری و شهرسازی

اول ،مطالعه اسنادی و مراجعه به منابع معتبر مرتبط به روش تحلیل و تفسیر و استدالل منطقی و نیز روش ِ
دلفی ،مصاحبه و پرسشنامه از خبرگان ِ طراحی خانه ،بهمنظور مدلسازی سازمان فضایی خانه (پروفیل ِ
نظام ِ ارزشهای طراحی سازمان فضایی خانه) با استفاده از پروفیلهای کیفیت ِ محیطی راپاپورت انجام
شده است .در این بخش ،مؤلفههای سازمان فضایی درون خانه و مؤلفههای محتوایی روابط خانوادگی
که به روش استداللی از منابع استخراج شده ،با استفاده از ابزارهای سنجش کیفیت ِ محیط ارائه شده
بخش دوم،
توسط راپاپورت در بخش اول مقاله مدلسازی و در بخش دوم بهکار گرفته شده است .در ِ
تحققسنجی مدل بهدست آمده در ارتقای طراحی خانه توسط دانشجویان ،به روش تحقیق آزمایشی
کنترل شده صورت پذیرفته و از آزمونهای آماری من-ویتنی و کولموگروف-اسمیرنوف برای تحلیل
نتایج بهره گرفته شده است.
محدوده این تحقیق در بخش انتخاب اجزای طراحی خانه به روابط میان عرصهبندیهای درونی خانه،
بهدلیل تأثیر بسزای آن بر روابط خانوادگی اختصاص دارد .در بخش تحققسنجی مدل پردازششده ،آتلیه
طراحی معماری یک دوره کارشناسی که به طراحی خانه مستقل مسکونی میپردازد ،انتخاب شده است.
از جمله دالیل این انتخاب میتوان به موارد زیر اشاره نمود :آموزش طراحی صحیح خانه از مراحل اولیه
به دانشجوی مبتدی میتواند از بروز آسیبهای بعدی در مراحل اجرایی نیز جلوگیری نماید .طراحی خانه
در طرح یک با محدودیتهای کمتری در ابعاد گوناگون طراحی 6مواجه است .بنابراین امکان آموزش
آزادانهتر در بعد محتوا بههمراه سایر مؤلفههای طراحی در این مقطع بیش از مراحل دیگر وجود دارد.
همچنین این طراحی در ابعاد محدودتر و در مقیاس واقعی نیز قابل تعمیم است و میتوان با حفظ اصول
ف ِ خانه اعمال نمود.
شناسایی شده برای طراحی خانه ،محدودیتهای مورد نظر را نیز در طراحیهای مختل 
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رسید کمترین اهانتی به آنها روا نداشته و بر آنها فریاد مزن و گفتار سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو و
بالهای تواضع خویش را خاضعانه در برابر آنان فرود آر و بگو پروردگارا ،همانگونه که مرا در کودکی
تربیت کردند ،مشمول رحمتشان قرار ده( ».اسراء 23 ،و  .)24پیامبر اکرم(ص) فرمود« :به نیکوکار به
والدینش گفته میشود :هرچه خواهی بکن که ترا بهزودی خواهم بخشید و به عاق والدین گفته میشود:
هرچه خواهی بکن که ترا نخواهم بخشید».
از سوی دیگر رشد مطلوب فرزندان در تمام ابعاد مرهون ارتباط مؤثر و مطلوب با والدین است .تحلیلهای
نظری و تجربی بسیاری به ارتباط مؤثر والدین با فرزندان اختصاص یافته است و برای آن اهمیت خاصی
قائل شدهاند (جمعی از مؤلفان .)137 ،1382 ،در تعالیم اسالمی بر مسئولیت والدین در برابر فرزندان و
ارزش معنوی آن بسیار تأکید شده است و والدین را به محبت و مورد رحمت خویش قرار دادن فرزندان
توصیه میکند 9.برخی از مهمترین اصول موجود در رابطه متقابل والدین و فرزندان در اندیشه اسالمی که
میتواند بر طراحی سازمان فضایی خانه مؤثر باشد به قرار زیر است:
مو ّدت و رحمت :مودت و رحمت در روابط خانوادگی نقش اساسی دارد و هرچه این مهم عمیقتر و
گستردهتر باشد زندگی خانوادگی از آرامش و رشد بیشتری برخوردار خواهد بود (دلشاد تهرانی،1388 ،
 .)64رسولاکرم(ص) میفرماید« :نگاه فرزند به پدر و مادر از روی محبت بدیشان عبادت است( ».مستدرک
الوسائل .)170 ،و در جای دیگر فرمود« :وقتی مرد به همسر خود با محبت مینگرد و زن به شوهر خود
با مهر مینگرد خداوند به دیده رحمت به آنان مینگرد( ».الجامع الصغیر ،ج  .)302 ،1از جلوههای مودت
و رحمت در گفتار ،ابراز عالقه و محبت زبانی و گفتگوی محبتآمیز است 10.جلوههای سلوکی و رفتاری
11
مودت و رحمت میان زن و مرد و نیز محبت به فرزندان در استحکام روابط خانوادگی بسیار اثرگذار است.
رعایت حقوق متقابل در روابط خانوادگی :رابطه زن و مرد و رابطه فرزندان با والدین در خانواده براساس
حقوق متقابل تنظیم میشود« .زنان را بر مردان حقوقی شایسته است همچنانکه مردان را بر زنان حقوقی
است( ».بقره .)288 ،رسول ِ خدا(ص) فرمود« :فرزند بر پدرو مادر حقوقی دارد ،مانند حقوقی که پدر
و مادر بر فرزند دارند( ».کنزالعمال ،ج 444 ،16؛ میزانالحکمه ،ج  .)509 ،13علی(ع) فرمود« :خدای
سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خود مقدم داشته است .پس هرکه حقوق بندگان را ادا کند ،این امر به
ادای حقوق خداوند منجر خواهد شد( ».عیونالحکم و المواعظ .)223 ،خداوند حقوق و تکالیف را متقابل
نهاده و از همگان خواسته که خود را پایبند به رعایت آن کنند (نهجالبالغه ،خطبه.)216
 حقوق فرزندان :حقوق فرزندان بر والدین در چهار امر خالصه میشود :امنیت ،تربیت ،رفاهت ،عدالت.امنیت« :اوست کسی که آنان را از نظر معیشت تأمین کرد و از ترس امانشان داد( ».قریش .)4 ،امام صادق(ع)
فرمود :سه چیز است که همه مردمان به آن نیاز دارند ،امنیت ،عدالت و فراوانی( ».تحفالعقول.)319 ،
رفاهت :پیامبر(ص) فرمود« :بیگمان خداوند برای یک خانواده فراوانی را دوست دارد( ».الجامعالصغیر،
 )288و« :تالشکننده در راه رفاهت خانوادهاش مانند مجاهد در راه خداست( ».الکافی ،ج .)88 ،5
عدالت :رسول خدا(ص) فرمود« :پروای الهی پیشه کنید و در میان فرزندانتان به عدالت رفتار نمایید،
همانگونه که دوست دارید به شما نیکی کنند( ».کنزالعمال ،ج .)445 ،16
تربیت :مهمترین حق فرزندان بر والدین تربیت است .پیامبر(ص) فرمود« :حق فرزند برپدرش این است
که نام نیک براو بگذارد و او را به نیکی تربیتکند( ».الکافی ،ج  )177 ،8در رساله حقوق امام سجاد(ع)
دراینباره آمده است« :و اما حق فرزندت بر تو ایناست که بدانی او از توست و در این جهان به نیک
و بد خویش وابسته بهتوست و تو با تربیت خوب و راهنمایی او به راه پروردگارش و کمک به او در
فرمانبری وی هم درباره خودت و هم در حق او مسئولهستی و بر اساس این مسئولیت پاداش میبری و
12

