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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و چهارم /  پاییز  1398 / سال هفتم

چکیــــده: 

محله های  موردی:  نمونه  معماری شیعی  منظر  از  ایران  بومی  تحلیل محالت 
بومی شهر همدان* 

سیده فائزه اعتماد شیخ االسالمی**

سید مجید مفیدی شمیرانی***
دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت )نویسنده ی مسئول(

تاریخ دریافت مقاله: 98/06/16            تاریخ پذیرش نهایی: 98/09/18

به عنوان یک فضای محلی در طی قرون  دارند-  به فضای چمن شهرت  بومی شهر همدان -که  مرکز محله های 
متمادی جایگاه و اهمیت خود را از دست نداده؛ بلکه نقش تاریخی ارزشمندتری پیدا کرده اند و با دیدگاه های مختلف 
بومی شهر  نیز جوانب مختلف هماهنگی ساختار مرکز محله های  ارزش گذاری می باشند. در فرهنگ اسالمی  قابل 
همدان با قوانین تشیع مشهود است. چگونگی التزام مرکز محله های بومی همدان به ده قانون اجتهاد اسالمی عقل 
ابزار اجتهاد، ثبوت اصول، تفریع جزئیات، نسبیت اجتهاد، جامعیت قوانین، توجه به ساحت انسان، توجه به اولویت ها، 
هماهنگی با قوانین حاکمه، آزادی در برخی حوزه ها، احکام خمسه و احکام ثانویه مهم ترین سؤال پژوهش پیش رو 
است. مرکز محله های بومی شهر همدان واجد ساختار کالبدی همگون می باشند و ساختار به کاررفته در مرکز محله های 
بومی همدان در تطابق با احکام عملی اجتهاد در تشیع است فرضیه پژوهش است و هدف پژوهش کشف احکام 
عملی معماری و شهرسازی اسالمی در محله با معرفی الگویی برجسته از مصادیق تجلی قوانین تشیع در معماری و 
شهرسازی اسالمی ایران است. راهبرد این پژوهش تاریخی تفسیری است و سامانه پژوهش بررسی رابطه تطبیقی 
قوانین اجتهاد اسالمی با قوانین طراحی مرکز محله است. درنهایت، الگوی ساختاری به کار رفته در مرکز محله های 
بومی شهر همدان به عنوان مصداق معماری شیعی معرفی می گردد. این الگوی محله محور ارائه دهنده احکام عملی 
معماری و شهرسازی اسالمی و راهکارهای طراحی شهرهای جدیداالحداث با الگوی ایرانی-اسالمی مانند شهر حورا 

در حومه همدان است.

واژه های کلیدی: مرکز محله، بومی، اجتهاد اسالمی، همدان، فضای چمن.

** f_ete@yahoo.com *** s_m_mofidi@iust.ac.ir

* این مقاله مستخرج از رساله دانشجوی دکتری معماری سیده فائزه اعتماد شیخ االسالمی با عنوان »گونه شناسی اقلیمی فضای باز بومی 
محله ای )نمونه موردی: محله های شهر همدان(« با راهنمایی سید مجید مفیدی شمیرانی و سید رضا مرتضایی است.
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از فرهنگ دهخدا آورده است  به نقل  نیز  1372(. نقی زاده 
گلزار و چمن، رسته ای است که در باغ برای عبور و مرور 
در  کنند؛ روشی که  را گل کاری  آن  کناره های  و  می سازند 
باغ ها می سازند و میان آن راه دارند. راه ساخته و بیشتر در 
و  باغچه ها  میان  باغ، گذرگاه ها که  درختان  میان دو صف 
درختچه ها به طول و عرض باغ در برابر یکدیگر ترتیب دهند 

.)114  ،1389 )نقی زاده 
1. مبانی نظری پژوهش

مبانی نظری و چارچوب مفاهیم پایه پژوهش در دو بخش 
اسالمی  اجتهاد  قوانین  و  معماری-شهرسازی  نظریه های 

می گردد. تبیین 
1-1. نظریه های معماری و شهرسازی اسالمی

آرمسترانگ،  بولت،  فرای،  ابولقد،  سیناسور،  نظیر  افرادی 
برای  جامه ای  به عنوان  را  اسالمی  شهر  ولش  گویتین، 
مفاهیم اسالمی عنوان کرده اند. دیدگاه های موافق مرتبط با 
و  گروه صورت گرا، ساختارگرا  به سه  اسالمی  مفهوم شهر 
محتوا گرا تقسیم می شوند. نظرات صورت گرا نگاهی پوسته ای 
را  ساختارگرا شهر  نظرات  است.  داشته  به شهر  ظاهری  و 
با عناصر و کالبد آن معرفی می کند. نظرات محتوا گرا شهر 
را همانند قالبی برای محتوا و مفاهیم اسالمی تبیین کرده 
است. در تعریف شهر اسالمی با رویکرد محتواگرا، مفاهیم 
و باورها جامه عمل پوشیده اند. این مفاهیم، محتوای کالبدی 
هستند که از پیشینه ی تاریخی، فرهنگی و اقلیمی بستر خود 
نشأت گرفته است )مردانی 1394، 65(. در این دیدگاه که در 
پژوهش پیش رو نیز مالک قرار گرفته است، شهر اسالمی 

کالبدی برای احکام و قوانین اسالمی است.
در دسته بندی دیگری، دیدگاه های موافق با شهر اسالمی، 
به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول، آن دسته که شهر 
اسالمی را با عناصر مشخصی معرفی کرده و اطالق شهر 
اسالمی مستلزم حصول چنین عناصری با ساختار پیشنهادی 
از سوی ایشان توجیه شده است. ساختارگرایی و صورت گرایی 
از تبعات این دیدگاه است. لئوناردو بنه ولو ساختاری نظیر شبکه 
دسترسی پیچیده، شهرسازی فشرده و محصور، کوچه های 
بن بست، محالت مسکونی بسیار فشرده با فضای باز و فضای 
مابین بسیار کم، مجموعه های بزرگ تجاری، خدماتی، مذهبی 

مقدمه
بنا به سخن پیامبر اعظم)ص( علم مفید بر سه قسم است: 
آیه محکمه، که همان اعتقادات و حکمت نظری و مبین و 
مفصل است؛ فریضه عادله، که احکام عملی و حکمت عملی 
است؛ و سنت قائمه یا سنتی که همیشه پابرجاست )کلینی 
1362، 37(. با استفاده از این سخن می توان آیه محکمه را 
به اعتقادات، فریضه عادله را به احکام پنج گانه و سنت قائمه 
ده گانه  اصول  ازجمله  اسالم  عملی  اصول  و  روش ها  به  را 
اجتهاد اسالمی تعبیر نمود. این پژوهش درصدد تطابق اصول 
با  اسالمی  اجتهاد  ده گانه  اصول  همان  یعنی  اسالم  عملی 
بومی  مرکز-محله های  است.  ایران  بومی  محالت  الگوی 
شهر همدان واجد ساختار کالبدی همگون می باشند و ساختار 
به کاررفته در مرکز محله های بومی همدان در تطابق با احکام 

عملی اجتهاد در تشیع است فرضیه پژوهش است.
چمن  فضای  به  -که  همدان  شهر  بومی  مرکز محله های 
قرون  طی  در  محلی  فضای  یک  به عنوان  دارند-  شهرت 
متمادی جایگاه و اهمیت خود را از دست نداده؛ بلکه نقش 
تاریخی ارزشمندتری پیدا کرده اند و با دیدگاه های مختلف 
قابل ارزش گذاری می باشند. در فرهنگ اسالمی نیز جوانب 
با  بومی همدان  مرکز محله های  ساختار  هماهنگی  مختلف 
قوانین تشیع مشهود است. محدوده مرکزی شهر همدان از 
آغاز اسالم تا پهلوی از هم جواری و در هم تنیدن محله هایی 
شکل گرفته است که هرکدام دارای مرکز محله ای است که 
هویت اصلی آن محله را شکل می دهد. نیمی از پنجاه محله 
موجود در دوره صفویه که دوره شکوفایی و رونق این محالت 
بوده است؛ دارای میدانچه ای در مرکز بوده اند که در همدان به 
چمن معروف است. هر یک از این چمن ها متناسب با ویژگی 
خانوادگی، شغلی، مذهبی، موقعیت مکانی و یا حتی ویژگی 

خانواده های اصیل ساکن در آن محله به نامی معرف اند.
تعبیر  به  همدان  محلی  ادبیات  در  چمن  فضای  اصطالح 
متداول  از  نشان  که  است  نزدیک  بسیار  چمن  از  دهخدا 
بودن این واژه به مفهوم فضای میان درختان در ایران کهن 
دارد. دهخدا در لغت نامه خود در تعریف چمن اظهار می دارد: 
»چمن راه باشد میان بوستان و باغ، راه راست بود ساخته در 
میان درختان، راه ساخته بود در میان صف درختان« )دهخدا 
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به صورت فشرده و همگن و واحدهای مسکونی مستقل را در 
تعریف شهر مسلمانان برای شهر اسالمی برمی شمرد )بنه 
ولو 1369، 24(. گروه دوم )محتواگرایان(، شهر اسالمی را 
کالبدی برای احکام و قوانین اسالمی دانسته و عناصر شهری 
عنوان شده را با علل بروز و ظهور آن توجیه می کنند. از گروه 
اول ویلیام مارشه به عنوان نخستین فردی که مفهوم شهر 

دتمان با ارائه مدلی برای ساختار شهرهای اسالمی، شهر را 
با مرکزیت مسجد و بازار وسیع مرکزی با کمربندی مسکونی 
حول آن معرفی کرده است )تصویر 2(. در این مدل، تفکیک 
قومی، اجتماعی و فرهنگی محالت با مراکز مختص به خود 

که  دانسته  شهری  دینی  را  اسالم  کرد؛  مطرح  را  اسالمی 
ساختار شهرهای فتح شده را با عناصری نظیر مسجد جامع، 

بازار مجاور آن دوباره شکل داده است )باقری 1386(.

