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چکیده
در چند دهه اخیر سیاست های غیر موثرتامین مسکن جای خود را به ایجاد سرپناه داده و محصول چنین روندی ،انبوهی از
ساختمانهای به اصطالح مسکونی است که نمایانگر بیتوجهی به اصول معماری و شهرسازی ایرانی-اسالمی میباشد .دراین
پژوهش تالش شده است با روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و استفاده از داده های اسنادی و پیمایشی ابعاد مختلف مسکن ایرانیـ
اسالمی بررسی و اصول ومعیارهای مطلوب بیان گردد .برای تعمیم و گسترش الگوی مسکن ایرانی -اسالمی نیاز به معرفی یک
شهر یا منطقه شهری به عنوان الگو میباشد تا سایر مناطق به الگو برداری از آن منطقه ترغیب شوند .در این تحقیق برای تعمیم
الگوی مطلوب ،یک منطقه از مناطق  13گانه شهر مشهد که بیشترین نزدیکی به مولفه های تعیین شده دارد به عنوان منطقه الگو
تعیین و سایر مناطق را با الگوی تعیین شده تطبیق داده شده است .با استخراج مولفههای مسکن ایرانی -اسالمی  11شاخصهویت،
اعتدال ،دوری از بیهودگی ،دوری از کبر ،رعایت سلسله مراتب ،حیاط مرکزی داشتن ،درونگرایی ،امنیت ،حیا ،تراکم و مساحت
تعیین و از طیف لیکرت استفاده و با کمک نرم افزار  Expert choiceوزن دهی و ارزشگذاری انجام شد .بعد الیه ها بصورت
رقومی وارد سیستم اطالعات جغرافیایی شده و تحلیل ها ارایه شده است .نتایج نشان میدهد مؤلفه های مسکن ایرانی -اسالمی
در مناطق مختلف شهر مشهد که از آن به عنوان پایتخت معنوی ایران یاد میشود ،رعایت نشده و از مشخصه های مسکن ایرانی-
اسالمی فاصله دارد .بطوریکه معیار تراکم با وزن158سازگارترین معیار و مساحت با وزن  ./49دورترین فاصله را با معیار مطلوب
در مسکن ایرانی – اسالمی تعلق گرفته است .دیگر یافته ها بیانگر این است که تنها منطقه  8شهرداری مشهد با داشتن نیمی از
شاخصهای مورد تحقیق بیشترین مطابقت را دارد و با داشتن باالترین ارزش به مقدار2/44دربین سایر مناطق از نظر مشخصه مسکن
ایرانی – اسالمی قابل قبول بوده است .لذا منطقه  8در مقایسه با سایر مناطق شهر مشهد از نظر مطابقت با مولفه های مورد مطالعه
برتر تشخیص داده شد و منطقه  1و 10دارای کمترین ارزش به مقدار 1/56و بیشترین فاصله را از مولفه ها و مشخصه های مسکن
ایرانی -اسالمی بوده است.
کلمات کلیدی :مسکن ایرانی -اسالمی ،مکانیابی ،منطقة الگو ،مشهد

Email: pilevar@ub.ac.ir

-۱مقدمه
همواره توجه به هویت زندگی در شهرها و عناصر کالبدی آن مثل مسکن اهمیت فراوان داشته است(جهان
بخش 1و همکاران .)1396 ،مسکن کوچکترین شکل تجسم کالبدی رابطه متقابل انسان و محیط بوده و تبلور
فضایی کارکرد حیاتی سکونت انسانی در ایفاء نقشهای اساسی وی میباشد(حاتمینژاد 2و همکاران.)1385 ،
مسکن به عنوان یک مکان فیزیکی و سرپناه اولیه و اساسی خانوار بشمار میآید .در این سرپناه برخی از نیازهای
اولیه خانوار یا فرد ،همچون خواب ،استراحت ،حفاظت در برابر شرایط جوی و  . . .تأمین میشود(زیاری 3و
زرافشان .)1385 ،مسکن یا سرپناه مناسب تنها به معنای کالبد وفیریک خانه نیست .بلکه مفهوم ارزشی و معنوی
همچون آرامش ،خلوت ،امنیت ،حس تعلق دارد (هبیتات .)2006 ،4به بیان دیگر میتوان مسکن رامترادف
آسایش ،امنیت ،امنیت مالکیت و پایداری دانست(پورمحمدی.)1385 ،5
در چند دهه اخیر ورود فرهنگ و الگوی غربی بسترساز بی هویتی مساکن و فضاهای شهری شده است(ملکی
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و آریان کیا .)1397 ،لذا برنامه ریزی شهری و شهرسازی برونگرا در کنار سیاستگزاری نادرست در تامین مسکن
شهری به فاصله گیری از اصول معماری و شهرسازی ایرانی -اسالمی کمک کرده و روندها را تغییرداده است.
بطوریکه مسکن سازی اصولی جای خود را به سرپناه سازی غیر موثر با مصداق انبوه سازی و بلند مرتبه سازی
بی هویت داده است .تداوم این روند با هدف تالش برای حل مشکل مسکن با رویکرد غیر اسالمی منجرشده
که این مسئله نیز در افزایش شکاف بین معیارهای مسکن ایرانی -اسالمی و واقیعیت های موجود شده است.
در جریان مقتضیات زندگی و سبک شهرسازی مدرن بسترساز شکاف و تفاوت آشکار بین اصول شهرسازی
شده است(جهانبخش 7و همکاران .)1396 ،همچنین مساکن امروز از سبک زندگی خانواده ایرانی با معیارهایی
مانند اعتدال ،کمال ،وحدت ،روشنی ومتانتفاصله آشکار داشته و بعنوان مسله مهم مطرح است(آصفی 8و
ایمانی .)1395 ،مشهد بعنوان دومین کالنشهر ایران با ساختاری چند کارکردی و عمدتا مذهبی با ضعف عملکرد
و فاصله از معیارهای مسکن ایرانی -اسالمی ناتوان از مقاومت در برابر هجوم سبک و الگوی بیرونی و ارایه
الگوی مطلوب با توجه به کارکرد مذهبی خود شده است .این پژوهش باهدف تحلیل تطبیقی ابعاد کالبدی
مسکن معاصر و سنتی از منظر شهرسازی و معماری ایرانی -اسالمی و شناخت ویژگیها و ابعاد آن ارایه شده
است .همچنین این مقاله با توجه به ارزشها و معیارهای شهرسازی و معماری ایرانی-اسالمی(شاخصهویت،
اعتدال ،دوری از بیهودگی ،دوری از کبر ،رعایت سلسله مراتب ،حیاط مرکزی داشتن ،درونگرایی ،امنیت ،حیا،
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اسالمی با وضع موجود شده است که در نتیجه آن روابط اجتماعی ،حس همبستگی و هویت جمعی کم رنگ

