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 چکیده

 غيراسالمي و يغرب مندانانديش ؛ موضوعي كهمسكن و سرپناه بوده است موضوعهاي بشر از نخستين روزهاي خلقت تاكنون يكي از دغدغه

قلبي انسان و رسيدن او  رامشآ و كمک به سكن را به منظور هويّت دهيهاي اساسي مدارند. دين مبين اسالم شاخصه به آن ساكن و ظاهري نگاهي
نگرش و سبک  در تغيير دليل بهو   انساني واالي حقيقت بر عميق مبتني تفكر اسالمي نيز به سبب -ايراني به كمال الهي ارائه مي نمايد. مسكن

سكن مفته و اهميت اصالح روش مروزه بيش از پيش مورد توجه قرار گرمحلي كشورمان ا و قومي مسكوني هاي سنت و زندگي افراد در بعد فرهنگي
هت اسالمي به ج -رانيسكن ايملذا ارزيابي و سنجش شاخص هاي  سازي با استفاده از مفاهيم قرآن و سنت اهل بيت )ع( را الزامي نموده است

 . آسيب شناسي و اصالح روش مسكن سازي امروزي ضروري مي نمايد

گرفته است. دراين پژوهش ابتدا حالت شهر اروميه انجاماسالمي در م -هاي مسكن  ايرانيهدف تحليل و ارزيابي شاخصپژوهش حاضر با 
ارشناسان حوزوي و بندي گرديده است كه از نظرات ك ز آيات و احاديث و منابع مرتبط استحصال و دستهاهاي مسكن ايراني اسالمي شاخص

حليل تها و سنجش و الت بر اساس شاخص. سپس براي ارزيابي و تحليل از دو رويكرد سنجش و تحليل محگيري شده استدانشگاهي نيز بهره
در  است.ه استفاده شد (TOPSISتاپسيس )( و AHP) بيفرايند تحليل سلسله مراتهاي ارزيابي چند معياره كارگيري مدلها در محالت با بهشاخص

حالت قديم و جديد اقدام گرديده است. نتايج نشان اسالمي در م -هاي مسكن ايرانيشناسي شاخصآسيب وهله بعدي با تحليل نتايج دو رويكرد به
باشد. همچنين با توجه تري ميضعيت مطلوباسالمي در و -هاي مسكن ايرانينظر شاخص القدم ازدهد كه محله بهداري  نسبت به محله مهديمي

سبز در  هاي دسترسي مسكن، اِشرافيت و فضاياخصقاومت و ايمني در وضعيت نسبتا مطلوب، و شها در محالت، شاخص مبه نتايج تحليل شاخص
 شده است.ها، به ارائه راهكارها و پيشنهادات پرداخته محله در وضعيت نامطلوبي قرار دارند. درنهايت براي رفع ضعف
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 مقدمه

سطح جهان  را در شهرنشینی بازتابی از فعالیت های انسانی و ملموس ترین پدیده ای است که الگوهای سکونتگاه های انسانی

ا و و مصرف کااله (. سکونتگاه های شهری نه تنها کانون تولید و توزیع3: 1400متوحل ساخته است ) ادهممی خامنه و همکاران، 

مدن های شهری محسوب می شوند تاجتماعی در  -خدمات محسوب می شوند، بلکه مراکز اصلی شکل گیری روندهای اقتصادی

نوان تنها به عابتدا  ردهاي اوليه زندگي انسان ترين نيازمسكن به عنوان يكي از ضروري(. 60: 1389)حیدری چیانه و رضاطبع، 
 هايملت بينيجهان كننده كسمنع مختلف، عقايد و هافرهنگ گيريشكل با تدريج بهد، اما بو رماس و گرما از انسان حفظ براي سرپناهي

ته و خانه ه و خانواده وجود داشدر طول تاريخ خانه هميشه پيوندي ناگسستني بين خان(. 36: 1393زاده و سيروسي، )الهي گرديد مختلف
كن مهم ترين دارايي مس(. Farajollahi Rod and Ardiani, 2019: 36)ده است وسيله اي براي تأمين امنيت و مكاني براي آرامش بو

و جعفري  142:  1391، مكارانمولدي است كه باعث اعتبار زندگي مي شود و اهميت بسزايي در زندگي جوامع شهري دارد )روستايي و ه
غاز امع شهري آي مسكن در جوود و بحران كيفي و كمّها، كمب(. با ظهور انقالب صنعتي و افزايش جمعيت شهر68: 1398و شري زاده، 

، تيموري و اصغري  3:  1397ي زماني و مصطفايي، هاي ايران نيز گرديده است )اصغرهاي اخير متوجه شهردر دههشد كه اين بحران 
ند از: ها عبارتنترين آمهم هزنند ك. عالوه بر افزايش جمعيت شهرها عوامل ديگري نيز به بحران مسكن دامن مي(164: 1394زماني، 

، ارتقاي رفاه و وارهاي تک نفرهها، رشد خانشهر هاي ساخت ابنيه، قيمت باالي زمينتقاضا براي ارتقاي كيفي مسكن، دگرگوني در شيوه
هاي مادّي ور خالصه تمركز بر جنبهطبه هاي شهري وافزايش توقعات جامعه، تغيير شيوه زيست و فناوري، فرسودگي تدريجي بافت

همچنين تأمين  اي موجود وهو طرح هايي كه براي ارزيابي مساكني بارز در برخورد با مسأله مسكن اين است كه غالب معيارحيات. نكته
 به عبارت بهتر قتصادي )ياهاي اعيارهايي كمّي هستند كه محدود به مگيرند، معيارها مورد استفاده قرار ميها و تدوين برنامهكمبود

قلبي رسيدن(  به آرامش ونت يعنيهاي كيفي و عمدتاً معيارهاي فرهنگي، كه به ماهيت اصلي سكونت )سكباشند، و معيارسوداگرانه( مي
 پردازند، معيارهاي مهجور هستند.مي

اكه اواًل رد، چردهنده كالبد و ساختار شهر نيز معرفي كترين عامل و هدف شكلتوان اصليرغم مشكالت ذكر شده، مسكن را ميعلي
د و بلوغ و زندگي ولّد و رشتفضاي  ،ها و مسكن مردمان است؛ دوم، خانهآنچه از شهرها صراحتاً در اختيار و تملّک شهروندان است، خانه

؛ انواده استاعي يعني خترين واحد اجتمفرد در حالت فردي يا در ميان خانواده است؛ سوم، خانه محلّ استقرار فعاليت و رشد كوچک
هاست )نقي زاده، ساز وحدت يا برعكس تفرّق آنترين عوامل هويتي فرد و جامعه و زمينهترين و ابتداييچهارم، مسكن يكي از اصلي

 اعياجتم و فرهنگي شرايط اساس بر جامعه هر افراد(. با آگاهي از اين موضوع كه 25-24: 1395و اكبرپور، جعفري و كريمي،  48: 1392

 ه سبب شده دركه اين مسأل دارند، را خود مختص ايران نيز با توجه به مسائل ديني عقايدي جامعه كنند؛ مردممي يزندگ خود سرزمين

 كه بوده فرهنگي بيان ياصل اشكال (؛ كه از1: 1394برخوردار شود )عطاپور،  خاصي شرايط از ايران در مسكن ساخت و طراحي گذشته

كرد )وثيق و مي عكسمن نيز را ديني باورهاي و زيباشناختي هايارزش هنري، هاي اسيتحس سرپناه، شكل فني هايحلراه همزمان
 روند با است و شده توجه سيارب و مباحث طمأنينه و با خاص ايگونه به مسكن موضوع به اسالم آسماني در دين .(50: 1389زاده، پشوتني

 اساسي هايويژگي و هاشاخصه ينتبي به و داشته برحذر مسكن، زمينه قصان درن و خواهيزياده هرگونه از را ها انسان خويش، آميزاعتدال