 رابطه دو همسرقرآن کریم با انتساب «آرامش و سکون» به ازدواج ،آن را هدف مستقیم ازدواج بیان مینماید (روم .)21 ،زن
و مرد در زندگی خانوادگی نیازهای متنوعی دارند که خانه میتواند زمینهساز تأمین آنها باشد .زن و مرد به
بودن لطیف و صمیمی با یکدیگر نیاز دارند و اینکه اوقاتی را با هم باشند و با یکدیگر به گفتگو بپردازند و
ارتباط کالمی و عاطفی و روحی داشته باشند .الزم است زن و مرد بخشی جدی از اوقات خود را با هم صرف
کنند ،صرفکردنی زنده ،توأم با توجه و احترام و قدردانی از یکدیگر( 16دلشاد تهرانی .)202 ،1388 ،مودت و
رحمت ،رعایت حقوق متقابل زن و مرد ،تأمین نیازها و  ...از مؤلفههای میان روابط دو همسر بهشمار میرود.

روابط بیرونی خانواده

در این دستهبندی همانطور که اشاره شد ارتباط افراد خانواده با دیگران  -مهمان و همسایه  -مد نظر

بازخوانی اسالمی از مدل محیط-رفتار راپاپورت در...

 رابطه فرزندان با یکدیگررابطه متقابل فرزندان با یکدیگر نیز موضوع مهمی است که سازمان فضایی خانه میتواند شرایط الزم برای این
ارتباطات را فراهم سازد .مودت و رحمت ،بازی و همزبانی ،احترام و ...از مؤلفههای موجود در روابط میان
فرزندان با یکدیگر از نظر اسالم است .فرزندان در خانواده و در روابط متقابل خود بهتدریج آماده جامعهپذیری
میشوند .آنها از یکدیگر برخی الگوهای رفتاری چون وفاداری ،حمایت ،اختالف ،تسلطجویی و رقابت
را میآموزند .معماری خانه میتواند با ایجاد فضاهای گفتگو در عین حفظ استقالل هریک از فرزندان،
اصلیترین مکان برای شکلگیری این نوع روابط اثرگذار میان فرزندان باشد (بهشتی.)1385 ،

نامۀ معماری و شهرسازی

کیفر میبینی .پس در کار فرزند چنان کسی عمل کن که کارش را در این دنیا به حسن بیاراید و تو به سبب
حسن رابطه فیمابین و سرپرستی خوبی که از او کردهای و نتیجهالهی که از او گرفتهای نزد پروردگارت
معذورباشی( ».تحفالعقول)189 ،
13
حقوق والدین :حقوق والدین از مسائلی است که در قرآن کریم و روایات اسالمی بسیار بر آن تأکید شدهاست« :و خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید ،و به پدر و مادر احسان کنید» (نساء« .)36 ،و
چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر احسان کنید( ».بقره.)83 ،
تأمین نیازها :اعضای یک خانواده نیازهای گوناگونی دارند که تأمین درست ،معتدل و بهموقع آنها در
تحقق روابط سالم و پرنشاط و رشددهنده نقش ِ اساسی دارد .زن و مرد نیازهای مادی ،عاطفی ،روحی،
امنیتی و جز اینها دارند که شناخت این نیازها و تأمین آنها در زندگی خانوادگی مهم است .فرزندان
نیز نیازهای مختلفی دارند که شناخت و تأمین صحیح آنها در رشد و سالمت آنان نقش محوری دارد.
در نگاه رسول خدا(ص) بهترین اشخاص در زندگی خانوادگی کسانیاند که نیازهای اعضای خانواده
را دریابند و بهدرستی تأمین نمایند« :مردمان همگی خانواده خدایاند ،پس محبوبترین مردمان نزد
خداوند سودمندترین آنان برای خانوادهاش است( ».وسائلالشیعه ،ج  .)566 ،11مودت و رحمت ،حقوق
متقابل ،همکاری و  ...از نیازهای افراد خانواده در زمینههای مادی و معنوی هستند .از نیازهای فرزندان
که بهویژه میتواند بر سازماندهی و روابط فضایی درون خانه مؤثر باشد :محبت به فرزندان ،بازی و
14
همزبانی با فرزندان ،احترام و تکریم آنان است.
همکاری در امور خانه :تعاون و همکاری در خانواده از مصادیق مهم فرمان الهی به تعاون و همکاری
در امور نیک و هر آن چیزی است که یک مجموعه انسانی را به سمت کمال و رشد میبرد« :15و در
نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید( ».مائده.)2 ،
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است بهگونهای که طراحی معماری خانه در عین برآورده ساختن این رابطه درون خانه ،مزاحمتی برای
دیگر فعالیتهای جاری در خانه نداشته باشد.
 رابطه بامهمانمهمانداری سنت حسنهای است که اسالم برآن صحه گذاشته است و روایات بسیاری در فضیلت و آداب
و رسوم مهمانداری و ثمرات دنیوی و اخروی آن نقل شدهاند .رسول خدا(ص) فرمود :همانا مهمان با
آمدنش روزی خود را از آسمان برای میزبان به همراه میآورد و هرگاه غذا خورد خدا به برکت آمدنش
نزد آنان آنها را میبخشد (الکافی.)284 ،
 رابطه با همسایگانخداوند در قرآن کریم در برشماری مجموعهای از حقوق اسالمی مسلمانان در قبال یکدیگر ،نیکی به چند
گروه از جمله همسایگان را به بندگانش سفارش میکند« :و به همسایه نزدیک و همسایه دور احسان کن»
(نساء .)36 ،رسول خدا(ص) میفرماید :احترام همسایه ،مانند احترام مادر ،بر انسان الزم است» (محمدی
17
ریشهری 116 ،1382 ،و .)274

سازمان فضایی خانه

سازمان فضایی درون خانه از رابطه میان عرصههای عمومی ،نیمهعمومی و خصوصی 18تشکیل میشود.
فضای عمومی و فضای خصوصی در رابطه تنگاتنگ با یکدیگرند .درعین اینکه هر یک از آنها اصلیت و
اهمیت خود را حفظ میکند (گروتر .)224 ،1388 ،واضح است که کارکرد واحد مسکونی یک ضرورت
است ،اما صرف کارکرد برای جلب خشنودی ساکنان واحد مسکونی کفایت نمیکند .برای آنکه واحد
مسکونی بهصورت «خانه» درآید ،بهرهوران باید با آن پیوند برقرارکنند و بتوانند آن را با خویشتن،
خواستها ،نیازها وآرزوهای خود تطبیق دهند (مایس.)131 ،1386 ،
ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

وﺟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي

ﻧﻔﻮذ
دﺳﺘﺮﺳﻲ

ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﻛﺮدي
وﺟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎ

ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

ﻫﻤﺠﻮاري

وﺟﻪ ﻣﺎدي

ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﻛﺮدي

ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺼﺮي ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺼﺮي

ﮔﺰﻳﻨﺶ دﻳﺪ )ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ(
دﺳﺘﺮﺳﻲ

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ
ﺳﻠﺴﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ)ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ(

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ارزشﻫﺎي دﻳﻨﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﺎ

شکل  .3مؤلفههای سازمان فضایی خانه را میتوان از روابط میان آستانهها بهعنوان واسط بین دو فضا استخراج نمود .ارتباط
بصری ،حریم بصری ،دسترسی و سلسلهمراتب ،جزئیات الزم برای تکمیل مدل راپاپورت را در خصوص سازمان فضایی خانه
اسالمی بهدست میدهد .دیدگاه مایس با زمینههای معناگرایانه ،به گرایشهای فرهنگی راپاپورت نزدیک بوده و میتواند
دستمایه تکمیل اجزای مدل سازمان فضایی خانه بر مبنای دیدگاه اسالمی قرار گیرد.
منبع :اقتباس از پیر فون مایس1386 ،

حریم بصری ،ارتباط ِ بصری ،دسترسی و
بهمنظور تحقق روابط خانوادگی بهکارگیری مؤلفههای کالبدی
ِ
سلسلهمراتب میان عرصههای عمومی ،نیمهعمومی و خصوصی با یکدیگر و نیز مابین فضاهای هر یک
از آنها ضروری است .به منظور آگاهی از چگونگی روابط میان این عرصهها در سازمان فضایی خانه،
از روش استداللی و پرسش از خبرگان طراحی خانه بهره گرفته شد.
ویژگیهای کالبدی عرصه عمومی
درونگرایی از خصیصههای معماری در سرزمین اسالمی است (افشارنادری .)1374 ،بر این اساس و بر
طبق اصل حیا و عفت و شاخص احداث خانه با حداکثر پوششگری ،اجزای خانه نباید نسبت به یکدیگر
اشراف داشته باشند و از ایجاد تداخلهای بدون حریم بهویژه بین عرصه عمومی با سایر عرصهها منع شده
است .در این میان ورودی خانه بهعنوان مرز بین بیرون و درون خانه اهمیت بسزایی دارد تا آنجا که عبور
ل ِ ایمان ،هرگز به هیچ خانه مگر خانههای خودتان تا با
از آن بدون کسب اجازه نهی شده است« :ای اه 

بازخوانی اسالمی از مدل محیط-رفتار راپاپورت در...

سازمان فضایی خانه بر اساس نیازهای روابط خانوادگی در اسالم

نامۀ معماری و شهرسازی

تحلیلگران معتبر برای تنظیم روابط میان فضاها ،نظامهای مختلفی ارائه کردهاند .اگرچه تجلی محتوا در
کالبدها امری نسبی است ،با این حال از آنجا که محتوا برای ظهور در کالبد نیازمند قالب و چارچوب
است ،بهرهگیری از این نظامهای معماری و مؤلفههای کالبدی ضروری است .در این نوشتار برای دستیابی
به مؤلفههای کالبدی رابطه میان فضاها ،مطالعات فونمایس ( )1386درخصوص آستانهها  -که نقش
رابط میان فضاها را ایفا میکنند  -مورد توجه قرار گرفته است .نظام پیشنهادی مایس بهعنوان قالب و
چارچوبی برای دستیابی به مؤلفههای سازمان فضایی و مستقل از محتوا مورد استفاده قرارگرفته که البته
با زمینههای معناگرایانه مورد نظر در این نوشتار و با دیدگاههای فرهنگی راپاپورت  -که در مدلسازی
استفاده شده است  -نیز هماهنگی دارد .در این نوشتار مدل پردازش شده ،با مبنا قراردادن مکتب فکری
اسالم ،با استفاده از مدل کلی راپاپورت و جزئیات بیان شده برای کالبدها ،توسط مایس ،ایجاد شده است.
مطالعات مایس نشان میدهد دو گونه رابطه میان فضا ،با عنوان نفوذ و همجواری را میتوان شناسایی
نمود .وی برای حدود و آستانهها سه نقش اصلی کارکردی ،حفاظتی و معنایی قائل شده است که از آنها
میتوان برای دستیابی به شاخصههای کالبدی فضا در روابط میان فضاها بهره جست .نفوذ دو فضا در وجه
حفاظتی و کارکردی با ارتباط ِ بصری و دسترسی همراه است .همجواری دو فضا در وجه کارکردی برای
دسترسی ،در وجه حفاظتی برای گزینش دید (حریم ِ بصری یا ارتباط ِ بصری) و در وجه معنایی ،برای
ایجاد سلسلهمراتب بهکار گرفتهمیشود (مایس( .)153 ،1386 ،شکل)3
نحوه ارتباط این مؤلفههای کالبدی با مبانی بهدستآمده از شالوده نظری تحقیق ،اساس سازمان فضایی
خانه را در دیدگاه اسالم شکل میدهد .چنانچه بیان شد ،این نوشتار سازمان فضایی درو ن خانه را در
نحوه ارتباط فضاهای عمومی ،نیمهعمومی و خصوصی جستجو میکند .منظور از عرصهبندیهای عمومی
فضاهایی است که فعالیتهای مشترک و جمعی افراد خانواده بهمنظور برقراری ارتباطات آنها با یکدیگر
و نیز با مهمانان و همسایگان در آنها رخ میدهد و عرصههای خصوصی محل خلوت افراد خانواده
و بهدور از هرگونه اشراف و تداخل بدون حریم با عرصههای عمومی است .عرصههای نیمهعمومی
در خانه را میتوان فضاهای حدواسط دو عرصه عمومی و خصوصی برشمرد که اختصاص بیشتری به
اجماعات درونی اعضای خانواده دارد .در این نوشتار عرصههای عمومی شامل :ورودی ،پذیرایی و
ناهارخوری مهمان و عرصههای نیمهعمومی شامل نشیمن ِ خانوادگی ،نشمین ِ خصوصی و آشپزخانه و
عرصههایخصوصی نیز شامل اتاق خواب والدین و اتاقهای خواب فرزندان است.
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صاحبش اجازه ندارید وارد نشوید و (چون رخصت یافته ،داخل شوید) به اهل آن خانه نخست سالم کنید
که این شما را بسی بهتر است ،باشد که متذکر شوید» (نور .)27 ،تأکید بر ورود با کسب اجازه میتواند شامل
نظر انداختن نیز باشد؛ در شرایطی که گزینش دید و حرکت در ورودی کنترل شده باشد ،بر رعایت حریم
در ورودی بهعنوان یکی از اجزای عرصه عمومی تأکید شده است .در روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده
که سه چیز نو ِر دیدگان را از میان میبرد که یکی از آنها نظر کردن به داخل اتاق دیگران بدون اذن صاحب
آن است (بحاراالنوار ،ج  .)104 ،73بنابراین ایجاد حری م ِ بصری بین عرصه عمومی  -که در بیشتر مواقع
برای مهمانپذیری ایجاد میشود  -با سایر بخشهای خانه با تأکید دین اسالم بر ایجاد محرمیت برای اهالی
ی خانه و همچنین بین پذیرایی و فضاهای
خانه ،مد نظر است .ممانعت از دید بین ورودی و فضاهای درون 
نیمهعمومی و خصوصی (ویژگیهای  6 ،4 ،3 ،2 ،1و  7در پروفیل پیشنهادی) و نیز ایجاد دسترسی آسان
بین آشپزخانه و پذیرایی (ویژگی  )5در اسالم پذیرفته است زیرا اصل مهمانپذیر بودن خانه 19را با تسهیل
شرایط تقویت نموده بدون آنکه مزاحمتی برای اهالی خانه داشته باشد.
ویژگیهای کالبدی عرصه نیمهعمومی
در این عرصه ایجاد دید و رفع موانع ارتباط ِ بصری مورد تأکید است .بیشترین ارتباطات افراد خانواده
میتواند در عرصه نیمهعمومی محقق شود زیرا افراد خانواده در ساعات مختلف روز در این مکانها
حضور جمعی بیشتری دارند .ایجاد ارتباط ِ بصری 20بین نشمین و آشپزخانه که مهمترین فضاها در عرصه
نیمهعمومی وخانوادگی بهشمار میروند و نیز ایجاد دسترسی آسان بین نشمین و آشپزخانه مثبت ارزیابی
میشود .همچنین ارتباطِ بصری از آشپزخانه و نشمین به محل ورود به عرصه خصوصی (که محل حضور
فرزندان در اوقات مختلف است) و نیز دسترسی آسان بین این بخشها (ویژگیهای  12 ،11 ،10 ،9 ،8و
 )13موجب روابط هرچه بیشتر افراد خانواده میشود و بدین صورت مؤلفههایی همچون افزایش مودت
و رحمت در روابط خانوادگی ،احترام و نیکی به والدین ،همکاری میان افراد خانواده ،تربیت ِ فرزندان،
همزبانی و محبت به فرزندان ،تأمین امنیت فرزندان محقق میگردد.
ویژگیهای کالبدی عرصه خصوصی
جایگزینی اتاق والدین بعد از اتاق خواب فرزندان (ویژگی  )16در نظام سلسلهمراتبی و ایجاد حریم برای
آنان ،که بهویژه در قرآن بر آن تأکید شده است (نور ،)58 ،الزمه این آیه و آیه پس از آن است .همچنین
ایجاد فضایی بهعنوان نشیمن ِ خصوصی بر تفکیک فضاها مؤثر بوده و درعینحال فضایی مناسب جهت
روابط خانوادگی بدون برهم زدن حریم افراد در ساعات مختلف شبانهروز در عرصه خصوصی خانه فراهم
میآورد .ایجاد نشیمن خصوصی و ارتباط ِ بصری بین نشمین خصوصی و نیمهعمومی (ویژگی  14و ،)15
در عین ایجاد امکان ارتباطات بیشتر افراد خانواده ،ایجاد مؤلفههایی همچون افزایش مودت و رحمت در
روابط خانوادگی ،همزبانی و محبت به فرزندان ،امکان بازی با فرزندان کوچکتر ،تأمین امنیت فرزندان
و تأمین نیازهای مادی و معنوی در روابط خانوادگی مبتنی بر دیدگاه اسالم را تقویت مینماید.
پرسش از خبرگان و متخصصان طراحی خانه (روش دلفی) ،بهمنظور اعتباردهی به نتایج حاصل از روش
استداللی صورت گرفت .در این مرحله ابتدا پرسشنامهای درخصوص رابطه میان سازمان فضایی خانه
و مؤلفههای روابط خانوادگی ،به روش استداللی و تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه از خبرگان موضوع،
استخراج و تنظیم و پس از سه بار بازنگری آن توسط متخصصان و اصالح آن توسط پژوهشگر ،روایی
آن محقق گردید .سپس از پنج نفر متخصص طراحی خانه در دانشگاه علم و صنعت خواسته شد به سؤاالت
پرسشنامه مزبور امتیازی بین بسیار کم تا بسیار زیاد اختصاص دهند .تخصیص امتیازهای زیاد و بسیار