تراکم و مساحت)بدنبال پاسخ به این سوال است که مسکن در جهان بینی اسالمی چه معنی و جایگاهی دارد؟
آیا درمحدوده تحقیق(شهر مشهد) که بخشی از ساختار وکارکرد آن از ارزشهای دینی -مذهبی متاثراست ،اصول
معماری و شهرسازی ایرانی -اسالمی رعایت شده است؟ و این که کدام یک از معیارهای مورد بررسی در
بافت و کالبد مناطق شهرداری مشهد بیشترنمود یافته و اصول مورد بررسی را مورد تایید قرارداده است .برای
پاسخ به سواالت و تحقق هدف ،این مقاله از نرم افزاری معتبر بهره گرفته و با وزن دهی و ارزشگذاری ،معیارها
را مورد سنجش قرارداده است.
-۲مبانی نظری
بیشتر اسالم شناسان و محققان اسالمی ،اسالم را دینی شهری میدانند که همواره اصول شهرنشینی و شهرسازی
را تشویق میکند(امین پور 1و همکاران)1394 ،ازدیدگاه اسالمی شهر و مساکن آن فضای تفکر اسالمی متاثر از
آموزه های دینی معنوی بوده است(توکلی نیا 2و همکاران )1396 ،و از گذشته تا کنون تالش شده است ساخت
مساکن به گونهای باشد که تمامی ابعاد کیفی روحی و روانی و فیزیکی را در گرفته وضمن مطابقت با اصول و
روشهای معماری و شهرسازی ایرانی -اسالمی ،پاسخگوی دو نیاز مادی(فضای فیزیکی وغیره) و
معنوی(آرامش ،حس تعلق و ). . .یک مسلمان نیز باشد (امین پور 3و همکاران .)1394 ،مشروط بر این که
مساکن مبتنی بر فرهنگ اسالمی همچون توجه به اشرافیت ،محرمیت ،خلوت و فضاهای خصوصی برای تفکر
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و عبادت ،رعایت اصولی همچون اعتدال و میانهروی و پرهیز از هرگونه خودنمایی و تفاخر طراحی وساخته
شوند (نقره کار)1394 ،4دین اسالم از طریق ارزشها و اصول فرهنگی به کمک ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی شیوه زندگی اسالمی رابازآفرینی میکند که در سازمان فضایی شهر و سکونتگاههای آن تبلور
مییابد(خالدیان 5وهمکاران )1393 ،بنابراین رعایت ارزشها ،اصول و اعتقادات جامعه ایران در ساخت و
معماری مسکن از مهمترین عوامل هویتی شهرها ومسکن ایرانی – اسالمی بشمار میرود(نصر .)1394 ،6لذا
عدم تقلید از نمونههای بیگانه و بیتوجهی به نیازهای بومی-محلی و ایرانی  -اسالمی از اصول مهم نهادینهکردن
فرهنگ و ارزشهای ایرانی -اسالمی میتواند باشد(ابوالقعد .)1973 ،7از آنجا که مسکن یکی از اصلی ترین
ترین عامل هویتی فرد و جامعه است(نقی زاده)1396 ،8باید اصول و ویژگی های آن بعنوان یکی ازموضوعات
مهم مطالعاتی مرتبط با معماری و شهرسازی ایرانی -اسالمی مورد توجه باشد .همچنین مسکن یکی از مهمترین
عناصر و ویژگی های شهر ایرانی -اسالمی نیز هست(ضرغام فرد 9وهمکاران)1398 ،که بررسی و سنجش
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وضعیت آن در اندیشه ها و آرای محققان ایرانی واسالمی مورد تاکید بوده است .بنابراین این اندیشمندان
معتقدند برای آنکه خانه ها مایه آرامش شوند ،همواره تدابیر گوناگونی با طراحی مساکن به صورت درونگرا و
برونگرا بارعایت سلسله مراتب دسترسی و جدا کردن عرصه های گوناگون زندگی توسط معماران و شهرسازان
اندیشیده میشود (فرزانیار)1371 ،1بطوریکه محققان فراوانی در دوران معاصرابعاد معنوی ومادی مسکن را از
ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده اند .در دیدگاه وحدتگرای اسالمی نمی توان مسکن را منفک و جدای از
دیگر پدیده ها و موضوعات مرتبط با زندگی انسان مورد بررسی قرارداد .از مهمترین موضوعات ،توجه همزمان
به عوامل کیفی و کمی در مسکن اسالمی در نظام شهری است .ویژگیهای کیفی عمدتا مشتمل بر اموری است
که یا به عنوان ویژگی مسکن و مکان زندگی در تعالیم اسالمی معرفی شده اند .یا اینکه به نحوی بر تجلی و
ارتقا کیفیاتی که برای حیات انسان در این تعالیم مورد توجه بوده اند ،تأثیر مثبت دارند( .نقی زاده .)1391 ،2در
روایات اسالمی علیرغم تأکید بر سطوح کالبدی بر ابعاد معنوی نیزتوجه شده و مسکن خوب و وسیع را مایه
سعادت مسلمانان میداند( .پاینده .)1362 ،3بنابراین از دیدگاه ایرانی -اسالمی مسکن بعنوان کاربری مهم
شهری ،فضایی هویت بخش به ارزشهاست(امین زاده .)1394 ،4همچنین مسکن اسالمی فضایی است که موجب
ارامش معنوی و معنویت در فضای زندگی شده و به نیازهای روحی مانند تفکر عبادت و تعالی روح ادمی
را فراهم میکند(محمودی مهماندوست .)1396 ،5در چند دهه گذشته ،در سایه سیاست های توسعه مسکن در
ایران به ویژه درقانون برنامه سوم توسعه با اجرای طرح پاک(پس انداز ،انبوه سازی و کوچک سازی)(منصور،
 ،)1386با توجه به اینکه تأمین خانه جای خود را به ایجاد سرپناه داد ،تنها به ابعاد مادی ساخت و سازها و
انبوهی از خانههای مسکن نما است که اصول و قواعد اسالمی در آن رعایت نشده و به آرامش و ابعاد روحی
روانی خانواده به عنوان واحد جامعهی اسالمی توجه کمتری شدهاست .مسکن و خانه بعنوان اولین فضای
تعامل اجتماعی خانواده از یک سو با کمبود و فقدان معیارهای کیفی بویژه درکالنشهرهایی همچون مشهد
همراه شده و از سوی دیگر با بیتوجهی به درونگرایی و جایگزینی نخوت و غرور به جای نجابت و خودنمایی
و عریانی به جای حیا در کالبد مساکن ،مشکالت تداوم پیدا کرده وناتوان از مقاومت و حفظ هویت روندی
سوداگرانه به دور از معماری ایرانی -اسالمی در پیش گرفته است(نصر .)1394 ،7از دیدگاه توسعه پایدار شهری
وجود روابط فضایی متعادل بین اجزا محیط(شهر)مهم است(سرایی)1399 ،8همچنین توجه به پایداری بخش
مسکن جز اساسی ترین وجوه توسعه شهری است(میرکتولی 9و همکاران .)1395 ،برخی صاحبنظران معتقدند
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شاخصهای کمی در کالبد پرداخته شد(پورمحمدی 6و همکاران )1398 ،که ثمرهی آن ساخت پناهگاهها و