پیشنهاد شده است که حصاری در اطراف شهر آن را حافظت 
مذاهب  برای  جداگانه ای  گورستان های  شهر  این  می کند. 
مختلف و بازارهای روستایی در خارج از باروی شهر تأمین 

کرده است )فالحت 1390(. 

تصویــر 1. مــدل ویــرث در معرفــی شــهر اســالمی: ویرث شــهر اســالمی 
را بــا بررســی نمونه هــای غــرب آســیا و شــمال افریقــا پیشــنهاد داده کــه 
در ایــن مــدل عــالوه بــر امتــداد معابــر اصلــی بــه مرکــز شــهر، عنصــر 

حکومتــی در خــارج شــهر واقــع شــده اســت  )مأخــذ: شــفقی 1387(.

تصویــر 2. مــدل دتمــان در تصویــر شــهر اســالمی: در ایــن مــدل شــهر 
اســالمی از اجــزای کوچــک بــا ویژگــی کل بــزرگ تشــکیل شــده اســت. 
دتمــان عنصــر حکومتــی را بــا فاصلــه ای از مرکــز شــهر تصویــر کــرده 

اســت. )مأخــذ: شــفقی 1387(.

جدول 1. نظریه های شهر اسالمی

گرایش های معماری و شهرسازی اسالمی نظریه دیدگاه های شهرسازی در رابطه با اسالم
صورت گرا

تعریف شهر با عناصر و ساختار مشخص
ساختارگرادیدگاه های موافق شهر اسالمی

محتوا گرا شهر کالبدی برای احکام و قوانین اسالمی
غرب گرا شهر اسالمی تقلیدی یا بی ارزش دیدگاه های مخالف شهر اسالمی
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در معماری اسالمی محله، یک شهرک کوچک در دل شهر 
فضاهای  دیگر  و  مدرسه  مسجد،  بازارچه،  دارای  که  است 
موردنیاز است. شهر اسالمی از چند محله تشکیل می شد و 
هر محله، گاه برج و بارو و دروازه مخصوص داشت. هر محله  
نام ویژه ای داشت که در بعضی شهرها به نام افراد سرشناسی 
که در محله سکونت داشتند نام گذاری می شد )پیرنیا 1372(. 
بازارچه ی محله شامل نانوایی، قصابی، عطاری و میوه فروشی 
بوده و مردم برای خریدهای دیگر به بازار بزرگ می رفتند. اگر 
شغل بیشتر مردم محله یکی بود کارگاهی هم در آنجا داشتند 

)پور جعفر 1391(.
2-1. قوانین ده گانه اجتهاد اسالمی

در سوق از مفاهیم و مبانی نظری اسالم به احکام عملی اسالم، 
مفهوم اجتهاد مهم ترین رکن حکمت عملی است. اجتهاد در 
معماری به طورکلی به مفهوم استنتاج بایدها و نبایدهای عملی 
و اجرایی که وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی بوده 

و جزئی و متکثر می باشند؛ از معرفت های نظری که کلی و 
حقیقی بوده و غیر وابسته به شرایط زمانی و مکانی می باشند. 
امروزه در  بر آن  اگر حکمت عملی اسالم و تمدن مبتنی 
غربت مانده است، به خاطر قدرت اجتهادی ضعیف در همه 
تخصص ها برای استنتاج روش های مناسب طراحی حکمت 

عملی در عصر حاضر است )نقره کار 1387، 156(.
کتاب  در  نقره کار  توسط  که  مطهری  سخنان  مبنای  بر 
درآمدی بر هویت اسالمی ایرانی در معماری و شهرسازی 
گردآوری شده است، قوانین ده گانه اجتهاد اسالمی عبارت اند 
از عقل به عنوان ابزار اجتهاد، ثبوت در اصول، تفریع جزئیات 
از اصول کلی، نسبیت در اجتهاد، جامعیت و وسطیت همه 
قوانین توجه به همه جوانب ساحت انسان، توجه به اولویت ها 
و مصلحت ها، هماهنگی با قوانین حاکمه، آزادی در برخی 
حوزه ها، احکام خمسه تکلیفیه و احکام ثانویه )نقره کار 1387، 

156( که در جدول 2 تبیین می گردند.
جدول 1. نظریه های شهر اسالمی

ریشه قانون قاعده مبین قوانین اجتهاد اسالمی

عقل اسالمی کاشف قانون و تحدید و 
تقییدکننده یا تعمیم دهنده قانون است 

)اقتباس از مطهری 1378، 190(.

قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل 
ما حکم به الشرع حکم به العقل: هر چیز عقل 
به آن حکم کند شرع هم به آن حکم می کند و 
هر چیز که شرع به آن حکم کند عقل هم به آن 

حکم می کند )اقتباس از مطهری 1378، 190(.

عقل به عنوان 
ابزار اجتهاد )قاعده 

مالزمه(
قانون اول

پذیرش فطرت به عنوان نهاد مشترک در 
ساختار وجودی انسان )اقتباس از نقره کار 

.)158 ،1387

امام صادق)ع(: حالل محمد حالل الی یوم 
القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه: در 
دین محمد)ص( حالل ها تا قیامت حالل و 

حرام ها تا قیامت حرام هستند )کلینی 1362، 59(.

ثبوت در اصول قانون دوم

اتصال فرع و اصل: اجتهاد به معنای تفریع 
اصول ثابت، متناسب با مسائل روز و شرایط 
زمانه خواهد بود )اقتباس از مطهری 1369، 

.)177

امام رضا)ع(: علینا القاء االصول و علیکم بالتفریع: 
وظیفه ما ارائه اصول است و وظیفه شما تفریع 

)شاخه گرفتن( از آن است )میزان الحکمه 1384، 
.)549

تفریع جزئیات از 
اصول کلی قانون سوم

 اجتهاد به معنای تأسیس نظام فکری 
متناسب با مقتضات عصر در هر یک از 

علوم است )مطهری 1369، 26(.

مجتهد از جهتی مقید به نصوص و اصول ثابته 
فطری انسانی و الهی است و از طرف دیگر مقید 
به عصر و فرهنگ زمان و مکان است )مطهری 

.)26 ،1369

نسبیت در اجتهاد قانون چهارم

 نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن 
از نسبت صد به یک هم بیشتر است )امام 

خمینی 1375، 5(.

در یک نگاه اشتمالی و جامع همه ابعاد روحی 
و جسمی، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی 
و غیره باید مورد توجه باشند )مطهری 1378، 

.)190

جامعیت و وسطیت 
همه قوانین: توجه 
به همه جوانب 
ساحت انسان

قانون پنجم
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2. روش شناسی
روش های  از  -که  تطبیقی  مطالعه  از  پژوهش  این  در 
است.  گرفته شده  بهره  است-  دینی  مطالعات  در  پژوهش 
نظریه های  و  اسالم  عملی  حکمت  در  اجتهاد  قوانین  ابتدا 
معماری و شهرسازی اسالمی بر اساس مطالعه کتابخانه ای 
استخراج و تبیین می گردد. سپس محالت بومی همدان بر 
اساس مطالعه میدانی حاصل از مشاهده و مصاحبه ارزیابی 

محیطی،  کالبدی،  شناسنامه  در  مشاهدات  این  می گردد. 
اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی ثبت می گردد. درنهایت این 
قوانین با محالت بومی همدان به عنوان مصداق عملی بر 
اساس پاسخگویی به نیازهای جسمی و نیازهای روحی و 
معنوی انسان تطبیق داده می شود تا اشتراکات و تضادهای 

گردد. روشن  آن 

»قانون تزاحم« یا »قانون اهم و مهم« 
)مطهری 1373، 253(

پیامبر اکرم)ص(: اذا اجتمعت حرمتان طرحت 
الصغری للکبری: اگر دو چیز واجب االحترام 
مزاحم هم بودند؛ از چیز کوچک تر به خاطر 

حرمت بزرگ تر بگذرید.