 (.2: 1394است )ماليري و خاقاني،  پرداخته آن

، از اهداف اجتماعي بشر براي شده شناخته حقوق ساير كنار در بشري حق يک عنوان به دسترسي به مسكن و داشتن مسكن مناسب،
 Farajollahi Rod)و فضاهاي مسكوني بايد بتوانند نيازهاي جسمي و روحي را برآورده كنند   (.3:1390است )پورمحمدي، هر جامعه

and Ardiani, 2019: 36باشد كه از جمله مسائل مهم در سبک زندگي اسالمي نيز، مسكن اي حائز اهميت مي(. اين موضوع به اندازه
هاي فرهنگي و احياء و ترويج مناسبي كه خصوصيات آن بر ارزش(. مسكن 32: 1392مناسب و شرايط و خصوصيات آن است )اصغري، 

 هايامّا پيشرفت(. 39: 1391زاده، باشد )نقيبيگانگي و بازگشت به خويش ميها در جامعه استوار بوده است و در راستاي امحاء از خودآن

 بين ما نشده كنترل رقابت سرانجام و ديگر سوي زا اخالق و افراد خانواده پذيريمسئوليت حس ضعف سو، يک از سابقهبي تكنولوژيک
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)ماليري و  است آورده پديد را آورمالل هايزندگي يندارد زمينه مسلمانان باروحيات سنخيتي هيچ كه بيگانه فرهنگ ورود و كشورها
 بينيجهان اصول و گذشته هاي هده اسالمي  -ايراني معماري مباني از گيري بهره با مسكن مباني تدوين (؛ كه ضرورت2: 1394خاقاني، 

 نه كه معنا اين نموده است. به ناپذيرابنيه را، اجتناب ساخت هاي شيوه در دگرگوني و مسكن كيفي ارتقاء به اسالم و نيز الزام توجه توحيدي

 به (. توجه2: 1392ه بيرجندي، زاده و اسدزاداست )نقي درست بيگانه الگوهاي نابجاي تكرار و كوركورانه تقليد نه و گذشته كالبد تكرار

مساكن شهر و بافت مسكوني به (. 3: 1394است )حسيني و صميمي،  خورده گره الهي آيات به نگريبصيرت با اسالم در مسلمان مسكن
يک و تواند هم در بافت ارگاناي از سطح شهرها( ميهاي اسالمي )به دليل اشغال بخش عمدهگاه نمود ارزشترين تجليعنوان اصلي

قديمي شهرها و هم در بافت جديد شهرها، مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. در چند دهه اخير سياست هاي غير موثر تامين مسكن جاي 
خود را به ايجاد سرپناه داده و محصول چنين روندي، انبوهي از ساختمان هاي به اصطالح مسكوني است كه نمايانگر بي توجهيي به 

پژوهش حاضر براي تحقق اهداف اصلي (. براين اساس، 201: 1400اسالمي است )پيلور و همكاران، -رسازي ايرانياصول معماري و شه
 -هاي مسكن ايرانيشناخت شاخص -2شناخت وضع موجود مساكن محالت قديم و جديد شهر اروميه؛  -1زير تمركز نموده است: 

به  اسالمي براي دستيابي -هاي مسكن ايرانيو جديد شهر اروميه با شاخصارزيابي و تحليل تطبيقي مساكن محالت قديم  -3اسالمي، 
 هاي مذكور.نقاط ضعف و قوت محالت مورد مطالعه در ارتباط با شاخص

ريزي و احداث مسكن در سالمي در نظام برنامها -هاي ايرانياصول و شاخص و لزوم رعايت موضوع مسكن اهميت به با توجه
 ه مي شود.پرداخت هاآن از برخي معرفي به بخش اين در كه است شده انجام زمينه اين در گونيگونا مطالعات كشورمان

 اسالم را با اهديدگ از مسكن فهوم، م«مفاهيم مسكن در آيات و روايات اسالمي»( در مقاله خود با عنوان 1388زاده ) وثيق و پشوتني

-يافته دست مسكن مفهوم زمينه در ينيد هايگيريجهت اند؛ در نهايت نيز بهقرار دادهمورد بررسي  روايات( و )آيات ديني منابع از استفاده

 تا بنا تک هايحوزه در را نمسك كه كندمي را مطرح هاييشاخصه و ضوابط معماري، درباره اسالمي متون اند. نتايج تحقيق حاكي است،

 نمايد.يم تشريح ساختماني هايو مجموعه انساني ايهتوده در را انسان و مسكن نقش و دهدمي پوشش شهري مجموعه

في رزيابي كيار با اسالمي معاص -بازتعريف الگوهاي طراحي مسكن مطلوب ايراني» ( در مقاله خود با عنوان 1395آصفي و ايماني )
ند كه رابطه ي ه رسيده ان نتيجيابه ارائه ي راهكارهايي جهت ارتقاء كيفيت مسكن و محيط مسكوني پرداخته اند و به « خانه هاي سنتي

رچشمه مي اي اصيل سهارزش  معناداري بين كيفيت خانه هاي سنتي، انسان، معماري و سبک زندگي گذشته وجود دارد كه از سنت ها و
 گيرد.

 «امروزاني ا مسكن آپارتمببررسي تطبيقي شاخص هاي مسكن ايراني، اسالمي » ( در مقاله خود با عنوان 1395ضرغامي و سادات )
ه براي كسيده اند تيجه رنبه مشخص نمودن ميزان همبستگي اصول معماري ايراني با اصول معماري اسالمي پرداخته اند و به اين 

يم خصوصي، ، داشتن حرراحي و اجراء مجتمع هاي مسكوني امروزي چهار عامل امنيت و آسايشاسالمي در ط -بازگشت به الگوي ايراني
پارتماني آن كاسالمي و مس -عي و تواضع در خانه به عنوان شاخص هاي مشترک مسكن بر مبناي فرهنگ ايرانياستفاده از عوامل طبي

 امروز هستند. 

مسكن در  معيارهاي كّمي و كيفي «يرانيا -تأملي در شناخت مباني مسكن اسالمي»( در مقاله خود با عنوان 1392زاده )نقي
ه از معتقد است ك گي هستند،اي فرهنتأكيد بر مهجور ماندن معيارهاي كيفي، كه عمدتاً معياره داده و ضمنكشورمان را مورد توجّه قرار

مه نيز به شد. در ادابامي "وبهاي مسكن مطلمعرّفي و ترويج ويژگي"ها در راه تأمين مسكن مناسب براي جامعه ايراني نخستين گام
 پرداخته است.اسالمي -هاي بنيادين مسكن ايرانيتبيين اصول و معيار

هاي ساختمان و مسكن و را با هدف توجّه دادن دانشجويان و اساتيد رشته «اسالميشهر  وسيماي مسكن »( كتاب 1393قرائتي )
-ها به اين نكته كه اسالم فقط به مسائل فردي و عبادي نپرداخته است و خالق انسان و هستي، براي همه نيازمنديمسئوالن شهرداري
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هاي بنيادين در خانه و مسكن از ديدگاه قرآن و رنامه دارد تأليف نموده است. هدف ديگر اين نوشتار را نيز بيان چارچوبهاي انسان ب
 روايات،  عنوان نموده است.