با ورود فناوری و نواوریها در طراحی شهری به ویژه شهرهای جدید بیشتر شهرهای اسالمی از این جریان
متاثر و بنیان مسکن اسالمی در گذر زمان از اصول و سنت خود فاصله گرفتند و مسکن مدرن را جایگزین
مسکن با معیارهای ایرانی -اسالمی کردند(ضرغام فرد 1وهمکاران .)1398 ،بنابراین عمده دیدگاههای محققان
ایرانی واسالمی بر کارکردهای معنوی(ارامش روانی و ) . . .و مادی (تامین مسکن شایسته و غیره) تاکید دارند
و هویت بخشی در ساخت مسکن ایرانی -اسالمی را مهم ارزیابی میکنند.
-۳معرفی منطقه تحقیق
منطقه ومحدوده تحقیق کل بافت و بخش کالبدی کالنشهر مشهد است که بر اساس منطقه بندی طرح جامع
شهری به 13منطقه شهرداری تقسیم بندی و در این تحقیق ،مبنای ارزیابی وسنجش معیارهای مسکن مطلوب
قرار گرفته است .در شکل  1منطقه ثامن بعنوان منطقه  13در نظر گرفته شده است.
شکل -۱مناطق  ۱۳گانه مشهد در سال۱۳96

الگوسازی و سنجش مؤلفه مسکن ایرانی-اسالمی درکالنشهر مشهد

منبع:اتقایی 2وپیله ور1395 ،

-۴روش تحقیق
در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-تطبیقی وتوصیفی -تحلیلی بوده ونوع آن کاربردی است .جمع آوری
داده هابصورت اسنادی از طریق پرسش از متخصصان بوده است .با استفاده از داده های اسنادی و با رویکردی
معنوی(اتکا به متون معتبر مانند آیات و روایات اسالمی)و مادی( رجوع به داده های فضایی –کالبدی) ابعاد
مختلف مسکن ایرانیـ اسالمی بررسی و اصول ومعیارهای مطلوب بیان شده است .اصوال با الگوسازی و مدل
سازی میتوان به تغییرات در حوزه مسکن و کاربری اراضی شهری پی برد و به تصمیم سازی و تصمیم گیری
آگاهانه تر کمک کرد(اسمعیل پور 3و همکاران)1398 ،لذابرای الگوسازی وتعمیم الگوی مسکن ایرانی -اسالمی
نیاز به معرفی یک شهر یا منطقه شهری به عنوان الگو بود تا سایر مناطق به الگو برداری از آن منطقه ترغیب
1 . Zargham fard
2 . Atghai
3 . Esmaeilpor
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شوند .در این تحقیق برای تعمیم الگوی مطلوب ،یک منطقه از مناطق  13گانه شهر مشهد که بیشترین نزدیکی
به مولفه های تعیین شده داشتند به عنوان منطقه الگو تعیین و سایر مناطق را با الگوی تعیین شده تطبیق داده
شد .با استخراج مولفههای مسکن ایرانی -اسالمی  11شاخص هویت ،اعتدال ،دوری از بیهودگی ،دوری از
کبر ،رعایت سلسله مراتب ،حیاط مرکزی داشتن ،درونگرایی ،امنیت ،حیا ،تراکم و مساحت تعیین وبه شرح
ذیل تبیین شده و از طیف لیکرت استفاده وبا کمک نرم افزار  Expert choiceوزن دهی و ارزشگذاری انجام
شد .بعد الیه هابصورت رقومی وارد سیستم اطالعات جغرافیایی شده و منطقه الگو به نمایش درآمد و تحلیل
های پژوهش ارایه شده است.
-۴-۱داده های تحقیق
هویت

هویت ،تشخیص ویژگی یک شخص یا یک چیز میباشد .لینچ هویت را به عنوان یک شاخص که یک فرد
می تواند یک مکان را به عنوان مکانی مجزا از سایر مکان ها تشخیص دهد تعریف میکند (اکتای.)1998 ،1
هویت در جهانبینی اسالمی باید نشان از خودباوری و عزت جامعه باشد .هویت شهری مقوله ای کالبدی-
معنوی و ناشی از شکل کلی و فرم شهر است .هویت شهری حاصل کنش و واکنش عین و ذهن است(پیران،2
 .)1384جلوههای بارز هویت شهرهای تاریخی ایران را در وجوه مختلف از جمله هویت کالبدی ،عملکردی،
تاریخی ،فرهنگی ،انسانی و  . . .می توان از یکدیگر تمیز داد و هویت کالبدی در این شهرها عموما از جهت
سادگی ،ارجحیت معنویت بر مادیت ،وحدت کالبدی(وحدت در عیت کثرت) ،درونگرایی ،هماهنگی و زیبایی
مادی و فردگرایی دادهاست ،همچون ساختمانهای مدرن که مشخصهی فرهنگ مدرن به ویژه فرهنگ غربی
میباشند ،در همهی شهرها و مناطق مختلف دنیا گسترش یافته است (لی 4و همکاران.) 1375 ،
رعایت اعتدال و توجه به عدالت اجتماعی