توجه به اولویت ها 
و مصلحت ها قانون ششم

قواعد حاکمه: »قواعد مهارکننده در اسالم 
که بر همه قوانین جزئی سیطره دارند و 
نسبت به هر قانون دیگری، حق فسخ 

دارند.  نقش این قوانین نقش بازرس عالی 
است که تمام احکام دیگر را مهار می کنند 

)مطهری 1378، 194(.

عالمه جعفری: وضع هر قانون جدیدی در 
اسالم باید با توجه به قوانین حاکمه صورت 

گیرد و تزاحمی با آن ها نداشته باشد. )جعفری 
1378، 115( مانند قاعده نفی حرج: مطابق با 

آیه: »ماجعل علیکم فی الدین من حرج: خداوند 
در دین برای شما سختی قرار نداده است. )حج/ 
78(« و نفی ضرر: مطابق با حدیث نبوی »ال 

ضرر و ال ضرار فی االسالم: هیچ ضررپذیری و 
هیچ ضرر رسانی در اسالم نیست« )خویی، 518(.

هماهنگی با قوانین 
حاکمه  قانون هفتم

خدا دوست دارد در مسائلی که مردم را آزاد 
گذاشته؛ مردم آزاد باشند و از خود چیزی 

درنیاورند و قانون تعیین نکنند.

حضرت علی)ع(:  »ان اهلل یحب ان یوخذ برخصه 
کما یحب ان یوخذ بعزائمه: خدا دوست دارد که 
به حوزه هایی که آزاد گذاشته هم توجه شود و 
همچنانکه دوست دارد به حوزه هایی که حکم 

تعیین کرده هم توجه شود )رضی 1379،  حکمت 
.)845 ،102

آزادی کامل در 
برخی حوزه ها قانون هشتم

در مقابل احکام عملی و تکلیفی، احکامی 
وجود دارد که در اصطالح فقهی به آن 

»احکام وضعی« می گویند. احکام وضعی 
مربوط به یک حالت و شرایط خاص است 
که بنا بر درخواست مخاطب برای او وضع 
می شود. اما این وضع حالت برای او حقوق 

و تکالیفی به همراه می آورد )مطهری 
)112 ،1372

فروع باید بر اساس احکام خمسه تعیین اولویت و 
ضرورت شود )نقره کار، 87، 162(.

احکام خمسه 
تکلیفیه: واجب، 
حرام، مستحب، 

مکروه، مباح

قانون نهم

دلیل اصلی این قانون قدرت تشخیص 
مصلحت و شناخت عمیق تر به راه صالح و 
فساد، مبانی و معارف اسالم است )مطهری 

.)194 ،1378

»النبی اولی بالمومنین من انفسهم: پیامبر از خود 
مؤمنان بر آنها حق تسلط بیشتری دارد )احزاب/ 

.»)6

احکام ثانویه و 
حکومتی قانون دهم
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تصویر 3. نقشه موقعیت محله های شهر همدان
)مأخذ: مهندسین مشاور مانداال کندلیس، 1973(

1-2. محدوده مکانی پژوهش
ویژگی های  در  اصالت  حفظ  برحسب  همدان  محله های 
مرکزیت )محوطه مرکزی(، فضای سبز، مسجد )قدیمی یا 
غیرفعال(،  تغییر کاربری،  فعال،  از  )اعم  جدید ساخت(، حمام 
نانوایی  خدماتی(،  یا  تولیدی  )کارگاه های  تجاری  فضاهای 
خاصه سنگکی، شهرت و سایر کاربری های مذهبی-فرهنگی 
مانند امامزاده، حسینیه، سقاخانه و مدرسه درجه بندی شده اند. 
اول و دوم شامل ده محله حاجی، کبابیان،  محالت درجه 
پای مصلی، گلپا، آقاجانی بیک، حمام قلعه، درودآباد، امامزاده 
یحیی، کوالنج و چمن چوپان ها مورد مطالعه قرار می گیرند.

بر اساس نتایج حاصل از شناسنامه فضاهای باز بومی محله ای 
کالبدی،  ویژگی های  ازنظر  تفکیک  به  این فضاها  همدان، 
محیطی، فرهنگی و اقتصادی ارزیابی می گردند. نتایج حاصل 
از بررسی ویژگی های کالبدی مرکز محله ها در جدول 5 ارائه 
شده است. بر اساس این مشاهدات گونه مورفولوژیک فضای 
باز بومی محله ای همدان ذوزنقه ای شکل است که کشیدگی 
شمالی-جنوبی یا با چرخش مختصر )30 تا 40 درجه( حول 
این محور گزارش می شود و کشیدگی شرقی-غربی به دلیل 
باد نامطلوب غرب دیده نمی شود. مساحت فضای ذوزنقه ای 
عمدتاً حدود 1200 متر با متوسط کشیدگی 42 تا 65 متر و 
متوسط عرض 19 تا 25 متر و با ارتفاع 3 تا 7 متر نماهای 
میدانچه  عرضی  طولی-  کشیدگی  است.  مشهود  پیرامونی 
با نسبت دوبه یک تا سه به یک متداول است. این فضاهای 
بدون شیب یا با شیب مختصر جانمایی شده اند.  باز عمدتاً 

نماهای پیرامونی نیز آجر و سنگ گزارش شده است.

نام محله درجه 
اصالت

آقاجانی 
بیگ پای مصلی گلپا کبابیان حاجی

درجه
 اول
 

کوالنج چوپان ها امامزاده 
یحیی درودآباد حمام قلعه

درجه
دوم
 

نظربیگ ورمزیار قاشق 
تراشان سبدبافان حوض آقا

درجه
 سوم
 

مالجلیل سیزده خانه سرگذر چرچره شالبافان درجه 
چهارم

توت قمی  جوالن چمن 
امامزاده ذوالریاستین قلعه سبزی

برج قربان دوگوران بنه بازار حاج احمد گازران

درجه
 پنجم
 

پیرگرگ نمازگاه چهل پله زبیده خاتون میرعقیل

 اسپرون
گوت ها درویش آباد مختاران غازیان باباطاهر

خیریه پیروادی     هفت پستان تور فروش گوهر وند

جدول 3. درجه بندی فضاهای چمن بر اساس اصالت در ویژگي هاي کالبدی
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جدول 4. معیارهای درجه بندی فضای باز بومی محله ای همدان

ویژگی های محیطی
باز  فضاهای  این  درختچه های  و  درختان  مجموع  تعداد 
بومی-محله ای عمدتاً 20 تا 30 اصله است که توت با نقش 
شیوع  زبان گنجشک  و  محله  در  سودرسانی  و  میوه دهی 
دارد.  میان درختچه ها  در  و کاج  درختان  میان  در  بیشتری 
سیستم آب رسانی محله عمدتاً با قنات در محله های بزرگ تر 

است. بوده  در محالت کوچک تر  و چشمه 
ویژگی های فرهنگی

تنوع تیره های مذهبی، صنفی و موقعیت اجتماعی و فرهنگی 
با  محله  هر  که  است  مطلب  این  بیانگر  محله ها،  شاخص 
نژاد و مذهب و صنف و  نوع  قرارگیری،  به موقعیت  توجه 
فرهنگ اهالی ویژگی های منحصربه فرد داشته است. پایداری 
به  می تواند  نیز  زمان  درگذر  محله ها  ماندگاری  و  فرهنگی 
ویژگی های  به تناسب  محله  هر  بودن  منحصربه فرد  دلیل 

باشد. فرهنگی  اجتماعی- 
ویژگی های اقتصادی

تعداد واحدهای تجاری از 11 تا 23 واحد به تناسب ابعاد محله 

جمع 
امتیاز

معیار درجه بندی

درجه 
اصالت

سایر کاربری های عمومی

شهرت

نانوایی فضای تجاری حمام مسجد فضای سبز مرکزیت

سایر

سنگکی

خدمانی

کارگاهی

غیر فعال

فعال واحیا شده

عمر زیر 50سال

عمر باال 50سال

سایر

درختان کهن

نیمه محصور

محصوریت

80تا100 * * * * * * * * درجه 
اول

60 تا 80 * * * * * * * * درجه 
دوم

40 تا 60 * * * * * * * * درجه 
سوم

20 تا40 * * * * درجه 
چهارم

زیر 20 * * درجه 
پنجم

گزارش شده است. مشاغل گذشته و حال برحسب نیازهای 
به سفرهای درون شهری در طول  نیاز  اهالی و رفع  روزانه 
تولیدی  کارگاه  گذشته  مشاغل  در  شده اند.  تخصیص  روز 
و بورس یک صنف در هر محله شیوع بیشتری داشته که 
امروزه جای خود را به مشاغل خدماتی داده است. معضل 
سیاست  که  است  محله ها  الینحل  معضالت  از  پارکینگ 
در  پارکینگ طبقاتی  بر ساخت  پنج ساله شهرداری همدان 