-معصومين ائمه روايات و آنقر آيات اساس بر سنتي مسكن هويتّي هايمؤلفه بازشناسي»( نيز در مقاله خود تحت عنوان 1391اخوت )

آمده بر "دارند؟ كديگري با اي رابطه چه و چيست سنتي مسكن در اسالمي هويت هاي مؤلفه"درصدد پاسخگويي به اين سوال كه   «)ع(
پيوند  ساختاري، پيوند هدر سه مؤلف سنتي مسكن ديني باشد كه هويتدهنده اين موضوع مياست. در پايان نيز نتايج پژوهش نشان

 هويت الگوهاي كه معنا نبدي ناپذيرند؛ تفكيک و داشته همپوشاني يكديگر با سه اين كه است بندي ستهد قابل معنايي پيوند و محيطي

 نيز مقاله انتهاي در گردند.مي يمتعال معنايي پيوندهاي با نهايت در و يابندمي قوام محيط در سپس گيرند، مي شكل ساختار در ابتدا ديني

 شده است. بيان سنتي مسكن از دريافتي هويتي هاي مؤلفه اساس بر معاصر سكنم در اسالمي هويت بازآفريني راهبردهاي

 مبانی نظری تحقیق

انسان  زندگي مرتبط با موضوعات ها وي پديدهتوان مسكن را جداي از بقيّهتفكّر وحدت گراي منبعث از تعاليم اسالمي نمي برپايه
 به پرداختن منبع بهترين محيطي طشراي و انسان نيازهاي با انطباقش بواسطه نانمسلما مسكن .(40: 1391زاده، )نقي مورد بررسي قرارداد

 يمتعال در اي حيات انسانبه نحوي بر تجلّي و ارتقاي كيفياتي كه برباشد و  مي انسان( براي )سكينه مناسب مسكن درباب جزييات
اسالمي،  -انيي مسكن ايرهام شاخصو معيارهاي بنيادين و اه. براين اساس، برخي اصول اند، تأثير مثبت داردمورد توجه بوده اسالمي 

 ت.سمعرفي شده ا -ز اين منابع در بخش پيشينه تحقيق پرداخته شدكه به برخي ا-با بررسي منابع در دسترس مرتبط با موضوع، 

 اسالمی -اصول و معیارهای بنیادین مسکن ایرانی

ز حيات، اساحت  سه اسب اينني، نفساني و جسماني قابل تصوّر است، و به تندين اسالم براي حيات انسان سه بعد روحااز منظر 
 )مثل هاي نفسانيها(، نيازمثال آن)مثل خوراک و پوشاک و خانه و ا نيازهاي مادّي يا فيزيولوژيكي :نيازهاي انسان نيز تحت سه مقوله

قسيم ماوراءالطّبيعه( ت مرتبط با عنوي وا مبدأ هستي و جنبه هاي مآزادي، حبّ ذات و ساير نيازهاي رواني( و نيازهاي روحاني)مثل ارتباط ب
است كه از ديدگاه بوده  يازهايشن به پاسخگويي جهت در ديرباز از انسان هايفعاليت تمامي حقيقت، در. (1385زاده، )نقي بندي مي شوند

نيز  بوط به آنعوامل مر ومسكن  هاي معنوي هستند.اي در خدمت و در جهت تحصيل آرمانعملكردهاي مادّي، راه و وسيلهاسالمي 
ژگي هاي كيفي خانه سته از ويه آن دبنظر قرارگيرند، بلكه توجّه دنبايد صرفاً به عنوان سرپناه و فقط پاسخگوي نيازهاي مادّي انسان م

 در كه نيز مسكن معماريمين راستا هدر  .(39: 1391زاده، )نقي ي نيازهاي رواني و معنوي انسان هستند نيز ضرورت داردكه تأمين كننده

 اسالم مبين كند. دينيم ايفا بشر معنوي و مادي نيازهاي تأمين در مهمي نقش است، زيست براي مناسب فضاي و محيط كردن فراهم پي

 در مختلفي هايتوصيه و اشتهند دور نظر از را معماري نوع و مسكن اهميت دارد، ريزيبرنامه مختلف هايزمينه در بشر، سعادت براي كه

و نيازهاي  اسخ به نفس()پ هاي رواني)پاسخ به كالبد(، نياز توأمان نيازهاي مادّي كننده ، تأميناست به نحوي كه  ارائه كرده باب اين
 شد.ابنيز مي  همدرنيت خانه از ديد اسالم با خانه عصربوده و در واقع، وجه تمايز  روحاني و معنوي )پاسخ به روح( انسان

معيارهاي مسكن مطلوب به اين محدود نمي شود كه فقط سرپناه و حافظ انسان در برابر شراط نامساعد جوّي و گزند حيوانات و 
اند، ها الزمي اينيا قيمت كم و مناسبي داشته باشد، يا اين كه تأمين آن براي هر كس مقدور باشد. همه ؛نوعانش باشداحتماالً آسيب هم

ها توجّه شود. يكي از نكات ضروري و بسيار مهم آن ي مسائلي نيستند كه در تعريف مسكن مطلوب بايد به آنه و همهاما كافي نبود
 و به نحوي كه در احاديثبراي ساكن خويش باشد.  (سكينه)آسايش  ،است كه مسكن بايستي محل و فضاي فراهم آورنده ي آرامش

-و اين به صراحت مأخوذ از كالم الهي است كه مي اشاره شده است اسالم در سكنويژه م جايگاه و بيت،  به اهميت اهل روايات

-ي شريفهضمن آن كه توجّه به آيه(. 80نحل: ”)اهللُ َجعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكَناً: و خدا براي سكونت شما منزل هايتان را قرار داد”فرمايد:

)به طور عام( تأمين شرايط مناسب آن در شب نيز اهمّيت خاص  ر اهمّّيت مسكندهد كه عالوه بنشان مي ي نملي مباركهسوره 86ي 
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 كه پولي اولين»گونه بيان شده است كه: ع( نقل شده، اهميت مسأله اين)در حديثي ديگر نيز كه از امام صادق .(40: 1391زاده، )نقي دارد

  .(37: 1393زاده و سيروسي، )الهي «باشد خانه نيز يد،فروشمي كه چيزي آخرين و كنيد خانه خريد صرف آوريد،مي به دست

لي براي رفع نيازهايش محكه براي مؤمن  كندمي تبيين مسلمان انسان شأن در و خوب خانه از فردي به منحصر هايويژگي اسالم،
فكري( و هم از  ويت رواني ش و امنگيري، گسترش خانواده و رفع نيازهاي اوليه(، هم از نظر رواني )آرامهم از نظر مادي )امنيت، شكل

 اخروي اوست.  و دنيوي سعادت كنندهتأمين يک هر به توجه باشد و نظر معنوي ) تفكر و عبادت( مي

 اسالمی  -های مسکن ایرانیشاخص

زمينه  رخته شده دان شناشاخص هاي پژوهش حاضر با بررسي پژوهش هاي صورت گرفته )كتاب ها و مقاالت پر استناد از پژوهشگر
زاده و اسدزاده بيرجندي نقي (،1392(،اصغري )1389زاده )وثيق و پشوتني، (1394ماليري و خاقاني ) (،1393قرائتي) تحقيق از جمله  

ابط همچنين در نظر گرفتن ضو و با توجه به اطالعات موجود در عرصه تحقيق و(، 1393زاده )الهي (،1393كشفي وهمكاران ) (،1392)
ابخانه اي ه به روش كتپيشين ز بررسياسالمي كه ا -هاي مسكن ايرانياز جمله مهمترين شاخص  تفصيلي انتخاب شده اند.طرح جامع و 

 -6بيعت ارتباط با ط -5اشرافيت،  -4سمت قبله،  جهت گيري به -3سترسي مسكن، د -2وسعت مسكن،  -1فراهم شده،  عبارتند از: 
 سايش و احساس تعلق به مسكن؛ آ-10نور طبيعي،  -9ي و كيفيت بنا، مقاومت، ايمن -8نماي ساختمان،  -7فضاي سبز محله، 

ده، اما شيست، نهي د نياز نبا اينكه در قرآن، اسراف گناه كبيره شمرده شده و در روايات، از ساخت مسكني كه مور  وسعت مسکن:
 مسلمان مرد سعادت مايه هانج اين در چيز سه اند:رمودهف اكرم)ص( (. رسول50: 1393است )قرائتي،  نسبت به وسعت خانه سفارش شده

 مؤمن راحتي و است مرد ادتسع از منزل بودن فرمايند: وسيع مي رفتار. امام صادق)ع( نيزخوش مركب و وسيع خانه خوب، است. همسايه

 كه داده قرار و تشويق توجّه مورد ار ايخانه ماسال و كندمي فرق رفاه و تجمل به آوردنروي با خانه بودن باشد. وسيعمي اشخانه فراخي در

 و عصمت بيت اهل ديدگاه از باشد جاري آن در محبت زالل و بتپد آن در سالم حيات نبض و باشد حاكم آن در زندگي شور و عاطفه صبقاي
 در .بپوشاند مردم چشم از را وا وضع و صاحبش ناموس كه است وسيعي خانه كند مي تأمين را مسلمان آسايش كه چيزهايي از يكي طهارت