عدل به معنای داشتن تناسب در مقابل بیتناسبی است که همواره باعث میشود جسم متعادلتر شده ونیکوتر
به نظر آید .بنابراین اساس طبیعت بر مبنای تناسبها و اندازههای ویژهای پیریزی شده است و در نظمی
خاص ،جریان تکوینی جهان را شامل میشوند .در چند دهه اخیر مشکالت توزیع نامناسب خدمات شهری
یکی از پیامدهای رشد سریع شهرنشینی و شهرسازی معاصر و زمینه ساز نابرابری اجتماعی درشهرهای ایران
بوده است(خاکپور 5و همکاران .)1397 ،بطوریکه این عدم تعادل در فضا ،سیما و منظر مساکن شهری نمایان
است .در مساکن سنتی دیوارهای خانه از بیرون یک دست است که در سرتاسر بنا امتداد دارد و در آن منفذی
به غیر از درب منازل به چشم نمیخورد و تمام درهای ورودی در شکل خارجی یکسان هستند ،خواه در داخل
1 . Octay
2 . Piran
3 . Naghizadeh
4 . Lee
5 . Khakpor
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به سهولت تمیزداده میشوند (نقیزاده .)1387 ،3امروزه هویت کالبدی در مسکن جای خود را به هویت کاذب

آنها ثروتمند زندگی کند یا فقیر ،از این جهت که اشخاص فقیر به واسطه دیدن سردرهای آراسته اغنیاء حسرت
نخورند (عکاش.)1378 ،1
اصل دوری از بیهودگی

تاکید بر اصل دوری از اسراف و تبذیر در فرهنگ اسالمی با توجه به معنای وسیع این دو واژه سبب شده که
اصل دوری از بیهودگی در معماری ایرانی اسالمی ،جایگاه خاصی داشتهباشد (وزارت مسکن و شهرسازی،2
 .)1374تزئینات و فضاسازی بنا به صورتی که نمود طاغوتی داشته باشد از این اصل به دور است ،همچنین
در مورد مصالح ساختمانی ،استفاده از مصالح بومی و قابل بازیافت و به صورت پایدار ،بر اصل دوری از اسراف
تأکید دارد .دوری از تفاخر و خودنمایی در نما و مصالح بکار رفته در ساخت مسکن نیز نشاندهندهی توجه
بافتها و مساکن قدیمی به این اصل است .برای آنچه که امروزه تحت عنوان توسعه پایدار شهری مطرح است
استفاده از مصالحهای بومی و دوری از اسراف است( .نقیزاده.)1387 ،3
دوری از کبر

این موضوع در واقع به همراه احتراز از خودستایی و تحقیر دیگران ،یکی دیگر از موضوعاتی است که در
شکلگیری کالبد شهرها و مسکن مسلمانان تأثیر بسزایی داشتهاست(همان .)1387 ،این اصل بایستی در نمای
بیرون خانه نیز رعایت گردد .اسالم با صرف هزینهی بیش از حد برای تزئینات و مصالح گرانقیمت به منظور
خودنمایی و متمایز کردن از سایر مساکن ،به شدت مخالفت کردهاست( .هشام.)1387 ،4
الگوسازی و سنجش مؤلفه مسکن ایرانی-اسالمی درکالنشهر مشهد

رعایت سلسله مراتب

سلسله مراتب ورود در مسکن اسالمی با تعبیر سلسله مراتب حضور و محرمیت شناخته میشود .مکان دارای
معنایی است که رسیدن به کلیت آن تنها با دیدن مرحلهوار و تفکر در آن بدست میآید(محمدیان.)1386 ،5
اصل سلسله مراتب که ارتباط بین قلمروهای مختلف محیط زندگی را از عمومی تا خصوصی(عمومی ،نیمه
عمومی ،نیمه خصوصی ،خصوصی) تعریف و تعیین میکند به دلیل ویژگیهای مسکن که آن را حرم نامیدهاند
از اهمیت خاصی برخوردار است .در رابطه با مسکن ،سلسله مراتب را میتوان در دو درجهی بیرونی و درونی
مورد بررسی قرار داد .سلسله مراتب بیرونی به ارتباط داخل مسکن با سایر فضاها و عملکردهای پیرامون آن
میپردازد ،در حالی که سلسله مراتب درونی بر تبیین ارتباط عناصر داخل مسکن با یکدیگر متمرکز
میباشد(نقیزاده )1391 ،و حریم زندگی محسوب میشود(دیبا .)1377 ،6بر اساس وطبق هنر ایرانی -اسالمی،
مسکن معموال دارای یک ورودی و ورودی خانهها گاهی به طور مستقیم به سکونتگاههای خانه متصل نمیشد.

1 . Akkash
2 . Ministry of housing &urbanization
3 . Naghizadeh
4 . Hosham
5 . Mohamadian
6 . Diba
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بلکه به یک هشتی و یا راهی با پیچش راستزاویه میرسید تا از درب خانه ،حیاط آن قابل رویت نباشد
(میشل.)1380 ،1
عنصر حیاط مرکزی