است. متمرکزشده  محله 
در  اسالمی  شهرسازی  و  معماری  عملی  احکام   .3

همدان بومی  محله های  مرکز 
پویایی خود  به کاررفته در محالت همدان  الگوی  ازآنجاکه 
پیرامونی  کارکردهای  زمان  با  متناسب  و  کرده  حفظ  را 
تغییریافته و سازگار شده اند؛ به نظر می رسد این الگو فرازمانی 
است و رابطه الگوی محالت با اصول اجتهاد اسالمی -که 
فرازمانی-فرامکانی هستند- را مؤکد می سازد. تأمین آسایش 
جسمی توسط عناصر حیات بخش زمین )آب و گیاه(، تأمین 
نیازهای معیشتی توسط کاربری های تجاری و تأمین نیازهای 
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ویژگی های  از  مذهبی-فرهنگی  فضاهای  توسط  معنوی 
مرکز محله های بومی است.

 در این بخش تطابق کالبد محالت همدان با حکمت عملی 
فضای  بازشناسی  می گردد.  ارزیابی  کل  و  جزء  در  اسالم 

1-3. اصول عقالنی پایداری در تطابق با اصل اول 
اجتهاد( ابزار  به عنوان  )عقل  اسالمی  اجتهاد 

به منظور بررسی هوشمندانه محله های همدان ابتدا محله ها با 
برجسته ترین دیدگاه )عقالنی( پژوهشگران که همان پایداری 

باز بومی-محله ای همدان بر مبنای قوانین ده گانه اجتهاد، 
را  ایرانی-اسالمی  محله های  در  به کار رفته  عملی  حکمت 

می کند. آشکار 

ارزیابی  اقتصادی  و  فرهنگی  محیطی،  جنبه  سه  در  است 
می گردند تا تطابق یا عدم تطابق اصول طراحی محالت با 

عقل که همان اصل اول اجتهاد است روشن گردد.

جدول 5. ویژگی های کالبدی فضاهای باز بومی محله ای

پالن فضای چمن و 
فضاهای پیرامونی تصویر شیب و مصالح نما مساحت و

ابعاد میدانچه
شکل و

کشیدگی میدانچه نام مرکز محله

شیب: 0   مساحت:1260مترمربع شکل: ذوزنقه

حاجی
مصالح: آجر ابعاد: 4*21*60

کشیدگی: 
شمال غربی-
جنوب شرقی

  

شیب: 0 مساحت:1174مترمربع شکل: ذورنقه

گلپا
مصالح: آجر ابعاد: 7.5*26*42 کشیدگی: 

شمالی- جنوبی

 

 

شیب: %1 مساحت:1260مترمربع شکل: ذورنقه

مصالح: آجر و پای مصلی
سنگ ابعاد: 6*19*65

کشیدگی: شمال 
شرقی-

جنوب غربی )40 
درجه انحراف از 

محور شمالی(

  

شیب: 0 مساحت:1280مترمربع شکل: ذوزنقه

مصالح: آجر و کبابیان
سنگ ابعاد: 4*25*50

کشیدگی: 
شمال غربی- 
جنوب شرقی

  

شیب: %2 مساحت:1265مترمربع شکل: ذوزنقه

آقاجانی بیگ
مصالح: آجر ابعاد: 7*23*50

کشیدگی: 
شمال شرقی - 

جنوب غربی )30 
درجه انحراف از 

محور شمالی(
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جدول 6. میانگین و انحراف معیار set محله ها به تفکیک فصول 

الف( اصل تعامل با طبیعت
همسازی محله های بومی باغ شهر همدان با محیط از دو 
جنبه قابل بررسی است. جنبه اول تأثیر فضای سبز موجود در 
مرکزمحالت در کاهش آلودگی محیط زیست است. دومین 
افزایش  در  سبز  مرکز محالت  این  کالبد  مؤثر  نقش  جنبه 
آسایش حرارتی است. به نحوی که این مرکز محالت از شرایط 
آسایشی مطلوب تری در تمامی اوقات گرم و سرد و بادخیز 

برخوردارند. سال 
با  همدان  محالت  مرکز  در  میدانی  مطالعه  منظور  بدین 
استفاده از دستگاه محیط سنج Lm8000 و پرسشنامه تکمیلی 

فصل بهار: نتایج جدول 6 نشان می دهد که محله درجه 1 و 
2 کمی خنک و محله شاهد خنک است.

set محله  میانگین  بین  با جدول 7  مطابق  تابستان:  فصل 
درجه 1 و درجه 2 اختالف معنی داری وجود دارد. ضمناً نتایج 
جدول 7 نشان می دهد که محله درجه 1 و شاهد کمی گرم 

هستند و محله درجه 2 گرم است.
فصل پاییز: مطابق با جدول 7 بین میانگین set محله درجه 1 
و محله درجه 2 اختالف معنی داری وجود دارد. بین میانگین 
set محله درجه 1 و شاهد اختالف معنی داری وجود دارد. بین 

میانگین set محله درجه 2 و شاهد اختالف معنی داری وجود 
دارد. ضمناً نتایج نشان می دهد که محله درجه 1 سرد، محله 

درجه 2 خنک و محله شاهد خیلی سرد است.
فصل زمستان: بین میانگین set محله درجه 1و شاهد اختالف 
معنی داری وجود دارد. بین میانگین set محله درجه 2 و شاهد 

اختالف معنی داری وجود دارد. 
نتایج جدول 6 نشان می دهد که محله درجه 1 و 2  ضمناً 

کمی خنک هستند و محله شاهد خیلی سرد است.

به منظور جمع آوری داده ها که در نیمه فصول یک سال در 
سه وعده صبح و ظهر و عصر به ارزیابی گذاشته می شود؛ و 
تجزیه وتحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار spss و بر اساس 
شاخص آسایش حرارتی set صورت می پذیرد. نتایج حاصله 
نشان می دهد که بین میانگین set محله های درجه 1، درجه 2 
و شاهد در تمامی فصول به تفکیک اختالف معنی دار آماری 
وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و 
کروسکال-والیس حاکی از آن است که در سطح خطای 5 
 set درصد به لحاظ آماری اختالف معنی داری بین میانگین

محله ها در فصول تابستان، پاییز و زمستان وجود دارد.

فصل
زمستانشاخص ها پاییز تابستان بهار

شاهد درجه2 درجه1 شاهد درجه2 درجه1 شاهد درجه2 درجه1 شاهد درجه2 درجه1
4/90 20/02 21/81 6/75 17/23 12/94 29/03 30/08 27/06 16/82 19/10 20/60 میانگین

18/44 3/40 3/78 5/57 4/58 3/48 1/23 4/47 3/96 3/67 3/17 3/90 انحراف 
معیار

جــدول 7. نتایــج آزمــون تعقیبــي توکــي بــراي مقایســه محله هــا از نظــر 
میانگیــن set بــه تفکیــک فصــول

* معني داري در سطح 0/05

فصل i j
اختالف 
میانگین
)i-j(

p-value

تابستان
درجه1 درجه2 -3/02 *0/047
شاهد درجه1 1/97 0/701
شاهد درجه2 -1/04 0/911

پاییز
درجه1 درجه2 -4/29 *0/025
شاهد درجه1 -6/19 *0/037
شاهد درجه2 -10/48 *0/000
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و  فرهنگ  با  )همسازی  امنیت  و  هویت  اصل  ب( 
جتماع( ا

پویایی،  پاسخگویی،  ابعاد  بر  تأکید  با  اجتماعی  پایداری 
می گردد.  بررسی  همدان  محالت  در  امنیت  و  هویت 
هویت  از  بخشی  چمن(  )فضاهای  همدان  مرکزمحالت 
اجتماعی و فرهنگی همدان هستند. چراکه در ادبیات روزمره 
مردم همدان از این فضاها به عنوان نشانه شهری استفاده 
نیمه عمومی-نیمه خصوصی  فضایی  چمن  فضای  می شود. 
برانگیزاننده حس تعلق در اهالی محله است. همین حس 
تعلق سبب احساس مسئولیت در حفاظت از محله و برقراری 
به فضای  اهالی  امنیت و کاهش جرم خواهد شد. اشراف 

جمعی نیز در حفاظت از محله مؤثر خواهد بود.
ج( اصل اقتصادی خودبسندگی

خودکفایی، درآمدزایی، اشتغال زایی، کاهش هزینه سفرهای 
آلودگی هوا  از  ناشی  درون شهری و کاهش خسارت مالی 
بومی  مرکز محله های  همسازی  جنبه های  مهم ترین  از 
اقتصاد اسالمی محسوب می شود. وجود  با قوانین  همدان 
فضاهای تجاری در محله، امکان اشتغال اهالی و برآورده 
شدن نیازهای روزانه اهالی محله و خرید آسان و مطمئن 
را فراهم می کند و درنهایت رشد معیشتی و اقتصادی محله 

سبب جلوگیری از مهاجرت خواهد شد. لذا تداوم سکونت 
در این محله ها در مقایسه با سایرین مشهود است.