جدول  .1سازمان فضا در عرصه عمومی ،نیمهعمومی و خصوصی ،نتایج رفتاری حاصل از آن در روابط خانوادگی و میانگین
پاسخها از حداکثر امتیاز پنج بهعنوان بسیار زیاد ،به هرمؤلفه با استفاده از روش دلفی

 .١اﯾﺠﺎد ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺼﺮی ﺑﯿﻦ ورودی و ﻓﻀﺎﻫﺎی دروﻧﯽ
ﺧﺎﻧﻪ
 .٢اﯾﺠﺎد ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺼﺮی ﺑﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
 .٣اﯾﺠﺎد ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺼﺮی ﺑﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و ﻧﺸﯿﻤﻦ
 .۴اﯾﺠﺎد ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺼﺮی ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری ﻣﻬﻤﺎن و
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
 .۵اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ )ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری( و
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
 .۶اﯾﺠﺎد ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺼﺮی ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری ﻣﻬﻤﺎن و ﻧﺸﯿﻤﻦ
 .٧اﯾﺠﺎد ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺼﺮی ﺑﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﻧﻪ

ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
)راﺑﻄﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی آن ﺑﺎ ﺧﻮد و
ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ(

ﻋﺮﺻﻪ ﻧﯿﻤﻪﻋﻤﻮﻣﯽ
)راﺑﻄﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی آن ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ(

 .٨اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮی ﺑﯿﻦ ﻧﺸﻤﯿﻦ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

 .٩اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﯿﻦ ﻧﺸﻤﯿﻦ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
 .١٠اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮی ﺑﯿﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ )اﺗﺎقﻫﺎی ﺧﻮاب(
 .١١اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﯿﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ورود
ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ )اﺗﺎقﻫﺎی ﺧﻮاب(
 .١٢اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮی ﺑﯿﻦ ﻧﺸﯿﻤﻦ و ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ )اﺗﺎقﻫﺎی ﺧﻮاب(
 .١٣اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﯿﻦ ﻧﺸﯿﻤﻦ و ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ )اﺗﺎقﻫﺎی ﺧﻮاب(
 .١۴اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻋﺮﺻﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ
 .١۵اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮی ﺑﯿﻦ ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺸﻤﯿﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯽ
 .١۶ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺗﺎق واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻓﺮزﻧﺪان در
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻓﻀﺎﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ و ارﺗﻘﺎی
رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ و ارﺗﻘﺎی
رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ و ارﺗﻘﺎی
رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻤﺎن و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﻀﻮر او
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﻣﻬﻤﺎن
ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻤﺎن و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﻀﻮر او
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻤﺎن و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﻀﻮر او
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ )راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺪر
و ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان و راﺑﻄﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ( ،اﺣﺘﺮام و ﻧﯿﮑﯽ
ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان،
ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان )اﻣﮑﺎن
ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ(
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎزی
ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﺣﺘﺮام و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ
واﻟﺪﯾﻦ ،ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ
و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن
اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﺣﺘﺮام و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ
واﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﻓﺮزﻧﺪان
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺒﺖ
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﻓﺮزﻧﺪان
ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮدت و
رﺣﻤﺖ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در رواﺑﻂ دو ﻫﻤﺴﺮ

۴/۶
۴/۴
۴/٨
۴/۴
۴/٢
۴/٢
۴/۶

۴/٣

۴/۴
۴/٠٧
٣/٨
۴/٢۴
۴/١۶
۴/۶
۴/٣
۴/١۵

منبع :نگارندگان

بدین ترتیب مدل نظام ارزشهای اسالمی طراحی سازمان فضایی درونی خانه (پروفیل) منطبق بر دیدگاه
اسالمی بهصورت ذیل ارائه شده است( .شکل  )4ویژگیهای مثبت ارزیابی شده از تأثیر سازمان فضایی درون
خانه بر روابط خانوادگی از منظر اسالم گرفته شده است .مدل (پروفیل) بهدست آمده ،در بخش بعدی مقاله و
بهمنظور تحققسنجی آن در طراحی ،در آتلیه طراحی معماری یک دوره کارشناسی بهکار گرفته شده است.