حیاط یا میانسرا کثرتها را وحدت میبخشد و به عنوان مهمترین ویژگی مسکن سنتی است و قرار گرفتن
فضاهای اطراف حیاط نیز بسته به موارد استفاده از آن در فصول چهارگانه نظم ویژهای دارد و در این نظام،
قلب خانه ،حیاط است که به شکل مستطیل خوش تناسب در امتداد محور شمالی -جنوبی متمایل به شرق
است .بنابراین جهتگیری خانه به سمت قبله میباشد که به خانه تقدس میبخشد (قزلباش.)1364 ،2
لیشیپمن در بررسی های خود در مورد مساکن اسالمی مینویسد"هر جایی در شهر اسالمی مملو بود از
خانههای حیاطدار با هر اندازه و شکلی و مهمترین واحد سکونتی شهر اسالمی ،خانه حیاطدار بود"(شیپمن،3
 )1999عنصر حیاط آن چنان در شهرهای مختلف مسلمین تکرار شد که اکثرا آن را به عنوان یکی از نشانههای
بارز شهر اسالمی قلمداد مینمایند و عالوه بر اینکه ارتباط ساکنین خانه را با طبیعت تضمین مینمود ،به
صورت فرمی یگانه و بهترین پاسخ به شرایط اقلیمی ،توانسته بود نیاز یک خانواده مسلمان را به محرمیت به
نحو احسن تأمین نماید (امینزاده.)1379 ،4
درونگرایی

این اصل ،برگرفته از عناصر تاریخی معماری ایران است که اکثر قریب به اتفاق عناصر شهری و معماری مظهر
نمایش میگذارد ،نمایشی از پاسخ به سیر در نفس و درون خویش است(شکل .)2همچنین بسیاری از ارزشهای
اسالمی نیز در درونگرایی نهفته است ،همچون توجه به باطن بیش از ظاهر ،توجه به حیا ،عدم تفاخر و ریا و
خودنمایی ،پرهیز از برهنگی و خودآرایی ،تقویت وحدت جامعه و نمایش وحدت کالبدی مسکن (خیرآبادی،5
 .)1377مثالدر تونس پوشیدگی خانه از طریق بلندی پنجرهها و درونگرا بودن خانهها تأمین شده است .در
بسیاری از شهرهای اسالمی ،منبع تأمین نور خانهها ،درونگرایی و تعبیه پنجرههای شبکهبندی شده ،درها و
ورودیهای اختصاصی ،مسئله محرمیت و جداییگزینی جنسیتی را نشان میدهد(دادلی.)1988 ،6

1 Mishel
2 . Ghazelbash
3 . Shipman
4 . Aminzadeh
5 . Khairabadi
6 . Dadle
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آن بودهاند .این شیوهی معماری ،عالوه بر اینکه بهطور نمادین ،توجه انسان به خدا و پشت کردن به دنیا را به

شکل -۲درونگرایی در کالبد مسکونی

منبع :وثیق 1و پشتونی زاده1389 ،

امنیت

همواره تراکم مسکن و فعالیتها در محدوده شهری تنوع بخش و در احساس امنیت در فضاهای شهری موثر
بوده است (حسین آبادی 2و همکاران .)1399 ،مسکن مطلوب بایستی به گونهای باشد که درجات مختلف
امنیت را برای ساکنین خود فراهم سازد .بارزترین مصادیق امنیتها ،اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی و روحی-
روانی است (هابیتات )2006 ،3و بایستی به گونهای باشد که امنیت اخالقی شهروندان تأمین گردد و احساس
آرامش را به آنها القاء کند (نقیزاده .)1387 ،4این امنیت اعم از امنیت در مقابل بالیا و سوانح طبیعی و غیرطبیعی،
الگوسازی و سنجش مؤلفه مسکن ایرانی-اسالمی درکالنشهر مشهد

امنیت در برابر تجاوزات سایر آحاد جامعه ،امنیت در برابر اثرات ناشی از فعالیتهای انسانی ،امنیت روانی،
امنیت فرهنگی و سایر جنبههای امنیت میباشد( .نقی زاده)1385 ،به منظور تامین امنیت از دیدگاه کالبدی،
سیاستهایی از جمله انتخاب مصالح مناسب نه لزوما گرانقیمت ،اتخاذ روشهای فنی و مناسب ساخت مطرح
میباشد .از دیدگاه اسالم ،به منظور تأمین امنیت خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی ،بایستی با استفاده از
مصالح ساختمانی مناسب و البته بومی ،به ساخت مسکنی برای تامین آرامش اعضای خانواده پرداخت.
تعادل در تراکم و تعداد طبقات

ارتفاع و تعداد طبقات واحدهای مسکونی در شهرهای اسالمی محدود بودهاست و در حد امکان ارتفاعات و
طبقات پایین درنظر میگرفتند تا هماهنگی و بحث مربوط به اصول بهداشتی و تابش خورشید حفظ شود،.
ارتفاع ،ترکیب و تفاوت در مقام خطوط شکلدهنده و هرآنچه بنا را به گونهای نامتجانس و بیتناسب نسبت
به پیرامون ،طبیعت و شهر ،متفاوت بروز دهد در اصول معماری اسالمی نکوهیده شدهاست .به طور کلی بناهای
بلندمرتبه که سود عمدهای برای جامعه نداشته باشند منع شدهاند(وثیق 5و پشتونی زاده .)1389 ،همچنین ارتفاع
و زائدههای مرتفع ساختمان که شامل ملحقات آن میشود میتواند برای منازل مسکونی دیگر مزاحمت ایجاد
1 . Vasigh
2 . Hosin abadi
3 . Habitat
4 . Naghizadeh
5 . Vasigh

۲۰۹

کند .شریعت اسالمی ارتفاع خاصی برای ساختمانها تعیین نکردهاست امانباید اصولی چون محرمیت و اشرافیت
خدشهدار گردد (هشام.)1387 ،1
مساحت قطعات

وسعت قطعات زمین از نظر مسائل ایمنی قابل توجه است ،زیرا که وسعت کم ،موجب افزایش تراکم و شلوغی
بیش از حد میگردد که این مسائل به نوبه خود مردم را در معرض خطرات ناشی از آتشسوزی ،شیوع بیماریها
و بالیای طبیعی قرار میدهد (الکویان .)1364 ،2با توجه به اینکه اسالم به تامین امنیت انسان ،به عنوان اشرف
مخلوقات تاکید مینماید ،بنابراین بایستی زمینههای خطر و هرگونه گزند را از وی دور کند تا بتواند به آرامش
برسد.
پوشیدگی و حیا