و  فرهنگ  محیط،  با  همدان  بومی  محله های  همسازی 
بارز  از مصادیق  اقتصاد تأکیدی بر طراحی هوشمندانه و 
احکام عملی اسالم در معماری و شهرسازی اسالمی است.

خودبسندگی  و  امنیت  و  هویت  طبیعت،  با  تعامل  اصول 
است.  شرع  و  عقل  تأیید  مورد  اجتهاد  اول  اصل  بر  بنا 
مبنای  بر  بومی  محله های  گفت  می توان  به عبارت دیگر 
است  عقالنی  دیدگاهی  که  پایداری  سه گانه  عوامل 
محیطی،  آسایش  نیازهای  پاسخگوی  و  شکل گرفته اند 
عقالنی  نیازهای  این  بود.  خواهند  اقتصادی  و  فرهنگی 
مورد تأیید اولین اصل از قواعد اجتهاد اسالمی که همان 
قاعده تالزم عقل و شرع است می باشند. می توان نتیجه 
به  پاسخگویی  بر اساس  بومی  مرکز محله های  که  گرفت 
نیازهای شرعی و عقالنی انسان طراحی  شده است که از 
دالیل اصلی پایداری محالت از روزگاران کهن نیز است. 
در صورتی که محله هایی که نه بر مبنای نیاز انسان بلکه 
و هیجان طراحی  اعجاب  برآورده کردن حس  مبنای  بر 

داشت. خواهند  کوتاهی  عمر  می شوند، 

جدول 8. قواعد عقالنی همسازی فضای باز بومی محله ای با عوامل زمینه ای

• با ایجاد فضاهای باز محله ای سبز
• کاهش سفرهای بین شهری  •کاهش آلودگی محیط زیست

• تجمع نیازهای ضروری عوامل محیطی- اقلیمی
• شرایط آسایش در تمام اوقات سال

• کاهش نیاز سرمایشی گرمایشی بناهای مجاور
• آسایش یکی از مؤلفه های ارتقای کیفیت 

• افزایش راحتی و آسایش محیطی

• درخت و آب آسایش جسمی و روحی
• بازارچه نیازهای زندگی مادی

• مسجد و حمام و حسینیه نیازهای مذهبی 

• پاسخگویی: تناسب با نیازهای جسمی، روحی، 
مذهبی.

عوامل اجتماعی-
فرهنگی

• تعامالت مشترک اهالی
• پویایی در تمامی اوقات سال • پویایی: مکان برانگیختن تعامالت اجتماعی

• هویت مشهود در تمامی حوزه ها
• گره مهم ارتباطی

• نشانه شهری
• هویت: احساس تعلق به مکان و داشتن هویت
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2-3. حرمت همسایه آزاری در تطابق با اصل دوم 
در اصول( )ثبوت  اجتهاد اسالمی 

به  توصیه  همسایگان،  حقوق  رعایت  اسالم  دین  در 
تا حدود چهل  دینی  برادران  با  و هم نشینی  خوش رفتاری 
خانه از هر محور مورد سفارش بسیار است. از امام صادق 
َدارا  اربعین  علیه السالم وارد شده است که فرمودند: »کلُّ 
ِجیَران من بیِن یَدیِه، و ِمن َخلِفِه و عن یمینِِه، و عن ِشمالِِه: 
و  راست  از  سر،  پشت  روبرو،  طرف؛  چهار  از  خانه  چهل 
از چپ همسایه محسوب می شوند« )کلینی 1362، 669(. 
کس  دو  می فرمایند:  پیامبر)ص(  آزاری  همسایه  نهی  در 
با  آن که  نمی نگرد؛  رحمت  نظر  به  قیامت  روز  خداوند  را 
خویشان قطع رابطه کند و آن فردی که با همسایگان بدی 
است:  نموده  تأکید  حضرت  آن  نیز   .)1324 )پاینده  نماید 
مزاحمت  از  همسایه اش  آن که  مگر  ندارد  ایمان  خدا  بنده 
)نمازی شاهرودی 1385،  باشد  داشته و مصون  امنیت  او 
149(. آن برگزیده الهی در فرمایشی دیگر، گوشزد نموده 
بوی  خداوند  برساند؛  آزاری  همسایه  به  هرکس  است: 
بهشت را بر وی حرام می گرداند؛ و جهّنم که بد جایگاهی 

است؛ مکانش خواهد بود و کسی که حّق همسایه را تباه 
کند؛ از ما نیست )مجلسی 1362، 333؛ طبرسی 1377، 
429؛ طبرسی 1385، 213(. در فرازی از سخنان رسول 
اکرم)ص( آمده است: از نشانه ها و خصوصیات مؤمن این 
دلیل  به  نیز همسایگان  و  نمی آزارد  را  است که همسایه 

)عاملی 1380(. نمی شوند  اذیت  وی،  منزل  با  مجاورت 
اجتهاد  هفتم  اصل  با  تطابق  در  محرمیت   .3-3

حاکمه( قوانین  با  )هماهنگی  اسالمی 
در دین اسالم رعایت حریم خصوصی بسیار پراهمیت و 
جزء قوانین حاکمه است. حفظ این حریم در معماری تحت 
رعایت محرمیت صورت می گیرد. لذا، در مرکز محله های 
رعایت  با  خانه ها  و  عمومی  کاربری های  همدان  بومی 
حقوق و حریم همسایگی ساخته شده اند. چنانچه خانه ها به 
فضای باز چمن اشراف دارند و کمترین اشراف و تسلطی 
به همدیگر ندارند. درنتیجه می توان رعایت محرمیت -که 
و  درون گرایی  و  برهم  ساختمان ها  اشراف  عدم  به وسیله 
می گیرد-  صورت  محله  فضای  در  سلسله مراتب  رعایت 
بر  چراکه  دانست  اسالمی  معماری  حاکمه  قواعد  را جزو 

• حس تعلق و احساس مسئولیت
• امنیت و کاهش جرم و جنایت

• حفظ حریم محله
• غریب گز بودن

• کارایی: امنیت بخشی و غریب گز بودن و حفاظت از 
محله

 • امکان اشتغال در بازارچه
• پیدا کردن شغل توسط اهالی

• جلوگیری از مهاجرت
• وجود قشربندیهای مختلف اقتصادی

• خودکفایی محله، درآمد زایی و اشتغال ساکنان در 
محله

 عوامل اقتصادی

• امکان دستیابی به خرید آسان و مطمئن • کاهش هزینه های خانوار با کاهش هزینه های بین 
شهری

• ناشی از آلودگی هوا • کاهش خسارت مالی
• احیا فضای باز مرکز محله

• حفظ و جلوگیری از اضمحالل
• حفظ و نگهداری و جلوگیری از تخریب  هویت 

تاریخی شهر

• طراحی متاثر از اقلیمعوامل کالبدی • بهره گیری درجهت راهکارهای طراحی اقلیمی 
مرکز محله

• ارائه الگوی مرکز محله
• ارائه الگوی قالب ارجاع • ارائه الگوها و قالب های ارجاع مرمت
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قوانین دیگر تسلط و حکومت دارد. آیه »یا أَیَها الَِّذیَن آَمُنوا 
َعلَی  َوُتَسلُِّموا  تَْسَتْأنُِسوا  َحَتّی  بُیوتِکْم  َغیَر  بُیوتًا  تَْدُخُلوا  اَل 
أَْهلَِها َذلِکْم َخیٌر لَکْم لََعلَّکْم تََذکُروَن: ای اهل ایمان، هرگز 
انس  صاحبش  با  تا  خودتان  خانه های  مگر  خانه  هیچ  به 
یافته و داخل  ندارید وارد نشوید و )چون رخصت  اجازه  و 