نامۀ معماری و شهرسازی

ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
)راﺑﻄﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی آن ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ(

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ درونﺧﺎﻧﻪ

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ )ﻧﺘﺎﯾﺞ رﻓﺘﺎری(

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺮ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ٢١

بازخوانی اسالمی از مدل محیط-رفتار راپاپورت در...

زیاد نسبت به روابط فضایی پیشنهاد شده که از روش استداللی بهدست آمد ،حاکی از صحت و اعتبار
نتایج و مثبت بودن اصول بهدست آمده دارد .نتایج این بررسی بر توان اقناعکنندگی مناسبی در دستیابی
به سازمان فضایی درون خانه از دیدگاه اسالم داللت دارد .جدول زیر خالصهای از نتایج این مرحله از
تحقیق را نشان میدهد( .جدول)1
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ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
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ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

)راﺑﻄﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ(

)راﺑﻄﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ( )راﺑﻄﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ(

نامۀ معماری و شهرسازی
32

+

0 +1 +2 +3 +4 +5

 .1اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ ورودي و ﻓﻀﺎﻫﺎي دروﻧﻲ

١

 .2اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ

٢

 .3اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻴﻤﻦ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ

 .4اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮري ﻣﻬﻤﺎن
 .5اﻳﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ) ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮري(

 .6اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻴﻤﻦ و ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮري ﻣﻬﻤﺎن
 .7اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ و ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺧﺎﻧﻪ
 .8اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻤﻴﻦ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

 .9اﻳﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻤﻴﻦ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
 .10اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ )اﺗﺎقﻫﺎي ﺧﻮاب ﻓﺮزﻧﺪان(

٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠

 .11دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻴﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ )اﺗﺎقﻫﺎي ﺧﻮاب(
 .12اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻴﻤﻦ و ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ )اﺗﺎقﻫﺎي ﺧﻮاب(
 .13اﻳﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻴﻤﻦ و ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ )اﺗﺎقﻫﺎي ﺧﻮاب(

١٣

 .14اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﻴﻤﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﺑﻄﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ واﻟﺪﻳﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان(

١۴

 .15اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻴﻤﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻧﺸﻤﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ
 .16ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺗﺎق واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ از اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻓﺮزﻧﺪان

١١
١٢

١۵
١۶

شکل  .4پروفیل نظام ارزشهای طراحی سازمان فضایی خانه در دیدگاه اسالم ،ویژگیهای مثبت ارزیابی شده حاصل از بررسی
استداللی و دلفی در سازمان فضایی درون خانه به جهت تحقق روابط خانوادگی اسالمی ،نمودار اصول معرفی شده را در سه
دستهبندی سازمان فضاهای عمومی ،نیمه عمومی و خصوصی در ارتباط فضاهای داخلی آنها با یکدیگر و با عرصههای مجاور
هریک در مؤلفههای کالبدی حریم بصری ،ارتباط بصری ،دسترسی و سلسلهمراتب منطبق با یافتههای حاصل از بررسیهای
استداللی ،تفسیری و تحلیلی و دلفی نشان میدهد.
منبع :نگارندگان

تحققسنجی مدل در طراحی

آموزش ِ معماری و جایگاه محتوا در آن برای نظریهپردازان ،پژوهشگران و مجریان معماری دغدغهای
مهم بوده است .و آنجا که بحث از آموزش طراحی خانه بهمیان میآید ،حساسیت امر دوچندان میشود.
هر آموزش و هر شیوه طراحی نمیتواند به سرانجام مطلوب و طرح «پاسخگو» بینجامد .مغفول ماندن بعد
محتوایی در طراحیهای معماری با موضوعات مختلف ،یکی از محوریترین مباحث تحقیقاتی در حیطه
پژوهشهای آموزش معماری است (ندیمی1370 ،؛ محمودی1383 ،؛ نقرهکار1387 ،؛ رنجبر کرمانی،
1389؛ حجت1380 ،؛ نقیزاده1386 ،؛ و  .)...دانشجویان طراحی بهویژه در سطوح پایینتر طراحی  -از
جمله طرح معماری خانه  -که با مباحث نظری آشنایی کمتری دارند ،غالب ًا در مرحله ارائه کانسپت باقی
میمانند و قادر به ارائه طرحی منسجم به لحاظ ارتباط فرم و عملکرد با محتوای مرتبط با آن نیستند .بنا
به نظر الوسن ( ،)1384دانشجویان طراحی اکثرا ً بیشتر وقتشان را صرف بخشهای بیاهمیت مسئله
میکنند .وی معتقد است برای طراح بسیار دشوار است که بداند چه اطالعاتی را باید در ابتدا گردآوری
کند ،مگر اینکه مسئله طراحی را قدری بررسی کرده باشد .بررسیها نشان میدهد آموزش محتواگرا
نیازمند مدلهایی است که بتواند زمینه این امر را محقق سازد .برقراری رابطه میان نظر و عمل و به تعبیری
محتوا با طراحی ،رسالت اصلی اینگونه مدلها است 22.این مقاله با هدف اصلی برقراری رابطه میان محتوا
و طرح ،پس از ایجاد مدل نظام ارزشهای طراحی سازمان فضایی درون خانه  -که رابطه میان مؤلفههای

5.00
4.00
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه آزﻣﻮن

3.00

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه ﮔﻮاه

2.00
1.00
0.00
var1
var2
var3
var4
var5
var6
var7
var8
var9
var10
var11
var12
var13
var14
var15
var16

شکل .5نتایج فرایند نمرهدهی به طرحهای دو گروه آزمون و گواه ،مقایسه میانگین نمرات داده شده به دانشجویان دو گروه
منبع :نگارندگان

بحث و تحلیل

با توجه به مستقل بودن دو گروه آزمون و گواه از آزمونهای مربوط به نمونههای مستقل استفاده شد و از آنجا
که دادههای این تحقیق (امتیازات داده شده به افراد گروه آزمون و گواه توسط استادان) از نوع رتبهای بوده و
تعداد افراد دو گروه  6نفر است ،آزمونهای ناپارامتری من-ویتنی و کولموگروف-اسمیرنوف برای مقایسه
میانگین امتیازات بهکار گرفته شد .با توجه به سنجش «تفاوت معنیداری میان میانگین امتیازات گروه آزمون
نسبت به میانگین امتیازات گروه گواه» برای بررسی در آزمونهای آماری فرض صفر «نبود تفاوت معنیدار
میان میانگینهای دو گروه» در نظر گرفتهمیشود .برای انجام این دو آزمون از نرمافزار  SPSS18استفاده شد.