مروری اجمالی بر کالبد و سازمانفضایی و اشکال و سلسله مراتب در بافتهای تاریخی ،اصل پوشیدگی و حیا
را بیان مینماید .میتوان گفت حجب و پوشیدگی خانه مسلمانان ،از ویژگیهای شهر اسالمی است که در نقاط
مختلف دنیا ،براساس فرهنگ ،رسوم محلی ،مصالح و ابزار موجود ،به شیوههای گوناگون رخ مینماید .کالبد
در بافتهای تاریخی نه تنها از برهنگی و عریانی و نمایش خویش برای بیگانه بری بود که حتی زمینهی
تحریکات مادی یا خودنمایی و خودستایی را برای تحقر انسان و دیگران را به حداقل رسانده بود(نقی زاده،3
 .)1387خانهها تقریبا همواره در یک سطح بود و شهر شامل مجموعهای از خانهها میشد که نمای بیرونی
دارای حرمت و محرمیت هستند .در زندگی فرد مسلمان بیشتر به ابعاد درونی و معنوی در مقایسه با ابعاد
بیرونی و مادی تاکید میشود (قزلباش .)1364 ،5همچنین ورودی خانهها ال شکل بود و خیلی به ندرت در
خروجی به خیابان اصلی باز میشد به دلیل اینکه درون خانه ها مستقیما قابل دیدن نباشد اهمیت خانواده در
اسالم و تأکید برحفظ حرمت خانواده یکی از عوامل بسیار مهمی بود که سبب درونگرایی محلههای مسکونی
شد (سلطانزاده .)1372 ،6مسکن به عنوان محل امن و آرامش خانواده بایستی به گونه ای مناسب ،از مشرف
قرار گرفتن در امان بماند( .حسین زاده.)1392 ،7

1 . Hosham
2 . Lakoian
3 . Naghizadeh
4 . Leonardo benvelo
5 . Ghezelbash
6 . Soltanzadeh
7 . Hosianzadeh
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آنها شکل فضای داخلی یا اهمیت آن را نشان میداد(لئوناردوبنهولو .)1369 ،4خانههای سنتی در نظام اسالمی

-۵یافته های تحقیق
مسکن ایرانی-اسالمی براساس معیارهای انتخابی وبه منظور تعیین منطقة نمونه در شهر مشهدبررسی و مورد
سنجش قرار گرفت .تک تک مؤلفه های مسکن ایرانی – اسالمی در مناطق سیزده گانه شهر مشهد با توجه به
طیف لیکرت که مقادیر بین یک تا پنج (از خیلی ضعیف تا خیلی خوب) را در بر میگیرد ،امتیاز دهی شد و
در نهایت این الیه ها به صورت رقومی وارد سیستم اطالعات جغرافیایی شد .با توجه به اینکه مؤلفه های
مسکن ایرانی– اسالمی از اهمیت یکسانی برخوردار نمی باشند .لذا به منظور وزن دهی به این معیارها از نرم
افزار  Expert choiceاستفاده شد که نتایج به دست آماده مطابق جدول1و شکل  3ارایه شده است( .جدول
 1و شکل.)3
جدول -۱وزن شاخص های  ۱۱گانه در اصول معماری اسالمی
شاخص

مقدار

هویت

0/82

عدالت

دوری از

دوری از

سلسله

حیاط

درونگرای

اجتماعی

بیهودگی

غرور

مراتب

مرکزی

ی

0/72

0/71

0/137

0/0 49

0/69

0/ 108

امنیت

مساحت

پوشیدگی

ارتفاع
وتراکم

0/117

0/0 49

0/0 88

0/158

شکل -۳محاسبه وزن ها در Expert choice

الگوسازی و سنجش مؤلفه مسکن ایرانی-اسالمی درکالنشهر مشهد

شکل 3بیانگر وزن قابل توجه معیار تراکم به ارزش 158است و سازگارترین معیار با معیار مطلوب مسکن
ایرانی -اسالمی میباشد .همچنین وزن رعایت سلسله مراتب با ارزش  137رتبه دوم در بین مناطق شهری
مشهد از نظر همخوانی معیارهای مورد مطالعه با مطلوبیت مسکن در شهر مشهد بوده است .در مراتب بعدی
میزان همخوانی معیارها مورد تحقیق با به ترتیب امنیت ،عدالت اجتماعی ،پوشیدگی و حیا ،هویت ،دوری از
بیهودگی ،احتراز از کبر و درونگرایی به ترتیب با وزن ./69 ،./71 ،./72 ،./82 ،./88 ،108 ،117و کمترین سهم
و وزن به دو معیار حیاط مرکزی داشتن و مساحت با وزن  ./49دورترین فاصله را با معیار مطلوب در مسکن
ایرانی – اسالمی تعلق گرفته است .وزن های به دست آمده در الیه های موثر در مکان یابی منطقه نمونه ضرب
و ادغام الیه های وزن دار در  Raster calculatorمنطقة نمونه و الگو از نظر مؤلفه های مسکن ایرانی –
اسالمی از میان مناطق  13گانه شهر مشهد مطابق شکل  4مشخص شده است .شکل  4بیانگر تمرکز بیشترین

۲۱۱

ارزش و تطبیق وضع موجود با معیارهای مطلوب براساس معیارهای ایرانی -اسالمی در منطقه  8شهری مشهد
است .و یافته های تحقیق نشان از الگو بودن و مطلوبیت مساکن منطقه  8برمبنای معیارهای ایرانی اسالمی
است .در مراتب بعدی مطابقت وهمخوانی معیارها به ترتیب در مناطق  5 ،2 ،11 ،9و 6قرار دارد .در حالی که
دورترین و بیشترین فاصله از معیارهای مسکن ایرانی – اسالمی در منطقه  10و1قرار گرفته است .در مراتب
بعد دوری از معیارها منطقه ( 13منطقه ثامن)4 ،7 ،12 ،و3قرارگرفته اند(شکل.)4
شکل -۴وزن و سهم مناطق  ۱۳گانه مشهددر مکانیابی منطقة الگوی مسکن ایرانی -اسالمی

پژوهشگران متعددی بر اساس تعالیم اسالمی و اصول معماری و شهرسازی در بحث مسکن ویژگیهای مسکن
ایرانی – اسالمی را مورد ارزیابی و تحلیل قرارداده اند .فضای شهر ایرانی -اسالمی و عناصر آن مانند مسکن
در تحقیقات خالدیان 1وهمکاران()1393نقره کار)1394(2امین زاده)1394(3امین پور 4و همکاران()1394اصفی