ورود  و  شهر  عمومی  معابر  از  عبور  سلسله مراتب  رعایت 
داالن  به  ورود  سپس  و  چمن  نیمه عمومی  فضای  به 
نیمه خصوصی چندین خانه همه نشان از توجه به محرمیت 
در معماری اسالمی دارد. ازاین رو ورودی بسیاری از خانه ها 
با  ارتباط  این  بلکه  نمی شود؛  باز  فضای چمن  به  مستقیم 
واسطه داالنی که محل قرارگیری در ورودی چندین خانه 
است صورت می گیرد. رعایت سلسله مراتب با اولویت بندی 
ساختار  طراحی  ایده های  انتخاب  در  مصلحت  رعایت  و 
مرکز محله های بومی همدان نیز در نظر گرفته شده است. 
به دلیل عدم اشراف بر ورودی حمام، در حمام در انتهای 
کوچه مجاور )عمومًا بن بست( جانمایی شده است تا رعایت 

عفت و تقوا در محله صورت گیرد.
)تفریع  اسالمی  اجتهاد  سوم  اصل  با  تطابق   .3-4

کلی( اصول  از  جزئیات 
اصل: حرمت همسایه آزاری و رعایت محرمیت

فرع: عدم اشراف، نهی از بلندمرتبه سازی، هم ارتفاع سازی 
پیرامونی، رعایت سلسله مراتب بناهای 

رعایت حقوق همسایگان تا آنجا مورد تأکید بوده که پرهیز 

شوید( به اهل آن خانه نخست سالم کنید که این )ورود با 
اجازه و تحیت، برای حسن معاشرت و ادب انسانیت( شما 
را بسی بهتر است، باشد که متذکر )شئون یکدیگر و حافظ 
آداب رفاقت( شوید )نور: 27(« تأکید بر اذن ورود دارد که 

سلسله مراتب در به وجود آمدن آن مؤثر است.

متقابل فضاهای عمومی و خصوصی  مزاحمت  نوع  از هر 
است  توصیه شده  برای خانه ها  منار مساجد  مزاحمت  حتی 
شهر  جامع  مسجد  فقط  بنابراین   .)273  ،1392 )نقره کار 
هم ارتفاع سازی  و  است  برخوردار  گنبد  و  منار  از  همدان 
طبق  همدان  بومی  محله های  مرکز  پیرامون  فضاهای 
هم ارتفاع  محلی  مساجد  و  شده  رعایت  اسالم  دستورات 

طراحی شده اند. منار  بدون  و  پیرامونی  بناهای 
از  در حالی که  توصیه شده  خانه  بودن  وسیع  به  اسالم  در 
بلند ساختن آن نهی شده است. رسول اهلل)ص( می فرماید: 
»از نشانه های سعادتمندی یک انسان وسعت منزل محل 
سکوت اوست« )برقی 1371(؛ و امام صادق)ع( می فرمایند: 
دابِن بَیَتَک َسبَعَه أذُرع – َفَما َکاَن َفوَق َذلَِک َسَکنتُه  »ُمحَمّ
َماِء َو اَل ِفی األرِض  یطاَن لَیَس ِفی الَسّ َیاِطیُن – إَنّ الَشّ الَشّ
متعادل  منزلت  سقف  کن  سعی  ألَهَواء:  َیسُکُنوَن  إنََّما   –
باشد )هفت ذراع( چون فراتر از آن جایگاه شیاطین است« 

آملی 1391، 176(. )جوادی 
بر  ساختمان ها  اشراف  همسایه آزاری،  دیگر  مصادیق  از 
هم است که در اسالم شدیداً نهی شده است که عمومًا با 

می شود. فراهم  بلندمرتبه سازی 

 

 4. ورودي مسجد کبابیان در ابتداي کوچه مجاور فضاي چمنتصویر 

 

تصویر 5. ورودی حمام چمن حاجی در انتهای کوچه مجاور فضای چمنتصویر 4. ورودی مسجد کبابیان در ابتدای کوچه مجاور فضای چمن 5.تصویر 
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تصویر 6. نقاب سایه فضای چمن

تصویر 8. برپایی تعزیه در چمن گلپا        

تصویر 7. نقاب سایه در میادین با بناهای بلند پیرامونی

تصویر 9. کفش دوزی و زنجیربافی در چمن کبابیان

رخ  همدان  محله های  مرکز  کالبد  در  که  تغییراتی  باوجود 
بناهای پیرامونی رعایت می شود.  می دهد؛ هم ارتفاع سازی 
حرارتی  آسایش  سازی،  هم ارتفاع  قانون  در هم شکستن  با 
موجود در فضای باز مرکز محله که با داشتن آفتاب زمستانی 
در  حضور  شرایط  و  می شود  فراهم  تابستانی  باد  جریان  و 
سایه  چراکه  می رود.  بین  از  می کند؛  فراهم  را  باز  فضای 
ساختمان های بلند، فضای باز را از تابش خورشید زمستانی 
محروم کرده و امکان وزش باد مطلوب تابستانی را خواهد 

5-3. ابعاد، شکل و فرم آزاد در تطابق با اصول چهارم 
و هشتم اجتهاد اسالمی )نسبیت و آزادی(

اگر اصل نسبیت در اجتهاد در رابطه همبستگی با اصل تفریع 
جزئیات از اصول کلی تبیین گردد؛ نتیجه گرفته می شود که 
اساسی  و  اصول کلی  نه  بیشتر شامل جزئیات  نسبیت  این 
خواهد بود. این امر با توجه به اصل ثبوت در اصول نیز قابل 
استنباط است؛ بنابراین آزادی کامل شامل حوزه های فرعی 
خواهد بود. ازاین رو در این مقاله اصل هشتم در کنار اصل 

چهارم قرار گرفته است تا با وضوح بیشتری تبیین گردد.
متناسب با برآورده کردن نیازهای انسانی، برخی کاربری ها و 
امکانات در فضای باز بومی-محله ای در اولویت قرار گرفته اند. 
به ترتیب مسجد، حمام، نانوایی از فضاهای عمومی و فضای 

پیرامون  -که  پنجم  تا  سوم  درجه  محالت  در  لذا،  گرفت. 
است-  ساخته  شده  بلند  ساختمان های  مرکزی  باز  فضای 
فضای باز رفته رفته کارکرد خود را از دست داده و مضمحل 
در  و  آفتاب گیر  زمستان  در  بومی  مرکز محالت  است.  شده 
با  میادین  درصورتی که  6(؛  )تصویر  هستند  سایه  تابستان 
بناهای بلندمرتبه پیرامونی در تابستان از سایه مناسب و در 

 )7 )تصویر  نیستند.  برخوردار  کافی  آفتاب  از  زمستان 

سبز و آب از امکانات متداول ازجمله ارکان اساسی ساختار 
محله های همدان هستند. دیگر فضاهای مذهبی-فرهنگی 
و کارگاه های تجاری فروع و جزئیات شکل گیری فضاهای 
پیرامونی مرکز محالت هستند که بسته به شرایط و نیازهای 
اهالی هر محله شکل گرفته اند. سقاخانه چمن آقاجانی بیک، 
حسینیه چمن حاجی، مدرسه چمن گلپا، امامزاده محله پای 
مصلی و کارگاه های نجاری چمن کبابیان ازجمله این فضاها 
هستند. گونه فضاهای سبز نیز عمدتًا توت، اقاقیا و درختان 
محالت  در  آب  تأمین  نحوه  می باشند.  مثمر  و  خزان پذیر 
بزرگ تر مانند حاجی با قنات و در محالت کوچک تر مانند 

گلپا با چشمه بوده است.

 

 ورودي حمام چمن حاجي در انتهاي کوچه مجاور فضاي چمنتصویر 

 نقاب سايه فضاي چمن  6.

 نیاز به سایه در دو فصل
نیاز به سایه در یک فصل  نیاز به آفتاب در دو فصل 

 

 نیاز به سایه در دو فصل
نیاز به سایه در یک فصل  

نیاز به آفتاب در دو فصل

 

 7.تصویر 

 

 نقاب سایه در میادین با بناهاي بلند پیرامونیتصویر 

         برپایي تعزیه در چمن گلپا 8.
 