 و وسيع بهتر است خانه، ياطح و صحن كه است گرديده تأكيد و شده متعدّدي هاياشاره نيز حياط وسعت به خانه، وسعت بر عالوه روايات،
 و است شرفى چيزى هر : براىاست فرموده علي)ع( امام شود:مي استناد باب اين در روايت يک به نمونه عنوان به جا اين در باشد. بزرگ
 .(7- 8: 1394باشد)ماليري و خاقاني، مي صالح آميزشكنندگان و معاشران و خانه صحن وسعت خانه، شرف

چنين كند. هميمي پيدا اگر مسكن به مراكزي مثل مدرسه و مسجد و كتابخانه نزديک باشد، انسان توفيقات بيشتر :مسکن دسترسی
تر گان آسانازديد بستبه ديد و كشود. لذا در انتخاب مسكن مكاني را انتخاب كنيم ها ميشهر براساس روايات، صله رحم سبب آباداني

ع( نيز )دند امام سجاكنه است، قطع ميگروهي از مردم، آنچه را خداوند به وصلش فرمان داد»فرمايد: سوره بقره مي 27باشد. قرآن در آيه 
عون يافتم ها را ملر قرآن آنكنند بپرهيز، زيرا من دبت با كساني كه قطع رحم مياز دوستي و مصاح»فرمايد: خطاب به فرزندش مي

 (.53: 1393)قرائتي 

 سوره 87 آيه اساس ر(. ب57: 1389زاده، است )وثيق و پشوتني قبله جهت اساس بر اسالم در يابيجهت جهت گیری به سمت قبله:

 صورت قبله اساس بر امور تنظيم و شده رعايت اسالمي شهر در جهت وحدت تا قبله است جهت منزل، براي جهت بهترين يونس، مباركه

 احكام بايستي است، حق ضرتح مقابل انسان ادب نشانه و ما مسلماني نشانه اينكه و قبله اهميت به توجه با (. پس1392گيرد )اصغري، 

 طراحي آن صولكه ا است تيهس خالق برابر در تواضع و تمعنوي به توجه شامل زندگي معيارهاي نتيجه در. گردد لحاظ هاخانه در قبله

 قبله زمينه در اسالمي اعتقادات به توجه ،(قبله به رو) هستي خالق يگانه با ارتباط براي هااتاق ساير از جدا و معنوي فضايي طراحي: شامل

 .(6: 1392سدزاده بيرجندي، زاده و اباشد )نقي مي ها اتاق براي كافي مساحت درنظرگيري و (بنا هاي جهت رعايت)

 زندگي ِاشراف بر (.179: 1397تعاليم اسالمي، ايجاد محرميت و بستن ديد نامحرمان است )امين پور و همكاران، از  شرافيت: يكياِ

آيد.  مي حساب به ديگران حقوق به تجاوز و نيست روا اسالمي معماري نظام در محل، اهل مساكن به پنجره و روزنه گشودن و ديگران
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 چيز سه در مؤمن فرمود: امام صادق)ع( نبرند. باالتر او بناي از را خود بناي كه است آن همسايه حق كه است فرموده اكرم)ص( رسول

 مصون ديد مردم از را ناشايست و حاالت كند پوشيپرده او هايناديدني از كه است ايگسترده يخانه ها، آن از يكي كه است آسوده

: 1391شود )اخوت، ها استنباط ميسوه بقره نيز پرهيز از اِشراف متقابل خانه 189(. همچنين از آيه 63: 1393مكاران، بدارد)كشفي وه
62.) 

 براي آن، در تفكر و روان و حرو سالمت براي طبيعت از گيريبهره شده، تأكيد برآن اسالم در كه نكاتي ديگر جمله از ارتباط با طبیعت:

. (40: 1393زاده، شود )الهيمي ديده وضوح به طبيعت عناصر با ارتباط ايراني نيز، سنتي معماري هستي است كه در لقخا به ايمان افزايش
آدمي  ب كه آسايشدر زمين مناس هوا ووشود كه قرآن بر احداث خانه در محلي خوش آبسوره اعراف نيز چنين استنباط مي 74از آيه 

 (. 59: 1391 تأمين گردد تأكيد دارد )اخوت،

-وستاني ميها بک آنيا نزدي هاي دورشود و در فاصلهها در قالب آپارتمان ساخته ميامروز اكثر منازل و شهرک فضای سبز در محله:

ه ط منزل است، نداخل حيا اغچه كوچکبدار است، نه آپارتمان بدون حياط؛ اولويت با امّا در فرهنگ اسالمي، اولويت با خانه حياط سازند.
-ل به باغچه خانهارد، تبديمكان دها هر كجا ابوستان بزرگ بيرون منزل. به همين دليل اگر مهندسان مسلمان تدبيري بينديشند كه پارک

 .(56: 1393كرد )قرائتي، ها شود، مردم از بركات باغچه استفاده بيشتري خواهند

گر امعه است، حاد جاآيكن نماي ساختمان چون در معرض ديد با وجود محترم شمردن مالكيت افراد در اسالم، ل نمای ساختمان:
سوره هود اين  87ز در آيه وضوع نيمتوان صاحب ساختمان را از آن نما بازداشت؛ دليل اين آسيبي به هويت ملي يا ديني جامعه بزند، مي

خواهيم تصرف يمگونه كه لمان هرما در اموا گفتند: آيا نمازت تو را وادار كرده كه نگذاريمردم به حضرت شعيب مي»چنين آمده است: 
 (. 63: 1393)قرائتي،  «كنيم: )ايشان نيز در جواب فرمودند(آري؛ مالكّيت، دليل جواز هر نوع تصرف و مصرف نيست

 ه كهف درسور 98در آيه  كريماست. قرآن وااليي اهميت داراي اسالم، در بنا ساختن در استحكام و دقت :مقاومت، ایمنی و کیفیت بنا

 معناست بدان اين. «كوبد مي مه در را آن فرارسد، پروردگارم وعده كه هنگامي»فرمايد:  مي چنين اين نمود، بنا ذوالقرنين كه يسدّ مورد

خوبي ساختمان و بنا از استحكام  . اگرنمايد تخريب راآن تواند نمي پروردگار امر جز به چيز هيچ كه است ايگونه به سد، اين استحكام كه
 آرامش مقوله با مسئله اين هك شد خواهد سلب موارد از خيلي در ساكنان، از امنيت و آرامش آن، بودن خطرآفرين دليل به برخوردار نباشد

 تا كه است شده گفته طور اين ،بنا مورد در زيرا دارد؛ هم اخروي اجر مذكور، فوايد بر عالوه بنا، سازيمحكم. است تعارض در مسكن بخشي

ص( )اكرم پيامبر روايت اين به توان مي باره اين در. شد خواهد بنا سازنده نصيب آن، پاداش و اجر كند، مي استفاده آن از كسي كه انيزم
 دارد جارى پاداشى بنشاند، مينز  در درختى تجاوز، و ستم بدون چنين هم يا بسازد بنايى تجاوز، و ستم بدون بتواند كس هر »نمود:  اشاره

 (.1392 )اصغري، «شد خواهد داده او به كند، استفاده (درخت خانه، بنا،) آن از رحمان خداى بندگان از يكى تا كه

است:  آمده كريم قرآن ه نورسور 35گيري از نور خورشيد در سالمتي ساكنان خانه مؤثر است. در آيه بهره گیری از نور طبیعی:بهره
و همچنين در ماجراي اصحاب  «نبود ظاهر قبالً كه كرده ظهور حقايقي نور، اين يوسيلهبه .است زمين و هان آسما نور متعال خداوند»

، وسعت و داوند به اصحاب كهف وعده رحمت و لطف و رِفق داد؛سپس نمونه اين رحمت و لطف راخسوره كهف  16- 17كهف در آيات 
 (.55: 1393نور غار بيان كرد )قرائتي، 