5

تحقیقات بطور عمده به بررسی تطبیقی و تحلیلی ویژگیها ،ارزشها و اصول شهر ایرانی -اسالمی وعنصر مهم
مسکن پرداخته اند .از دیدگاه این محققان مسکن ایرانی -اسالمی با معیارهای معنوی(حرمت ،هستی ،هویت
و ) . . .و مادی(ساختار و کالبدو) . . .در ارتباط مستقیم بوده و علی رغم پیوند عمیق بین عناصر مادی و معنوی
در شهر ایرانی – اسالمی ،الکن عناصر شهری بویژه مسکن در چند دهه اخیر در مواجهه با سبک زندگی،
الگوی برنامه ریزی شهری جدید و رویکرد تقلیدی به معماری و شهرسازی معاصر ،ناتوان از مقاومت و حفظ
هویت از یک سو و ارایه الگوی متناسببااصولوارزشهایایرانی(اعتدال ،کمال ،وحدت ،روشنی ،متانت و. . .
)اسالمی(حیا ،حرمت ،امنیت ،هویت جمعی و) . . .بوده اند .این تحقیقات به بیان کلی از اصول و معیارها در
شهر پرداخته و مطالعه موردی و بررسی عمیق که منجر به ارایه الگوی سازگاری با معیارها باشند ،نداشته اند.
اما تحقیق حاضر با انتخاب 11شاخص(هویت ،اعتدال ،دوری از بیهودگی ،دوری از کبر ،رعایت سلسله مراتب،
1 . Khaledian
2 . Noghredagh
3 . Aminzadeh
4 . Aminpor
5 . Asefi
6 . Jahanbakhsh
7 . Tavakolinia

۲۱۲

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

و ایمانی()1395جهان بخش 6و همکاران()1396توکلی نیا 7و همکاران( )1396موردتوجه بوده است .این

حیاط مرکزی داشتن ،درونگرایی ،امنیت ،حیا ،تراکم و مساحت)و بررسی تطبیقی آنها با وضعیت ساختاری-
کارکردی کالنشهر مشهد به کمک مدل و نرم افزارهای مرتبط با موضوع تحقیق ،ضمن سنجش مولفه های
مسکن ایرانی -اسالمی در ساختار شهر مورد مطالعه ،میزان تطابق و عدم تطابق معیارهای انتخابی را به نمایش
گذاشته ودر نهایت یکی از مناطق(منطقه  8مشهد)شهری را الگوی سازگار با مسکن ایرانی -اسالمی معرفی
کرده است .بطوریکه نتایج نشان میدهد مؤلفه های مسکن ایرانی -اسالمی در مناطق مختلف شهر مشهد که از
آن به عنوان پایتخت معنوی ایران یاد میشود ،رعایت نشده و از مشخصه های مسکن ایرانی-اسالمی فاصله
دارد .بطور مثال معیار تراکم با وزن158سازگارترین معیار و مساحت با وزن  ./49دورترین فاصله را با معیار
مطلوب در مسکن ایرانی – اسالمی داشته است .دیگر یافته ها بیانگر این است که تنها منطقه  8شهرداری
مشهد با داشتن نیمی از شاخصهای مورد تحقیق بیشترین مطابقت را دارد و با داشتن باالترین ارزش به
مقدار2/44دربین سایر مناطق از نظر مشخصه مسکن ایرانی – اسالمی قابل قبول بوده است .لذا منطقه  8در
مقایسه با سایر مناطق شهر مشهد از نظر مطابقت با مولفه های مورد مطالعه ،برتر تشخیص داده شد و منطقه 1
و 10دارای کمترین ارزش به مقدار 1/56و بیشترین فاصله را از مولفه ها و مشخصه های مسکن ایرانی -اسالمی
بوده است.
-6نتیجهگیری
در تعالیم دینی واسالمی مسکن پیش از آنکه مفهومی فیزیکی داشته باشد ،معنای متافیزیکی آن مدنظر است و
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بایستی تامین کنندهی آرامش روحی و روانی خانواده باشد .همواره در فرهنگ ایرانی -اسالمی معیارهای کمی
و کیفی و معیارهای مادی و معنوی مسکن مورد توجه بوده است .در تحقیق حاضر پس از استخراج مولفههای
مسکن ایرانی -اسالمی از مبانی نظری ،به کمک سیستم اطالعات جغرافیایی به بررسی وضعیت مناطق  13گانه
شهرمشهد پرداخته و از بین مناطق کالنشهر مشهد ،منطقه  8بیشترین مطابقت و همخوانی با معیارهای تحقیق
در مسکن ایرانی -اسالمی داشته است .نتایج نشان میدهد مؤلفه های مسکن ایرانی -اسالمی در بیش از 7منطقه
کالنشهر مشهد که از آن به عنوان پایتخت معنوی ایران و دومین کالن شهر مذهبی جهان یاد میشود ،رعایت
نشدهاند و مناطقی که از این ویژگی ها برخوردار بودهاند نیز دستخوش تغییرات مداوم شهری شدهاند .منطقه
(13ثامن) که پیرامون حرم مطهر میباشد از جمله مناطق ناسازگار با مؤلفه های مسکن ایرانی -اسالمی است.
که با تخریبها و بازسازیهای فراوان ،ویژگی ها و ارزشهای ایرانی -اسالمی را در زمینه مسکن با افراط در
بکارگیری شیوههای غربی و بیگانه ،به نازلترین حد خود رسیدهاست .از میان مناطق شهر مشهد تنها منطقه 8
شهرداری را میتوان به عنوان یک منطقه الگوی مسکن ایرانی -اسالمی یاد برد ،یعنی مساکن آن بیش از نیمی
از ویژگی های یک مسکن مطلوب و منطبق بامعیارهای ایرانی -اسالمی را شامل میشوند و میتواند الگوی
مناسبی برای سایر مناطق باشد .لذا می توان به عنوان یک منطقه الگو به منظور تعمیم و گسترش ارزشها و
الگوی مسکن ایرانی-اسالمی تعیین و معرفی کرد .در مراتب بعدی پس از آن مناطق  9 ،2و 11به عنوان سایر
گزینههای سازگار با مسکن ایرانی-اسالمی در بین مناطق مطرح میشوند .بنابرین با توجه به جایگاه کالنشهر