 

 9.تصویر 
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به طورکلی می توان گفت که لزوم پاسخگویی به نیازهای 
محیطی، مذهبی-فرهنگی و اقتصادی منجر به شکل گیری 
ارکان اساسی مرکز محالت همدان بوده است. گونه درختان 
و نحوه تأمین آب، نوع کاربری های مذهبی-فرهنگی و نیز 
نوع کارگاه های تجاری هر چمن از جزئیات و فروع برآمده 

از آن اصول می باشند که در محالت متغیرند.
در  محله  مرکزی  حیاط  به منزله  همدان  مرکز محله های 
مرکز  به  ورودی  به نحوی که  هستند.  محصور  بافت  بین 
از گذر از چند معبر در دو یا سه نقطه صورت  محله پس 
می گیرد؛ و نشان دهنده درون گرایی و محصوریت محالت 
امنیت  و  هویت  تقویت  در  درون گرایی  این  است.  همدان 
اهالی محله مؤثر است. در محالت جدید، فضای متمرکز و 
محصور به منزله قلب تپنده محله وجود ندارد. تنها فضای باز 
مرکزی محالت جدید میادین هستند که واجد محصوریت 

نیستند و نمی توانند مکان تجمع و تعامل باشند.
اصول  از  محصوریت  و  مرکزیت  درون گرایی،  به  پایبندی 
آزاد  حوزه های  از  محله  مرکز  فرم  و  ابعاد، شکل  و  اصلی 
در محله های  است. حتی  بوده  در طراحی فضاهای چمن 
فرم  جوار  در  خطی  شکل  به  تجاری  فضاهای  بزرگ تر، 
امامزاده  محله  می یابد.  گسترش  چمن  فضای  میدانگاهی 
هم  هنوز  که  است  گسترش  این  از  خوبی  نمونه  یحیی 
تعدادی از فضاهای تجاری آن از امامزاده یحیی تا مسجد 
سرتیپ باقی مانده است. ابعاد و تعداد کاربری های عمومی 
هم جوار فضای چمن نیز بسته به شرایط هر محله تعریف 
ازجمله  بزرگ تر  محله های  در  چنانچه  است.  می شده 
ورمزیار و پای مصلی شاهد چندین حمام و نانوایی هستیم. 
فرم، ابعاد و تعداد فضاهای کارگاهی و تجاری نیز فراخور 
هر محله تغییر می کرده است. چنانچه در محله پای مصلی 
که محل ورود و خروج اهالی تعدادی از قصبات اطراف بود، 

در جوار فضای چمن هستیم.  کاروانسرایی  شاهد 

6-3. وحدت در کثرت و کثرت در وحدت در تطابق 
وسطیت  و  )جامعیت  اسالمی  اجتهاد  پنجم  اصل  با 

قوانین( همه 
در  را  اسالم  در  انسانی  نیازهای  به  پاسخگویی  اهمیت 
چراکه  دید؛  می توان  همدان  شهر  بومی  مرکز محله های 
در شکل گیری این فضاها به تمامی ابعاد انسان توجه شده 
انسان  روحانی  و  بعد جسمانی  به  پاسخگویی  نحوه  است. 
برای یکایک افراد خانواده در جدول 9 منعکس شده است. 

دارد. به اصل وحدت  اشاره  نیازها  این  به همه  توجه 

جدول 9. پاسخگویی فضای چمن به ابعاد روحی و جسمی انسان

تصویر 10. امامزاده چمن پای مصلی

نحوه پاسخگویی در 
فضای چمن

حواس جسمی و 
نیازهای روحی ابعاد انسان

فضای سبز حس بینایی

بعد جسمانی انسان 
)حواس پنجگانه(

صدای آب، صدای 
اذان حس شنوایی

بوی گل  حس بویایی
وزش نسیم و 

لطافت هوا حس المسه

توت حس چشایی
حضور در فضای 
نیمه عمومی- 

نیمه خصوصی چمن 
و کاربری های 

پیرامونی

آرامش، تعامالت 
اجتماعی، سرزندگی 

و پویایی
بعد روحانی انسان

 

 10. کفش دوزي و زنجیربافي در چمن کبابیانتصویر 
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7-3. جایگاه وجوبی عناصر کالبدی در ساختار مرکز 
محله های بومی همدان در تطابق با اصل نهم اجتهاد 

اسالمی
ساختار مرکز محله های بومی شهر همدان با عناصر مختلفی 
شکل گرفته است. جایگاه وجوبی هر یک از این عناصر را 
به این منظور  کرد.  تعیین  خمسه  احکام  اساس  بر  می توان 
اختیارات،  مستحب،  و  واجب  احکام  مصداق  ملزومات، 
و  مکروه  احکام  مصداق  ممنوعات،  و  مباح  حکم  مصداق 

تصویر 11. سقاخانه و مسجد چمن آقاجانی بیگ

جماعت  در  شرکت  و  اسالمی  شعائر  تعظیم  به  توصیه 
است.  بوده  توجه  مورد  دینی  تعالیم  در  همواره  مسلمین 
آن  پیرامون  جمعی  فضاهای  و  بومی  مرکز محله های  در 
برطرف  و  پیگیری  محله  اهالی  مشکالت  از  بسیاری 
می شد. این محوطه ها و مساجد در حکم مرکز تجمع یا 
کانون محالت بودند. در این محوطه ها درختان تنومند و 
کهن سالی بود که مردم در زیر سایه آن ها روی گیاهان 
سبز می نشستند، استراحت می کردند؛ از اوضاع واحوال هم 
باخبر می شدند؛ و به رتق وفتق امور می پرداختند. در این 
ساختمانی  کارگران  و  بنایان  اجتماعی صبحگاه  میدانگاه 
این   .)84-85  ،1387 )آژنگ  می آمدند  گرد  کشاورزی  و 
تجمع  مرکز  همواره  امروز  تا  گذشته  از  مکث  فضاهای 
اهالی محله محسوب می شدند و در این مراکز، تجمع و 
این مراکز  بوده است. کاریابی در  تعامل و نه گذر غالب 
با تجمع مردان و تعامل زنان صورت می گرفت؛ بنابراین 
مرکز محله های بومی درعین حال بنگاه های اقتصادی نیز 

بودند. 
 

 11. امامزاده چمن پاي مصلیتصویر 

و مصداق  تطبیق  با  پیش رو،  پژوهش  قرار می گیرند.  حرام 
یابی در پی یافتن جایگاه اولویتی هر عنصر در مرکز محله های 

بومی شهر همدان است. 
1-7-3. ملزومات کالبدی مرکز محله های بومی شهر 

همدان
بیشتری  اصالت  از  -که  همدان  محله  مرکز  ده  مطالعه  با 
محسوب  مقاله  این  پژوهشی  نمونه های  و  برخوردارند 
می شوند- و بررسی شباهت ها و تفاوت هایی که در ساختار 
آن ها به کار رفته است؛ ملزومات اصلی ساختار مرکز محله ها 
مرکز  تمامی  در  ملزومات  این  به  تعهد  می گردد.  شناسایی 
محله های همدان مشهود است. ازجمله این ملزومات فضای 
باز، فضای سبز، مسجد، حمام و فضاهای تجاری را می توان 
برشمرد. در محالت درجه چهارم و پنجم با از بین رفتن این 

ملزومات ساختار چمن از بین رفته است.
وجود فضای باز مرکزی به عنوان محل تجمع و پاسخگویی 
ملزومات  اصلی ترین  از  محله  اهالی  روزانه  نیازهای  به 
در  را  محله  اهالی  تمامی  فضا  این  است.  چمن  فضاهای 
ارتباط باهم قرار داده و به منزله حیاطی مرکزی برای اهالی 

است. آنان  مشترک  نیازهای  پاسخگوی  و 
فضای سبز خاصه درختان مثمر مانند توت از عناصر مورد 
در  گرامی)ص(  پیامبر  بوده است.  چمن  فضاهای  در  تأکید 
تأثیر نشاط آوری سبزه در روح و روان آدمی می فرماید:  سه 
چیز مایه روشنی دیده است: نگاه به سبزه و به آب روان و 

به چهره نیکو )حرانی 1376، 409(.
در  آن  حیات  و  قدرت  که  است  اجتماعی  موجودی  انسان 
تبلور می یابد. همواره در اسالم بر جماعت مسلمانان  جمع 
به جماعت  نیز  نماز  برپایی  بر  تا جائی که  است،  تأکید شده 
می فرماید:  اسالم)ص(  »پیامبر  است.  شده  بسیار  سفارش 
به  کند؛  حرکت  مساجد  از  مسجدی  سمت  به  که  »کسی 
هر قدمی که در راه رسیدن به مسجد برمی دارد، ده حسنه 
برای او نوشته می شود و ده گناه و زشتی از او محو و نابود 
می گردد« )صدوق 1406 ق، 291(. در حقیقت نماز جماعت 
با  اجتماعی اسالم محسوب می شود و اسالم  جزء مناسک 
مسلمانان  میان  که  است  آن  پی  در  جماعت  نماز  برپایی 
اتحاد به وجود آورده و روح جمعی را در میان آن ها بپروراند. 
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همواره مساجد غیر از برگزاری نماز جماعت محملی برای 
عمومی  مجالس  برگزاری  و  جمعی  تصمیم گیری های 
اعضای محله محسوب می شدند؛ ازاین رو مسجد از عناصر 
مورد تأکید در فضاهای چمن بوده است. تا جائی که در حال 
وسیله  و  مانده  بجا  مسجد  فقط  محله ها  برخی  از  حاضر 
شناسایی موقعیت محله هایی شده که سیمای گذشته خود 

ازدست داده اند. خیابان کشی  اثر  در  را 
به دلیل تأکید اسالم بر نظافت و وجوب اعمال شرعیه آن، 
واجب  و  اصلی  عناصر  از  چمن  فضاهای  در  حمام  وجود 
از چندین  تا جائی که برخی محله ها  به شمار می رفته است، 
حمام برخوردار بودند. حدیث »النظافه من االیمان: نظافت 
و پاکیزگی از ایمان است« )مجلسی 1362 باب 89، 291(. 