 در و ها بودهخانواده مهم نيازهاي ازبه معناي آرامش است و  "سكينه"مسكن از ريشه  :ق به مسکنآسایش در مسکن و احساس تعل

سوره نحل  80، در آيه باره اين در كريم (. قرآن61: 1393باشد )كشفي، مي آسايش و امنيت هاآن ترينِ مهم خانه، مزاياي تمامي ميان
صدا هستند، وآهن و كارخانجات پر سرهايي كه در كنار فرودگاه، راهخانه. «قرار داد تانآرامش مكان را شما هاي خانه خداوند»: فرمايدمي

بندي شود كه گفتگوهاي اي عايقسازي بايد ديوارها به گونهكنند و آرامشي ندارند. در خانهجا زندگي ميساكنانشان به اضطرار در آن
 ,Zarghami)در تمدن اسالمي مساكن بر اساس آرامش شكل مي گيرند   (.57: 1393ساكنان خانه به همسايگان منتقل نشود )قرائتي، 

Fatourehchi, 2018.) 
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 روش شناسی پژوهش

اي خانهصورت كتاب اشد. روش گردآوري اطالعات به دوتحليلي مي ب -پژوهش حاضر ازنظر هدف كاربردي و از منظر روش، تطبيقي
هاي كمي صسترس، شاخي در ده اول، به روش  اسنادي، با استفاده ابزار اسنادعلمو مطالعات ميداني است. بدين نحو، كه در مرحل

قيق، خانوارهاي ه آماري تحهاي كيفي مسكن بررسي گرديد. جامعاستخراج گرديد و در روش ميداني با استفاده از ابزار پرسشنامه، شاخص
انوار محاسبه گرديد. خ 330عداد ن به تي  با استفاده از فرمول كوكراساكن در مساكن محالت مورد مطالعه )جدول .....( بودند. نمونه آمار

وده است. بكان محور مدفي و شيوه نمونه گيري با توزيع تعداد نمونه به نسبت چامعه آماري در قلمرو مكاني تحقيق، به صورت تصا
االت پرسشنامه ابتدا سو امه هاو روايي پرسشن پرسشنامه ها و با مراجعه حضوري خانوارهاي ساكن تكميل شده اند. براي سنجش پايايي

ح امال قابل فهم و صحينمونه توسط پاسخگويان تكميل گرديد تا روايي سواالت ك 10چندين بار مورد بررسي قرار گرفت و سپس 
ورت كامل براي مطالب به ص كنترل گرديد.   در حين پرسشگري نيز spssبرداشت شود. همينطور پايايي آن نيز از طريف نرم افزار  

دهي به راي وزنابتدا، ب اده هاساكنان انتخابي شرح داده شده تا پرسشنامه ها باآگاهي و دقت تكميل گردند. براي تجزيه و تحليل د
پرسشنامه  15لميه و پرسشنامه توسط كارشناسان حوزه ع 15عدد پرسشنامه خبره تنظيم گرديد كه   30هاي مسكن اسالمي نيز، شاخص

هاي مدنظر از طريق دهي به شاخصنيز جهت وزن AHPرشناسان دانشگاهي مرتبط با مسكن نظرخواهي گرديد. از مدل توسط كا
هاي مسكن اسالمي هاي مورد مطالعه ازنظرشاخصت محلهاست. جهت تحليل و سنجش وضعيهاي كارشناسي استفاده گرديدهپرسشنامه

گرديد. پس از  استفاده  TOPSISمي در محالت مورد مطالعه، از تكنيکو همچنين سنجش وضعيت شاخص هاي مسكن ايراني اسال
د كه شپرداخته  اخص هاشتحليل اوليه و سنجش وضعيت، با استفاده از خروجي مدل تاپسيس به آسيب شناسي و شناسايي نقاط ضعف 

خص هاي مسكن لعه از شاد مطامحالت مور نهايتا منجر به ارائه راهكارهايي در جهت كاستن از مشكالت و مسائل مربوط به برخورداري
 ايراني اسالمي گرديد.

 
 (. چارچوب پژوهش1شکل )

 

 محدوده موردپژوهش

ر از ت از همديگهاي مسكن اسالمي، دو محله با قدمت و بافت متفاوجهت ارزيابي و تحليل مساكن شهر اروميه براساس شاخص
رعت رشد كرده اخير به س كي از سهرهاي تاريخي ايران است كه در سال هايميه يهاي شهر اروميه انتخاب گرديدند. شهر اروميان محله

 گرفته است:( انتخاب محالت براساس شرايط زير انجامAbedini and Khalili, 2019 ; Abedini et al, 2020است )

 



140 81ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 هاي قطعات غالباً مسكوني باشند.كاربري -1

 د و بافت قديم شهر باشند.شده بايد معرف شرايط بافت جديهاي انتخاب محله -2

 ديگر نباشند.ازنظر موقعيت قرارگيري نزديک به هم -3

 شده در دسترس باشد.هاي انتخاباطالعات موردنياز پژوهش براي محله -4

هاي عنوان محدودههبهاي واقع در بافت قديم و جديد شهر اروميه دو محله با در نظر گرفتن شرايط ذكرشده پس از بررسي محله
 رسي به شرح ذيل انتخاب گرديدند:مورد بر

 محدوده شماره یک : محله بهداری

-نفر در جنوب 2804 با جمعيت تقريبي 1390باشد. اين محله در سرشماري سال محله بهداري يكي از محالت جديد شهر اروميه مي

قه محله بهداري به سال ب(. سا1390ران،شرقي شهر اروميه و ازنظر تقسيمات اداري در منطقه يک شهر اروميه قرار دارد)مركز آمار اي
هاي موجود در آن باشد. اين محله ازنظر ساختمانهايي براساس اصول شهرسازي ميگردد و داراي بافتي منظم و تفكيکبرمي 1370

 غالباً نوساز است.

 القدممحدوده شماره دو: محله مهدی

اري سال شود. اين محله در سرشماي باسابقه و داراي قدمت تاريخي در شهر اروميه شناخته ميان محلهعنوالقدم بهمحله مهدي
باشد كه هنوز هم دهنده شهر اروميه مي(، ازجمله محالت اوليه شكل1390نفر )مركز آمار ايران، 960داراي جمعيتي در حدود  1390

-ديگردد. محله مهمسي برميهجري ش 1300ا است و سابقه وجود آن به قبل از شرايط الزم براي سكونت را حفظ كرده، سرزنده و پوي

 باشد كه در طول زمان و براساس شرايط مالكيتي و طبيعي رشد يافته است.القدم داراي بافتي ارگانيک مي

 
 مهدی القدم((. موقعیت محالت مورد مطالعه در پهنه شهر ارومیه ) سمت راست: محله بهداری، سمت چپ: محله 2شکل )
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 تجزیه و تحلیل داده ها

می در محالت مورد اسال –های مسکن ایرانی یافته های توصیفی مساکن در محالت مورد مطالعهبررسی شاخص

 مطالعه

اي هر مسكن بر دست آوردن وسعتي شاخص براي مقايسه وضعيت دو محله، درصد مساحتدر اين پژوهش جهت به :وسعت مسکن
ساحت م اي كه داراي اي كه داراي بيشترين درصد بود، براي هر دو محله مشخص گرديد و بازهگرديد. سپس بازه دو محله محاسبه

اراي ددهد. با مقايسه وضعيت محله براساس روش مذكور، محله بهداري ها را نشان ميبيشتر باشد، وضعيت وسعت مسكن در محله
اكم كم )با ر پهنه ترهداري دچنين براساس ضوابط طرح تفصيلي شهر اروميه محله بالقدم دارد. هموضعيت بهتري نسبت به محله مهدي

( قرار دارند. و براساس  مترمربع 200القدم در پهنه تراكم متوسط )با حداقل تفكيک مترمربع( و محله مهدي 250حداقل تفكيک 
ترين بازه براي طلوبممترمربع  200- 300جه بازه باشد. درنتيتر مير براي قطعات مسكوني مطلوبهاي اسالم، مساحت بيشتشاخص