۲۱۳

مذهبی مشهد رعایت اصول و معیارهای ایرانی -اسالمی در معماری و شهرسازی بیش از پیش مورد توجه و
تاکید است وتقویت ارزشهای مادی و معنوی مسکن اسالمی در این کالنشهر و دوری از تقلید الگوهای غربی
راهبرد منطقی به نظر میرسد .جریان ضعف اصالت وهویت مسکن ایرانی -اسالمی و نبود آرامش و ثبات
روانی ،کاهش ضریب امنیت ،رویکردهای سرمایه ای و اقتصادی به مقوله مسکن به جای رویکرد ارزشی اصول
و معیارهای اسالمی را در ساخت مسکن ایرانی به حاشیه برده است .با این روند بازاندیشی در سیاستگزاری
ونظام برنامه ریزی مسکن الزامی به نظر میرسد.
پیشنهاد های عملی و کاربردی موثر برای تحقق اصول و معیارهای شهرسازی و معماری ایرانی – اسالمی
می تواند این باشد که در گام نخست فعالیتهای فرهنگی با هدف معرفی ویژگی های مسکن مطلوب ایرانی-
اسالمی از سوی نهادهای مجری مثل شهرداریها و کمیسیون ماده  5استانها و نهادهای سیاستگزار مثل وزارت
راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی انجام شود .در گام دوم توجه ویژه به آموزشهای دانشگاهی
برای تربیت مهندسان معمار و شهرساز بومی گرا در دستور کار کمیته معماری و شهرسازی وزارت علوم باشد.
تا با تغییر سرفصلها دروس دانشگاهی مرتبط در این روند موثرتر عمل شود .در گام آخر میتوان به کوشش
الزم و کافی برای سوق دادن ذهنی و فکری جامعه ایران اسالمی به سوی فهم مسکن ایرانی –اسالمی اشاره
کرد تا در کنار تالش معماران و شهرسازان موثرتر به سوی رعایت اصول شهرسازی و معماری ایران -اسالمی
رهنمون شد.
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Introduction
The identity of life in cities and its physical elements such as housing are of paramount
importance to note. House is the smallest form of the physical embodiment of humanenvironment and its interactions with the vital spatial functions of human habitation. It is
considered to be a physical place and a primary shelter for family members, where the
basic needs of individuals such as sleeping, resting, and protection from inclement
weather are met. A proper house or shelter is not just a physical structure; it also embraces
the concepts of value and spirituality such as tranquility, privacy, security and sense of
belonging. In other words, the words house and housing imply such concepts as comfort,
security, property security and sustainability. Given the importance of housing, many
researchers have examined the spiritual and material dimensions of that from different
perspectives. This study evaluates this subject from with an Iranian-Islamic approach.
Islam has promoted the principles of urbanization and urbanism. From the Islamic
perspective, the city and its accommodations are influenced by spiritual and religious
teachings. To date, attempts have been made to consider every physical, mental and
physical aspect of housing in accordance with the principles and styles of Iranian-Islamic
architecture and urban planning so as to meet both material (physical space, etc.) and
spiritual (peace, sense of belonging, etc.) needs of Muslims.
Methodology
In this study, in order to generalize the desired pattern, one of the 13 districts of Mashhad
that has the closest resemblance to the designated components was selected as the model
district, and the other districts were compared with that model. Using the Likert scale and
the Expert Choice software, eleven components of Iranian-Islamic housing were
extracted and measured, including identity, modesty, lack of extravagance, lack of
Email: pilevar@ub.ac.ir

arrogance, hierarchy, central yard, introversion, security, area, concealment, and density
of choice.. Then, the data were digitally fed to GIS, and the model was subject to analysis.
Results and discussion
This study shows that density has the highest value, which is compatible with the status
of the criteria included in the Iranian-Islamic architecture of District 8 in Mashhad. The
findings of the study suggest that District 8 can serve as a model of housing based on
Iranian-Islamic criteria. In the next step, the conformity of the criteria is observed
sequentially in Districts 9, 11, 2, 5 and 6. The highest degree of incongruence with
Iranian-Islamic housing criteria belongs to Districts 10 and 1 followed by Districts 13,
12, 7, 4 and 3. According to the other findings, only District 8 of the city has the highest
correspondence to half of the indicators studied, scoring the highest value (2.44) among
the other areas in terms of compliance with Iranian-Islamic housing characteristics.
Therefore, District 8 was used as a reference for comparison with the other areas of
Mashhad to assess the degree of conformity with the studied components. On the other
hand, Districts 1 and 10 had the lowest value (1.56) and were the most alienated from
Iranian-Islamic housing characteristics. The results showed that District 8 of Mashhad
offers a model that is consistent with Iranian-Islamic housing standards. In the other
districts, the standards are not inspired by the characteristics of Iranian-Islamic housing.
For example, the density of 0.158 was the most consistent and the area of 0.049 was the
most incompatible with the optimal Iranian-Islamic housing criteria. The results also
revealed that the components of Iranian-Islamic housing do not exist in more than seven
districts of Mashhad, which is known as Iran's spiritual capital. The areas that still possess
these characteristics have undergone constant urban changes. District 13, which
surrounds the holy shrine of Imam Reza, is one of those areas remarkably irreconcilable
with the components of Iranian-Islamic housing in the city.
Conclusion
With its new structures, the area is devoid of Islamic values and standards and, thus, far
from the Islamic architectural style. Of all the districts of Mashhad, only District 8
complies with Islamic architectural standards by meeting more than half of the criteria
attributed to favorable housing according to Iranian-Islamic standards. It can be a perfect
model for the other areas to generalize and expand the values and patterns of IranianIslamic housing. Therefore, considering the position of the metropolis of Mashhad, it is
necessary to implement the Iranian-Islamic principles and standards of architecture and
urban planning. Promoting the material and spiritual values of the Islamic architecture in
this religious metropolis also seems essential to ensure compliance with the Islamic
patterns of architecture.
Keywords: Iranian-Islamic Housing, Location, Model district, Mashhad
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