بازخوانی اسالمی از مدل محیط-رفتار راپاپورت در...

6.00
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محتوایی روابط خانوادگی و مؤلفههای روابط میان فضاها را مبتنی بر فرهنگ اسالمی تبیین مینماید  -به
تحققسنجی مدل مربوطه در ارتقای محتوا در آموزشطراحی خانه پرداخته است.
برای تحققسنجی مدل بهدست آمده ،آتلیه طرح معماری خانه دوره کارشناسی در سه ترم تحصیلی -
با تقسیم تصادفی  -به دو گروه  15نفره آزمون و کنترل دستهبندی شد .گروه آزمون منطبق با مدل
ارزشهای بهدستآمده از روش استداللی و دلفی ،برای سازمان فضایی خانه آموزش دیدند و گروه گواه
بدون بهرهگیری از آن کار طراحی را انجام دادند .دادههای تحقیق با استفاده از روش سنجش عملکردی و
از طریق تعیین رتبه طراحی دانشجویان در معیارهای 16گانه فوق گردآوری شد .رتبهبندی کار دانشجویان
توسط نگارندگان در تمامی طرحها صورت گرفت .بهمنظور اعتباردهی به فرایند نمرهدهی از پنج نفر
مدرس طراحی که سابقه تدریس در طراحی معماری خانه را داشتند خواسته شد به شش طرح از مجموع
طرحهای گروه آزمون و شش طرح از مجموع طرحهای گروه گواه طبق معیارهای مشخص شده امتیازی از
صفر تا پنج اختصاص دهند .امتیاز (نمره) صفر بهمنزله حداقل ایجاد معیار مربوطه و پنج به منزله حداکثر
آن است .گروه  12نفره منتخب شامل دو طرح از رده پایین ،دو طرح از رده میانی و دو طرح از رده باالی
هر دو گروه در نمرهدهی پایانی کالس در انتهای ترم انتخاب گردید .عالوه بر نمرهدهی به طرحها در
معیارهای 16گانه فوق ،از داوران خواسته شد نمرهای به میزان خالقیت طرح و همچنین نمرهای به کل طرح
اختصاص دهند تا بر اساس آن بتوان فاکتورهای رقیب را در بررسیها مورد توجه قرار داد .میانگین نمرات
گروه آزمون و گواه در شکل زیر نمایش داده شده است( .شکل  )5دادههای بهدستآمده از این مرحله،
برای دستیابی به نتایج نهایی با استفاده از آزمونهای آماری تحلیل و بررسی شد.
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جدول  .2مقایسه سطح معناداری تفاوت در معیارهای 16گانه پروفیل در دو گروه آزمون و گواه ،با استفاده از نتایج آزمونهای
من-ویتنی و کولموگروف -اسمیرنوف
ﮔﺮوهﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد
آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
رﺗﺒﻪﻫﺎ

ﮔﺮوه آزﻣﻮن

6

9.50

ﮔﺮوه ﮔﻮاه

6

3.50

MannWhitney U

Z

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری
آزﻣﻮن ﻣﻦ-
وﯾﺘﻨﯽ

KolmogorovSmirnov Z

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری
آزﻣﻮن
ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف-
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف

0.000

-2.882

0.002

1.732

0.005

منبع :نگارندگان

بررسی نتایج آزمونهای آماری در  16متغیر اول ،بهطور مشخص میزان معنیداری آزمون من-ویتنی را
 0.002و میزان معنیداری آزمون کولموگروف اسمیرنوف را  0.005نشان میدهد و با در نظر گرفتن
درصد اطمینان  %95هر دوی این معنیداریها از  0.05کوچکترند و بنابراین فرض صفر مبنی بر
برابری میانگینها در  16متغیر اول در دو گروه آزمون و گواه رد میشود .بهعبارتدیگر میتوان گفت
با رد فرض صفر ،میانگین امتیازات داده شده به گروه آزمون دارای برتری معنیداری نسبت به میانگین
امتیازات گروه گواه است ،یعنی دانشجویان گروه آزمون توانستهاند سازمان فضایی خانه را نسبت به گروه
کنترل نزدیکتر به تحقق مؤلفههای روابط خانوادگی طراحی نمایند.
جدول  .3مقایسه سطح معناداری عدم تفاوت معیارخالقیت در دو گروه آزمون و گواه ،با استفاده از نتایج آزمونهای من-ویتنی
و کولموگروف -اسمیرنوف
ﮔﺮوهﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد
آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
رﺗﺒﻪﻫﺎ

ﮔﺮوه آزﻣﻮن

6

7.50

ﮔﺮوه ﮔﻮاه

6

5.50

MannWhitney U

Z

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری
آزﻣﻮن ﻣﻦ-
وﯾﺘﻨﯽ

KolmogorovSmirnov Z

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری
آزﻣﻮن
ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف-
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف

12.000

-0.971

0.394

0.866

0.441

منبع :نگارندگان

در مورد میزان خالقیت دانشجویان ،سطح معنیداری آزمون من-ویتنی  0.394و سطح معنیداری
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف  0.441است .با درصد اطمینان  ،95هر دوی این آزمونها دارای
سطح معنیداری بیش از  0.05هستند و بنابراین طبق هر دو آزمون شواهد کافی برای رد فرض صفر
وجود ندارد و بهعبارت دیگر در میزان خالقیت دانشجویان در ارائه طرح ،میانگین امتیازات گروه آزمون
و گواه بهطور معنیداری متفاوت نیست .پس کاربرد محتوای برآمده از فرهنگ اسالمی توسط دانشجویان
گروه آزمون بر خالقیت آنها تأثیر منفی نداشته است و در این مورد دو گروه آزمون و کنترل تقریب ًا
مشابه هم عمل نمودهاند.

ﮔﺮوهﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد
آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
رﺗﺒﻪﻫﺎ

ﮔﺮوه
آزﻣﻮن

6

8.50

ﮔﺮوه ﮔﻮاه

6

4.50

MannWhitney U

6.000

Z

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری
آزﻣﻮن ﻣﻦ-
وﯾﺘﻨﯽ

0.065

-1.932

KolmogorovSmirnov Z

0.866

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری
آزﻣﻮن
ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف-
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف
0.441

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

) اﺑﻄﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻋ ﺻﻪ ﻧ ﻪ ﻋ ﻮﻣ () اﺑﻄﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻋ ﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻ (

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

) اﺑﻄﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻋ ﺻﻪ ﻧ ﻪ ﻋ ﻮﻣ و

+

 .1اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ ورودي و ﻓﻀﺎﻫﺎي

 .2اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ
 .3اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻴﻤﻦ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ

 .4اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮري ﻣﻬﻤﺎن

 .5اﻳﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ
 .6اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻴﻤﻦ و ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮري ﻣﻬﻤﺎن
 .7اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ و ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺧﺎﻧﻪ

 .8اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻤﻴﻦ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
 .9اﻳﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻤﻴﻦ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
 .10اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ)اﺗﺎقﻫﺎي ﺧﻮاب

 .11دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻴﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ)اﺗﺎقﻫﺎي ﺧﻮاب(
 .12اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻴﻤﻦ و ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ)اﺗﺎقﻫﺎي ﺧﻮاب(
 .13اﻳﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻴﻤﻦ و ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ)اﺗﺎقﻫﺎي ﺧﻮاب(
 .14اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﻴﻤﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﺑﻄﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 .15اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻴﻤﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻧﺸﻤﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ
 .16ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺗﺎق واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ از اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻓﺮزﻧﺪان
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شکل  .6بررسی تطبیقی میان پروفیلهای حاصل از طراحی سازمان فضایی درون خانه توسط دو گروه آزمون و گواه با پروفیل مبتنی
بر دیدگاه اسالمی .نمودار خط چین پروفیل مبتنی بر دیدگاه اسالمی در سازمان فضایی خانه را نشان میدهد ،سمت راست :پروفیل
حاصل از طراحی سازمان فضایی خانه توسط دانشجویان گروه آزمون تطابق زیادی را با پروفیل اسالمی نشان میدهد ،سمت چپ:
پروفیل حاصل از طراحی سازمان فضایی خانه توسط دانشجویان گروه گواه ،تطابق کمی را با پروفیل اسالمی نشان میدهد.
منبع :نگارندگان
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در مورد نمره کلی طراحی سطح معنیداری آزمون من-ویتنی  0.065و سطح معنیداری آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف  0.441است .با درصد اطمینان  ،95هر دوی این آزمونها دارای سطح
معنیداری بیش از  0.05هستند و بنابراین طبق هر دو آزمون شواهد کافی برای رد فرض صفر وجود
ندارد و بهعبارت دیگر در این مورد میانگین امتیازات گروه آزمون و گواه بهطور معنیداری متفاوت
نیست .بنابراین این فرض که بهکارگیری پروفیل ارزشها در طراحی خانه بر میزان خالقیت و نمره کلی
دانشجویان تأثیر منفی میگذارد رد میشود ،چراکه نتایج تحلیلهای آماری تفاوت معنیداری را میان دو
گروه در این دو پارامتر نشان نمیدهد.
نمودارهای بررسی تطبیقی پروفیل حاصل از میانگین نمرات اختصاص داده شده به طراحی سازمان
فضایی درون خانه توسط دانشجویان گروه آزمون و گواه در مقایسه با پروفیل میزان حاصل از دیدگاه
اسالمی ،بهصورت ذیل است:23

بازخوانی اسالمی از مدل محیط-رفتار راپاپورت در...

جدول  .4مقایسه سطح معناداری عدم تفاوت معیار نمره کلی به طراحی در دو گروه آزمون و گواه ،با استفاده از نتایج آزمونهای
من-ویتنی و کولموگروف -اسمیرنوف
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همانطور که شکلها نشان میدهند ،دانشجویان گروه آزمون نسبت به گروه گواه توانستهاند تطابق
بیشتری را با نمودار سنجش حاصل از ارزشهای اسالمی در طراحی سازمان فضایی درو ن خانه ایجاد
نمایند .در عین حال همانطور که نتایج آزمونهای آماری نشان میدهد ،نتایج دو گروه از حیث میزان
خالقیت و نمره کلی تفاوت معنیداری نداشته است ،بنابراین میتوان درعین ایجاد جنبههای خالقانه و
زیباییشناسانه توسط دانشجویان در طراحی ،نسبت به ایجاد محتواهای صحیح برگرفته از اندیشه اسالمی
در طراحی تأکید ورزید.

نتیجهگیری

این مقاله تالش نمود تا مدل ارزشهای طراحی سازمان فضایی درون خانه را براساس مؤلفههای روابط
خانوادگی در اسالم ارائه دهد تا برمبنای آن بتوان سطح تعامالت اجتماعی میان افراد خانواده را افزایش
داد .بهنظر میرسد با رعایت اصول مطرح شده در این پروفیل بتوان نتایج مؤثری در تحقق ارزشهای
اخالقی و فرهنگی در روابط خانوادگی و سبک زندگی مبتنی بر اندیشه اسالمی و بالطبع ارتقای آموزش
طراحی خانه بهدست آورد .پروفیل ارائه شده در این مقاله بر مبنای رویکرد اسالم ،در پی انتقال ارزشها
و اصول اسالمی به سبک زندگی مردم و ارتقای روابط میان افراد خانواده بوده و مبنا را جهانبینی اسالم
قرارداده است .در عین حال کاربرد مدل سنجش کیفیت محیطی راپاپورت در این مقاله که بر نقش
تمایزات فرهنگی در طراحی تأکید مینماید ،امکان قرائتهای مختلف مدل را در دستگاههای فکری
مختلف ،فراهم نموده است .اصول بهدست آمده برای سازماندهی عرصههای عمومی ،نیمهعمومی و
خصوصی از جهت کاربرد مؤلفههای کالبدی حریم ِ بصری ،ارتباط بصری ،دسترسی و سلسلهمراتب،
در تحقق مؤلفههای روابط خانوادگی از دیدگاه اسالم ارائه شده است .عرصه عمومی خانه نیازمند ایجاد
بصری بیشتر
حداکثر حریمهای بصری با دیگر فضاهای خانه است و در عرصه نیمهعمومی ارتباطات
ِ
و رفع موانع دید باید مورد توجه قرار گیرد .عرصه خصوصی درعین ایجاد امکان اجتماعات کوچکتر
افراد خانواده در نشیمن خصوصی ،حریم فرزندان و والدین را بهطور جداگانه تأمین مینماید .بهمنظور
تحققسنجی مدل بهدست آمده در طراحی خانه ،پروفیل مربوطه توسط دانشجویان در فرایند طراحی
بهکار گرفته شد .فراوردههای طراحی دانشجویان توسط گروه داوران ارزیابیگردید .نتایج بررسیهای
آماری نشان میدهد دانشجویان گروه آزمون عالوه بر دستیابی به نتیجه مثبت در ایجاد محتوای اسالمی
در طراحی ،نسبت به گروه گواه ،از نظر میزان خالقیت و نمره کلی طرح متفاوت نبودند و ایجاد محتوا بر
فاکتورهای رقیب از جمله خالقیت تأثیر منفی نداشته است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بهکارگیری
این پروفیل میتواند منجر به بهبود ظهور محتوا در طراحی خانه توسط دانشجویان گردد بدون آنکه بر
سایر جنبههای طرح اثر منفی داشته باشد.