 100- 300 باشد. شاخص مساحت قطعات مسكوني براساس مطالعات، بيشتر در بازهسنجش وضعيت اين شاخص در هر دو محله مي
مترمربع قرار  100- 200ر بازه دالقدم درصد  از قطعات مسكوني محله مهدي 3/57مترمربع در هر دو محله متمركز است. كه از اين ميان

باشند. درنتيجه محله بهداري ازنظر واقع مي مترمربع 200 -300درصد از قطعات مسكوني در بازه  04/53دارد. در محله بهداري نيز 
 (.1باشد)جدول شماره تري ميمطلوبيت، شاخص مساحت قطعات مسكوني در وضعيت مناسب

 لعه )درصد((. مساحت قطعات مسکونی در محالت مورد مطا1جدول )

>700 601-700 501-600 401-500 301-400 201-300 101-200 1-100  مساحت 

 بهداري 0.00 4.91 53.75 32.04 6.72 1.55 0.78 0.26

 مهدي القدم 12.41 57.30 21.53 7.30 0.73 0.00 0.00 0.73

 1389ماخذ: مهندسين مشاورطرح و آمايش، 

و دسترسي  اي ميزان دسترسي به مسكناكنين محالت مورد مطالعه طي پرسشنامهبراي بررسي اين شاخص، ازس دسترسی مسکن:
-يهاي صورت گرفته، از نظر شاخص دسترسي به مسكن، محله مهدهاي مسكن موردسنجش قرار گرفت، و براساس بررسيبه فعاليت
 ارد.                 ددرصد اعالم رضايت  قرار  43.05تري نسبت به محله بهداري با درصد اعالم رضايت در شرايط مطلوب 67.8القدم با 

ه باشد. با توجه به اينكگيري قطعات به سمت قبله بسيار حائز اهميت ميدر شهر اروميه جهت گیری مسکن به سمت قبله:جهت
در ضوابط  همچنين كه گيري به سمت قبله دارندجهت قبله در اين شهر اختالف اندكي با جهت جنوب دارد، بيشتر قطعات مسكوني جهت

د قطعات محله درص 85درصد قطعات مسكوني محله بهداري و  67هاي توسعه شهري نيز به اين امر دقت گرديده است. دركل طرح
 همه ب باً شبيهبندي هردو محله تقريبه سمت قبله دارند. الزم به ذكر است كه شرايط توپوگرافي و شبكه گيريالقدم تقريبا جهتمهدي

 (.3شد )شكلبامي
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 (. جهت قبله در محله های مورد مطالعه3شکل )

 

 د. بر طبقگنجانده ش در محالت مورد مطالعه، جهت سنجش اشرافيت مسكن، سوال هايي در پرسشنامه عدم اشرافیت به مسکن:
گيري و ان  به دليل جهتنآدرصد رضايت از عدم اشرافيت به حريم خصوصي  61نتايج حاصله مشخص گرديد كه محله بهداري با اعالم 

                     درصد دارد.      47با نسبت  القدمتري نسبت به محله مهديساختار بناهاي قطعات مسكوني، در شرايط مطلوب

ا بروري است. ضهاي شهري استفاده از نماي مناسب در ضوابط طرح تفصيلي شهر اروميه نيز براي تمامي ساختمان نمای مسکن:
ها بدون نما و در ماندرصد ساخت 42/39القدم هديمدهد كه در محله ه وضعيت اين شاخص از بعد كمي، در هر دو محله نشان ميمقايس

گردد كه وضعيت اين شاخص در هر دو محله گونه استنباط ميباشند. بنابراين اينها بدون نما ميدرصد ساختمان 31/40محله بهداري 
نما هستند، مجله  آجر و سنگ بومي آن كه بيشتر از بعد كيفيت نماها، با توجه به شرايط اقليم اروميه و نمايباشد. اما از نامطلوب مي

زامات اجراي وابط و العايت ضبهداري داراي شرايط بهتري مي باشد و طبيعتا اين مورد به خاطر نوساز بودن بافت آن مي باشد كه ر
 ساختماني نقش موثري داشته است.

 های مسکونی در محالت مورد مطالعه )درصد(وضعیت نمای ساختمان  (.2جدول )

  آجر سنگ سيمان گچ كاه گل ساير بدون نما

 بهداري 12.92 41.09 1.03 0.26 0.00 4.39 40.31

 مهدي القدم 8.76 24.82 24.09 0.00 1.82 1.09 39.42

 1389ماخذ: مهندسين مشاورطرح و آمايش، 

سكلت يت مصالح اتوان مقاومت و ايمني ساختمان را موردسنجش قرارداد وضعيكي از مواردي كه مي :نامقاومت، ایمنی و کیفیت ب
ه اسكلت فلزي كهاي صورت گرفته در هر دو محله مشخص گرديد تواند متغير باشد با بررسيبنا است كه با توجه به پيشرفت فنّاوري مي

القدم درصد و محله مهدي 38/96آمده محله بهداري دستدر نظر گرفتن مقادير به باشند كه باترين مصالح ميآرمه جزو مقاومو بتن
 باشد.تري ميبهداري داراي وضعيت مطلوب باشد. بنابراين محلهدرصد مي 84/27
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 های مسکونی در محالت مورد مطالعه )درصد((.  نوع اسکلت ساختمان3جدول )

  بتون آرمه اسكلت فلزي آجر و آهن آجر و چوب خشت و چوب

 بهداري 28.68 67.70 3.10 0.26 0.26

 مهدي القدم 6.96 20.88 53.48 18.68 0.00

 1389ماخذ: مهندسين مشاورطرح و آمايش، 

دي القدم شده است. مقدار اين شاخص در محله مهقبول در نظر گرفتههمچنين كيفيت بناهاي مناسب در اين پژوهش نوساز و قابل
باشد. بنابراين وضعيت هر دو محله در اين شاخص در سطح مطلوبي درصد مي 94.6مقدار در محله بهداري درصد و همين  95.62

 باشد.مي

 های مسکونی در محالت مورد مطالعه )درصد((. کیفیت ساختمان4جدول )

  در حال ساخت نوساز قابل قبول مرمتي تخريبي مخروبه

 بهداري 5.16 20.15 74.45 0.00 0.25 0.00

 مهدي القدم 0.00 20.07 75.55 0.73 1.09 2.55

 1389ماخذ: مهندسين مشاورطرح و آمايش 

 

كدام از باشد كه هيچاي يا فضاي سبز ديگر در محالت ميهاي درون محلهاين شاخص شامل وجود پارک فضای سبز در محالت:
 شان، داراي پهنه سبز نيستند.محالت مورد مطالعه در داخل محدوده

 ثال آن درب يا امآارتباط مسكن با طبيعت شامل وجود درخت يا گياهان در حياط خانه، وجود حوض  مسکن با طبیعت:ارتباط 
بهداري نسبت به  باشد كه با توجه به مطالعات ميداني صورت گرفته و استفاده از تصاوير ماهواره اي، محلههاي مسكوني محالت ميخانه

 باشد.ر اين شاخص ميالقدم در وضعيت بهتري دمحله مهدي

رديد گو محله تهيه داز طريق پرسشنامه از ساكنان هر  كهدهد  يم نشانگيري از نور طبيعي از نظر بهره گیری از نور طبیعی:بهره
؛ باشدتري ميرايط مطلوبالقدم داراي شگيري كافي و مناسب از نور طبيعي در فصول سرد نسبت به محله مهديمحله بهداري ازنظربهره

 باشد.كه به دليل متناسب بودن نسبت عرض معبر به ارتفاع ساختمان در محله بهداري مي

ي هاي مربوطه  به اين شاخص آسايش در قطعات مسكوني در محلهشده از پرسشنامهبراساس نتايج استخراج  :آسایش در مسکن
 القدم قرار دارد.تري نسبت به محله مهديبهداري در شرايط مطلوب

 های مسکن اسالمی شاخص تحلیل

مندي محالت ها و ميزان بهرههاي مسكن اسالمي، الزم است تا تحليل اين شاخصپس از بررسي وضعيت مسكن بر اساس شاخص
 هاي مسكن اسالمي انجام گيرد. از شاخص

 AHPهای مسکن اسالمی براساس وزن دهی به روش سنجش میزان اهمیت شاخص

 آمده برايدستبه هايمورد تحليل قرار گرفت. وزن Expert Choiceافزار هاي خبره در نرممهنتايج حاصل از پرسشنا     

دهد كه اشرافيت مسكن يا به تعبيري عدم اشرافيت شده است. نتايج نشان مينشان داده 4هاي مسكن ايراني اسالمي در شكل شاخص
دست هباهميت  عنوان دومين شاخص با ايش در مسكن نيز بهشاخص آسها باالترين اهميت را داراست. به مسكن، در بين تمام شاخص

ها، اير شاخصسفراواني از  طور دهنده اهميت اين دو شاخص از نظر كارشناسان حوزوي و دانشگاهي است و بهآمد. كه اين نتايج، نشان
گيري از نور شاخص مقاومت و ايمني، شاخص بهرهب ترتيهاي پراهميت بعدي بهشاخص آمده، باالتر هستند. دستازنظر مقدار عددي به

 باشند.گيري به سمت قبله ميطبيعي و شاخص جهت
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 ندگاناسالمی    ماخذ: نگار –های مسکن ایرانی های نهایی شاخص(.  وزن4شکل )

 TOPSISبندی محالت مورد مطالعه با استفاده از مدل سنجش و رتبه

نظر بندي محالت ازها، با استفاده از اطالعات گرداوري شده، جهت رتبهوزن دهي به آن ها وآوردن اهميت شاخصدستپس از به
( TOPSISگيري چند معياره تاپسيس )م گرديد. بدين منظور از مدل تصميماسالمي اقدا -هاي مسكن ايرانيبرخورداري از شاخص
 دهد.ه مدل تاپسيس را نشان ميها جهت ورود بهاي خام شاخصمقادير اوليه داده 5استفاده گرديد. جدول

 اسالمی در مدل تاپسیس –های مسکن ایرانی (. مقادیر اولیه شاخص5جدول )
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 شده است، بيانگر اين است كه محله بهداري، با در نظر گرفتن جميعنشان داده 6نتيجه نهايي مدل تاپسيس كه در جدول 
 باشد. تري ميراني اسالمي، نسبت به محله مهدي القدم در شرايط مطلوبهاي مسكن ايشاخص

 بندی محالت مورد مطالعه در مدل تاپسیستیجه نهایی رتبهن -6جدول 

  Cliمقدار  رتبه نهایی

 محله بهداری 1 1

 محله مهدی القدم 0 2
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 TOPSISمحالت با استفاده از مدل ی اسالمی در های مسکن ایرانبندی شاخصسنجش و رتبه

 ها در محالت موردهاي مسكن ايراني اسالمي با در نظر گرفتن وضعيت اين شاخصجهت بررسي و تحليل وضعيت شاخص     
شده است. در  نشان داده 5هاي مدل تاپسيس در جدول شماره گيري چند معياره تاپسيس استفاده گرديد. وروديمطالعه، از مدل تصميم

بندي ها جهت بررسي ضعف و قوت شاخص پرداخته شد.  نتايج حاصل از رتبهبندي شاخصبندي محالت به رتبهين مرحله، بجاي رتبها
دهنده وضعيت مطلوب يک شاخص تر باشند، نشانهر چه به يک نزديک Cliشده است. مقادير نشان داده 7ها نيز در جدول شاخص

 باشد و برعكس.مي

 های مسکن ایرانی اسالمی در مدل تاپسیسشاخص بندینهایی رتبهنتیجه  -7جدول 
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 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رتبه  نهایی

 

دهنده نباشد كه نشادهد كه شاخص مقاومت و ايمني در هر دو محله داراي اولين رتبه مينتايج حاصل از مدل تاپسيس نشان مي   
به دوم قرار دارد. بله نيز در رتگيري به سمت قباشد. شاخص جهتهاي ديگر ميوضعيت نسبتا مطلوب اين شاخص نسبت به شاخص

ها در شاخص هارا دارند كه بيانگر وضعيت نامناسب اينهاي دسترسي به مسكن، اِشرافيت و فضاي سبز در محله نيز آخرين رتبهشاخص
 محالت مورد مطالعه است.

 بحث

هاي مسكن ايراني صاخعنوان يكي از محالت جديد شهر اروميه، با در نظر گرفتن شبراساس نتايج مدل تاپسيس، محله بهداري به
گشت به مقادير باشد. با بازباشد، داراي مطلوبيت بيشتري ميالقدم كه يكي از محالت قديم شهر اروميه مياسالمي نسبت به محله مهدي

هاي مقاومت و ايمني، وسعت مسكن، آسايش در مسكن و اشرافيت بيشترين تأثير را شود كه به ترتيب، شاخصها، مشخص ميشاخص
لقدم باعث اهاي مذكور در محله مهديديگر، وجود ضعف در شاخصعبارتياند. بهنامطلوب شدن جايگاه محله مهدي القدم داشتهدر 

ريزي براي محله ها در برنامراين الزم است تگيرد. پس بنابتري قرارگرديده است تا اين محله نسبت به محله بهداري، در جايگاه پايين
ها را در بندي شاخصهكه رتب 5ها تبيين گردد. همچنين با توجه نتايج جدول ايي در جهت بهبود وضعيت شاخصمهدي القدم، راهكاره

اومت و شاخص مق القدمدهد، شاخص مقاومت و ايمني حائز رتبه اول گرديده است. مقايسه بين وضعيت محله مهديمحالت نشان مي
 القدم است.له مهديايمني نشاندهنده ي وجود ضعف در شاخص مذكور در مح

القدم علل اين سالمي در محالت، بر اساس مطالعات ميداني، در محله مهديا -هاي مسكن ايرانيشناسي شاخصپس از آسيب
 ها به شرح زير استنتاج گرديده است:ترين اين داليل باتوجه به شاخصها بررسي گرديد كه برخي از مهمضعف

ام دوصالح كممهاي مسكوني موجود در آن و همچنين مهدي القدم و عمر باالي ساختمانشاخص مقاومت و ايمني: بافت قديمي 
 د. رين ضعف باشالقدم داراي بيشتشده در ساختمان بناهاي مسكوني، باعث گرديده است تا اين شاخص در محله مهدي استفاده

 ماخذ: نگارندگان
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سكوني در ر قطعات م، بيشتفكيک زمين در آن زمانشاخص وسعت مسكن: به دليل بافت سنتي و شرايط زمان قديم، و نبود مقررات ت
 اند.تر شدهدرپي كوچکهاي پيطي زمان با تفكيک

در  ور اروميه ركز شهمشاخص آسايش در مسكن: عدم آسايش در واحد هاي مسكوني محله مهدي القدم به دليل قرارگيري ان در 
 ودگي صوتي در محله گرديده است.نتيجه ورود سواره به داخل بافت مسكوني است كه باعث ايجاد آل

ان هاي در ساختم گرفته شاخص اشرافيت: با توجه به اهميت باالي اين شاخص، در محله مهدي القدم به سبب نوسازي هاي صورت
 ان هاي بلندفيت ساختمز اشراقديمي و بلند مرتبه سازي، و همچنين عرض كم معابر باعث گرديده است تا ساكنان واحد هاي مسكوني ا

 مرتبه رنج ببرند.   