پینوشتها
 .1تعبیر راپاپورت از پروفیلهای طراحی محیط ،کیفیتهای متنوع محیطها است که وقتی مثبت است ،رضایت مردم را
فراهم میآورد و وقتیکه انتخاب میگردد ،محیطهای با ویژگیهای منفی را رد میکند (راپاپورت.)89-91 ،1391 ،
این تعبیر در متن مقاله بیشتر توضیح داده شده است .جهت مطالعه بیشتر بهکتاب فرهنگ ،معماری و طراحی نوشته
آموس راپاپورت مراجعه گردد.
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ر.ک .کتاب فرهنگ ،معماری و طراحی اثر راپاپورت
4. Gifford
ابزارهای سنجش راپاپورت در مدلسازی ارزشهای طراحی سازمان فضایی خانه مبتنی بر آموزههای اسالم در
بخشدوم مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.
بهعنوان مثال محدودیت زمین ،عوامل اقتصادی ،همسایگیها و . ...
7. Family Organization
اصول موجود در رفتار مابین اعضای خانواده در متون مرتبط به تفصیل ارائه شده است .ر.ک .حقوق از دیدگاه امام
سجاد(ع) ،سیرهنبوی ،منطق عملی ،سیره خانوادگی تألیف مصطفی دلشاد تهرانی.
امام صادق(ع)« :خدا بندهای را که فرزند خود را بسیار دوست میدارد ،مورد رحمت خویش قرار میدهد» (محمدی
ریشهری .)699 ،1379 ،پیامبر اکرم(ص)« :نگاه محبتآمیز پدر بهصورت فرزند عبادت است» ،و «هر بوسهای که
والدین نثار فرزند میکنند درجهای مثبت بهدست میآورند» (نوری طبرسی1988 ،م.).
پیامبر اکرم(ص)« :سوگند به آنکه جانم بهدست اوست ،مردم هیچ انفاقی نکردهاند که دوستداشتنیتر از گفتار نیک
باشد( ».بحاراالنوار ،ج  .)311 ،71و علی(ع)« :سخن بد مگوی ،اگرچه از پاسخ درماندی( ».شرح غررالحکم ،ج .)33 ،2
پیامبر اکرم(ص)« :کودکان را دوست بدارید و به ایشان مهر ورزید و چون به آنان وعدهای دادید ،به وعده خود عمل
کنید( ».الکافی ،ج )49 ،6؛ و «از ما نیست کسی که به کودکان و خردساالن رحمت نورزد( ».الکافی ،ج .)165 ،2
از چهار مورد فوق تحقق دو مورد امنیت و تربیت فرزندان از حقوق فرزندان در پیشنهاد سازمان فضایی خانه بیشتر
مورد تأکید بوده است.
امام صادق(ع)« :دیدگان خود را از نگاه به پدر و مادر آکنده مساز مگر از مهربانی و نرمی نسبت به آنان و صدای خود
را باالتر از صدای آن دو مبر ،و دست خود را باالی دست آن دو قرار مده ،و جلوتر از آنان حرکت مکن( ».الکافی،
ج .)157 ،2
پیامبر(ص)« :هر کس کودک خردسالی از نسل خود را خوشحال کند ،خداوند درروز قیامت او را خوشحال گرداند».
(کنزالعمال ،ج .)585-586 ،16
علی(ع) فرموده است« :یاری کردن یکدیگر و همکاری در برپا داشتن حق ،امانت و دیانت است( ».شرح غررالحکم،
ج .)350 ،1
پیامبر(ص) به روابط خانوادگی پرعاطفه و عاشقانه مینگریست و فرمود« :آیا شما را از بهترین همراه در زندگی آگاه
نکنم؟ همسری صالح که چون بدو بنگرد شادمان شود( ».مستدرک الوسائل ،ج .)10 ،14
امام صادق(ع)« :همسایهداری نیکو ،شهرها را آباد و عمرها را طوالنی میکند( ».اصول کافی ج  491 ،4روایت)7 :؛ و
«همسایهداری نیکو ،روزی را زیاد میکند( ».اصول کافی ،ج  490 ،4روایت.)3 :
این دستهبندی بهصورت فضاهای عمومی ،نیمهعمومی ،خصوصی و نیمهخصوصی نیز ارائه شده است (بحرینی،
.)1378
ر.ک .بخش روابط بیرونی خانواده ،ارتباط با مهمان.
ارتباط بصری و تأثیر آن بر روابط افراد یکی از شاخههای مهم روانشناسی است که بحث در مورد آن نوشتار مستقلی
میطلبد .در اینجا رفع موانع بصری از بعد کالبدی ،در رابطه میان دو فضا مورد بحث بوده تا زمینه را برای روابط افراد
فراهم آورد.
میانگینهای ارائهشده حاصل از بررسی دلفی در چهل مورد سؤال پرسشنامهای تنظیم شده در پرسش از تأثیر
مؤلفههای کالبدی ایجاد حریم بصری ،ارتباط بصری ،دسترسی و سلسلهمراتب در روابط میان عرصههای خانه بر
مؤلفههای روابط خانوادگی توسط نگارندگان است.
این بحث در مقاله دیگری تحت عنوان «بررسی مدلهای تبیینگر رابطه محتوا در طراحی بهمنظور ارتقای جایگاه
محتوا در آنها» توسط نگارندگان به تفصیل تشریح شده است.
میانگین نمرات داده شده توسط گروه داوران از صفر تا پنج به طرحهای دانشجویان هرگروه در  16معیار تعیین شده،
مبنای ترسیم پروفیلها بوده است.
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Abstract
Home as a dwelling of family is highly effective on the behavior and family members’ relationship with together. In this
case, designing the home’s interior space interactions, on the basis of separated private, semi-private and non-private
space zones that is called “Home Space Design”, can highly affect the relationship between family members. Home
space design model has faced a rapid change through the period of modern evolution. The changing culture of this design
model is noticed through the current changes of relations between family members in comparison with the past. This
case has been highly effective on home design and its education. Understanding home space design according to family
members’ relationship parameters in Islam is so important that can affect the improvement of content in student’s design.
Undergraduate students are usually facing with a conflict in spatial relations of today’s residential space design and the
previous one, and therefore, offer their design ideas on the grounds of personal creativity and aesthetic cognition of their
design tutors. This turns the design process into an independent, individually oriented process. This study aims to present
a model for teaching residential design, and to create relationship between content and design based on this model, with
regards to the differentiations of private, semi-private and non-private space zones in residential interior spaces (Home
Space Design Model), and this will be carried out on the basis of family relations in Islam. This model can connect
the content of family relationship in Islam with home interior space design. To achieve the study’s aim, environmental
behavior study (EBS) of Amos Rapoport was adapted with family relations from Islamic viewpoint. Although Islamic
viewpoint is basis of this study for presented home space design, however, use of environmental behavior study (EBS)
of Amos Rapoport created possibility for adapting this model for a different cultures. Environmental behavior study
of Amos Rapoport has noticed the importance of cultural differences for designing and content of it. In this paper, a
suggested model was designed with regards to the Islamic content in the boundaries of Islamic-Iranian concept according
to Rapoport’s model. The research results were then confirmed by residential design experts, through interviews and
questionnaires, and by use of Delphi Method. In the next step, proficiency examination of this model, introduced as an
educational tool for home space design model, in the first design studio, was carried out for two undergraduate student
groups of analysis and control. Finally, the selected static samples of both groups were examined and confirmed by five
residential design experts to validate this analysis. Results show that the analysis group designed their home space system
with regard to Islamic thought about family relationship by high percentage, whereas no much difference is noticed in
creativity and aesthetic aspects of both examined groups. This shows that although aesthetic aspect of a residence is not
independent from its home space design model, the realization of a fine comprehensive design education is achievable
through a detailed compliance with the suggested model’s priorities.
Keywords: Rapoport, Environmental-Behavior Study Model, home space design, design education, Islam.