 با دقت در هاي مسكن ايراني اسالمي در رتبه اول قرار دارد كه، ازنظر برخورداري از شاخص 6محله بهداري نيز براساس جدول   
 هاي ديگر كمترين مقدار را داراست كه بيانگربراي اين محله، به شاخص دسترسي مسكن نسبت به شاخص 5ها در جدول مقادير شاخص

باشند كه نشانگر وضعيت هاي مقاومت و ايمني داراي بيشترين مقدار ميباشد. همچنين شاخصاين محله در دسترسي مسكن ميضعف 
 باشد. ها در محله بهداري ميمطلوب اين شاخص

اومت و ايمني هاي مقهاي مسكن ايراني اسالمي با مبنا قرار دادن محالت مورد مطالعه، شاخصبندي شاخصبراساس نتايج رتبه     
طلوب هاي اشرافيت و فضاي سبز در محله در وضعيت نامگيري به سمت قبله داراي وضعيت نسبتا مطلوب و مطلوب، و شاخصو جهت

توان دريافت كه با توجه به اهميت شده براي اين شاخص در شكل ، ميهاي محاسبه قرار دارند. با مقايسه اين نتايج بااهميت و وزن
دارد  طلوبي قرارهاي ديگر، وضعيت اين شاخص در محالت مورد مطالعه در وضعيت بسيار نامشرافيت نسبت به شاخصباالي شاخص ا

آن  طلبد. همچنين شاخص آسايش در مسكن باوجود اهميت بااليريزي و راهكارهاي اساسي براي حل اين مشكل را ميكه برنامه
ستفاده از اان داد كه بي قرار دارد. همچنين نتايج اين پژوهش نشوضعيت نامناسهاي ديگر، همانند شاخص اشرافيت در نسبت به شاخص

سالمي در موارد ا -هاي مسكن ايرانيتواند در تبيين وضعيت و سنجش شاخصگيري چند معياره مانند تاپسيس، ميهاي تصميممدل
 موجود كمک كند. هايتر جهت رفع ضعفيابي و ارائه راهكارهاي مناسبمشابه اين پژوهش به مشكل

 كه يعامل عنوان به تيافاِشر شاخص شده، انتخاب يهاشاخص انيم از كه دهد مي نشان پژوهش اين در شده انجام هاي تحليل     
 و است ييباال تياهم ئزحا زين يدانشگاه و يحوزو كارشناسان ديد از است، نهفته خود در را محرميت ايجاد و ديد پوشاندن بحث

الب است. نكته ج يشتريجه بتو ازمنديو ن بوده هاشاخص نيترفيضع زمره در يبهدار و القدميمهد محالت در شاخص نيا متأسفانه
 تيوضع دهندهنشان كه باشد؛يم هاشاخص ريسا انيم در رده نيباالتر در يمنيا و مقاومت شاخصمحالت، قرارگرفتن  يتوجه در هر دو

 نظر رد با ،يبهدار ،محله كه است نكته نيا انگريب زين محله دو نيا سهيمقا جهينت. باشديم رگيد يهاشاخص به نسبت شاخص نيا بهتر
 .باشديم يترمطلوب طيشرا در القدميمهد محله به نسبت ،ياسالم يرانيا مسكن يهاشاخص عيجم گرفتن

 و ارائه پیشنهادات  گیرینتیجه

 و الهي هايارزش رب ، تكيهباشدتأمين آسايش روحي و رواني ساكنين آن ميبا توجه به اين موضوع كه مهمترين هدف مقوله مسكن 
 هويت از شدن دور با مروزا ه مسكننمايد. متأسفانريزي و احداث مسكن اين نياز را به نحو مطلوبي برطرف مياسالمي در زمينه برنامه

 توجه نيازمند بسيار است،داده رخ غربي هاي سبک و زندگي به ادافر رجوع و تمايل اثر بر كه كارايي ميزان كاهش و اسالمي -ايراني اصيل
 است. معماري و سازيخانه براي هويت ايجاد و افراد رضايتمندي افزايش براي مفهوم ايجاد و اساسي

و  دينمونه محالت جد يحاصل از بررس جينتا است، شده انجام هياروم شهر مساكن تطابق زانيم يبررس هدفمقاله كه با  نيا در
و  يمعنو اتي. اما از لحاظ توجه به ضروردارند يخوب تيوضع يو استحكام يكالبد ياز جنبه ها ديمحالت جد مساكننشان داد كه  ميقد

 شوند، يم ساخته ديجد سبک به يمسكون منازل ميقد باقت دل دركه  يهنگام ژهيبو گران،يمنازل د به تيمسكن همچون اشراف يروان
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خود با  قيمنوط به تطب ميمنازل در محالت قد يو ادامه بقا اتيح جهي. در نتميهست مجاور منازل يروان شيآسا ختنير بهم شاهد
 و گذشته هاي دهه ياسالم  -يرانيا معماري يمبان از رييگ بهره با مسكن يمبان نيتدو ضرورت نيبنابرااست.  ديجد ياستانداردها

 نموده رياجتنابناپذ را، هيابن ساخت هاي وهيش در يدگرگون و مسكن يفيك ارتقاء به توجه الزام زين و اسالم دييتوح ينيب¬جهان اصول
و  ميمساكن محالت قد تيوضع ،ياسالم – يرانيمسكن ا يشاخص ها يبرخ يشد تا با انتخاب و بررس يسع زيمقاله ن نيا در. است

 ياسالم يرانيا – يشده است و چقدر اصول معمار داده تيموضوع اهم نيچقدر به ا دتا مشخص شو رديقرار بگ ينوساخت مورد داور
 شده است. تيرعا

ه كرافيت به عنوان عاملي هاي انتخاب شده، شاخص اِشدهد كه از ميان شاخص مي نشان پژوهش اين در شده انجام هاي تحليل     
يي است و ئز اهميت باالهي نيز حامحرميت را در خود نهفته است، از ديد كارشناسان حوزوي و دانشگا ايجاد و ديد بحث پوشاندن

الب جست. نكته اوجه بيشتري و نيازمند ت ها بودهترين شاخصالقدم و بهداري در زمره ضعيفمتأسفانه اين شاخص در محالت مهدي
ده وضعيت دهنه نشانكباشد؛ ها ميشاخص مقاومت و ايمني در باالترين رده در ميان ساير شاخصتوجه در هر دوي محالت، قرارگرفتن 

اري، با در نظر باشد. نتيجه مقايسه اين دو محله نيز بيانگر اين نكته است كه ،محله بهدهاي ديگر ميبهتر اين شاخص نسبت به شاخص
باشد. در ادامه راهكارهاي مرتبط تري ميالقدم در شرايط مطلوبحله مهديهاي مسكن ايراني اسالمي، نسبت به مگرفتن جميع شاخص

هر چند كوچک در زمينه  اميگ به عنوانارائه شده است كه اميد است  هاي مورد استفاده،دست آمده از طريق مدلمسكن به با مشكالت
 سالمي و توجه هر چه بيشتر به آن مورد استفاده قرار گيرد.ا -احياي مسكن ايراني

 مي:پيشنهادات ارائه شده براي محله مهدي القدم در راستاي احياي مسكن ايراني اسال

نظير:  الت متعدديز مشكاكنترل ارتفاعي ساختمان ها و جلوگيري از  افزايش بي رويه تعداد طبقات و در نتيجه جلوگيري  .1
 گيري از نور طبيعي را براي بناها در پي خواهد داشت.اِشرافيت بناها به يكديگر و عدم بهره

 سازي بهتر در محالت قديمتوجه به نماي ساختمان ها و تدوين الزامات و تسهيالت جهت نما .2

 اكنان محالت به افزايش فضاي سبز در صحن بناهاي مسكونيسازي و تشويق سفرهنگ .3

 ارايه تسهيالت جهت مقاوم سازي بناها در محله مهدي القدم .4

 ايجاد حائل فضاي سبز در محله جهت كاهش آلودگي صوتي. .5

 ن ايراني اسالمي:پيشنهادات ارائه شده براي محله بهداري در راستاي احياي مسك

 ه.ر محلبهبود دسترسي مساكن به مراكز خدماتي نظير مدارس، مراكز فرهنگي و افزايش سرانه فضاي سبز د .1

طلوب شاخص ونقل عمومي كه عدم وجود يا كمبود اين تسهيالت باعث ايجاد شرايط نامبهبود سهولت دسترسي به حمل .2
 را نيز كاهش خواهد داد. دسترسي به مسكن شده و همچنين احساس تعلق به مسكن

 ت.ده اسشجلوگيري از تراكم فروشي كه اين امر منجر به اشرافيت بناها و كاهش محرميت در محله بهداري  .3
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