نشان از اهمیت نظافت در دین اسالم دارد.
تجاری  عناصر شاخص فضاهای چمن، فضاهای  دیگر  از 
که  اسالم همین بس  در  تجارت  اهمیت  بیان  در  هستند. 
»پیامبر گرامی اسالم)ص( فرموده اند: هیچ کس نیست که 
برای تجارت طعامی را از شهری به شهر دیگر از شهرهای 
مسلمین ببرد و آن را به قیمت خودش بفروشد؛ مگر این که 
جایگاهش نزد خداوند چون مقام شهید خواهد بود. سپس 
االرض  فی  یضربون  اخرون  و  کرد:  تالوت  را  آیه  این 
یبتغون من فضل اهلل... )مزمل/20(« )مجلسی 1362 جلد 
خدا)ص(  رسول  از  روایتی  پایه ی  بر  همچنین   .)22  ،16
داده  قرار  تجارت  در  برکت  و  خیر  جزء  ده  از  جزء  »نه 
امام صادق)ع(، ترک تجارت  از  شده است«. و در روایتی 
سبب نقصان عقل آدمی معرفی شده است. )عاملی 1376 
صرفًا  محله ها  تجاری  فضاهای  گذشته  در   )13  ،17 جلد 
به فروش نمی پرداختند؛ بلکه بسیاری از فضاهای تجاری 
محله  اهالی  مایحتاج  تولیدی  کارگاه های  به صورت  بیشتر 
را برآورده می کردند. در مرکز محله های همدان سنگکی از 

عناصر ثابت و ماندگار از صفویه تا امروز بوده است.
به  پاسخگویی  با  قنات  و  چشمه  سبز،  فضای  حقیقت  در 
نیازهای محیطی، محوطه مرکزی درون گرا با پاسخگویی 
با  تجاری  فضاهای  فرهنگی-اجتماعی،  نیازهای  به 
پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و مسجد با برآورده سازی 
چمن  فضاهای  شکل گیری  ملزومات  از  معنوی  نیازهای 

بوده اند. در محالت درجه اول که تغییرات کالبدی کمتری 
ایجاد شده است؛ ساختار چمن اصالت خود را حفظ کرده 

است.
بومی  مرکز محله های  ساختاری  اختیارات   .3-7-2

همدان شهر 
نیازها و شرایط  از عناصر فضاهای چمن متناسب  برخی 
بومی  مرکز محله های  بررسی  در  و  شکل گرفته اند  محله 
نوع  نمی شود.  دیده  زمینه  این  در  غالبی  الگوی  همدان، 
گلپا(،  )محله  مدرسه  مانند  محله  در  فرهنگی  عنصر 
یحیی(،  امامزاده  )محله  امامزاده  حاجی(،  )محله  حسینیه 
از  بیک(  آقاجانی  )محله  سقاخانه  و  گلپا(  )محله  تعزیه 

هستند. اختیارات  این  مصادیق 
بومی  مرکز محله های  ساختاری  منعیات   .3-7-3

همدان شهر 
بومی  مرکز محله های  در  پرهیز شده  موارد  از مهم ترین 
بناهای  به  نسبت  ساختمان  ساختن  بلند  همدان،  شهر 

است. سواره  بر  پیاده  تسلط  و  پیرامونی 
رسول اکرم)ص( نیز در بیان حقوق همسایگی می فرماید: 
نیازمند شد؛  اگر  تو کمک خواست؛ کمکش کنی.  از  اگر 
نیازش را برطرف سازی. اگر مصیبتی دید؛ او را دلداری 
اگر  گویی.  تبریک  به وی  رسید؛  او  به  اگر خیری  دهی. 
بیمار شد؛ به عیادتش روی. وقتی از دنیا رفت؛ در تشییع  
جنازه اش شرکت کنی. خانه ات را بلندتر از خانه او نسازی 
خودش  آنکه  مگر  بگیری؛  او  بر  را  هوا  جریان  جلوی  تا 
اجازه دهد )شهید ثانی 1374، 501(. بنابراین در محالت 
بومی همدان بناهای بلند یکی از عناصر مکروه هستند و 

هم ارتفاع سازی بناهای مجاور رعایت شده است.
در حدیثی آمده است که اگر سواره به پیاده داد بزند که 
راه باز کنید؛ الطریق الطریق، در حق او جفا کرده است. 
تسلط  از  بومی شهر  در ساختار مرکز محله های  بنابراین 

اجتناب شده است. پیاده  بر  سواره 
8-3. پایبندی به احکام ثانویه و حکومتی

در  تغییراتی  محله،  اهالی  نیازهای  تغییر  دلیل  به 
کاربری های عمومی مرکز محله های بومی شهر همدان به 
چشم می خورد. درعین حال بناهای ارزشمند و تاریخی در 
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برخی مرکز محله های بومی همدان حفظ، مرمت و احیا 
شده اند. مثاًل به دلیل حضور حمام در خانه ها، حمام تبدیل 
)محله  موزه  یا  قلعه(  حمام  )محله  سنتی  سفره خانه  به 
گلپا(  )محله  تعزیه  مراسم  برگزاری  محل  یا  و  حاجی( 
زغالی،  نفتی،  مانند  تجاری  فضاهای  برخی  است.  شده 
کفش دوزی تغییر کاربری داده و به دیگر خدمات موردنیاز 
تهیه  و  آرایشگاه  آژانس مسکن، سوپر،  مانند  محله  اهالی 

شده اند.  تبدیل  غذا 
در  نسبیت  اصل  از  برگرفته  بومی-محله ای  فضاهای 
اجتهاد، در طی سالیان متمادی در عین حفظ الگوی اصلی 
شده اند.  هماهنگ  زمان  و  مکان  شرایط  با  درون گرایی، 
به خیابان های شهر عمدتًا  اتومبیل  با ورود  به عنوان مثال 
محله  مرکز  ذوزنقه ای شکل  باز  فضای  از  مثلثی  بخشی 

برای عبور از مرکز محله به دلیل شکل ذوزنقه ای فضای 
باز و تقسیم بندی قطری با اختصاص نیمه مجاور بازارچه 
و مسجد به عابر پیاده، عدم تعریف مسیر مستقیم با وجود 
درختان و فضای سبز در فضای میانی و عدم شکل گیری 
معابر روبروی هم و در کنج ها نه در وسط اضالع اتومبیل ها 
مجبور به کاهش سرعت و رعایت حقوق عابر پیاده هستند. 
این امر نشانگر طراحی فضاهای باز بومی محله ای همدان 
در  تأکید  مورد  حقوق  از  که  پیاده  رعایت حق  اساس  بر 
تعالیم اسالمی است. در صورتی که معابر چهارتایی عریض 
در مقابل هم و میدان های دایره ای شکل امکان حرکت 
نیمکت های  بر  نشستن  می کند.  فراهم  را  اتومبیل  سریع 

برای عبور اتومبیل آزاد گذاشته شده است. در بخش مثلثی 
شکلی که در جوار مسجد و فضاهای تجاری قرار داشته 
فضای سبز و درختان کهن حفظ شده اند و همچنان پیاده 
مانده و محل نشستن و تعامل اهالی محله است. این نوع 

هماهنگی با شرایط زمان بسیار ارزنده و آموزنده است.
9-3. اولویت پیاده بر سواره در تطابق با اصل ششم 

اجتهاد اسالمی )توجه به اولویت ها و مصلحت ها(
تأکید  مورد  همواره  اسالم  تعالیم  در  پیاده  حقوق  رعایت 
بر  فرموده اند: »سواره  امام صادق)ع(  است؛ چنانچه  بوده 
پیاده و ایستاده بر نشسته سالم کند« )کلینی 1362 جلد 
4، 463(. پس بر سواره است که حق پیاده را مقدم بر حق 

خود دانسته و بگذارد که پیاده پیش از او بگذرد.

حضور  بچه،  کالسکه  و  دوچرخه  حرکت  میانی،  فضای 
جمعی جوانان و افراد سالخورده همه نشان تأمل و تجمع 

در مرکز محله های بومی همدان است.
4. جمع بندی

در نظریه های معماری و شهرسازی موافق شهر اسالمی، 
شهر اسالمی کالبدی برای احکام و قوانین اسالمی است 
این  مبنای  بر  است.  گرفته  نشأت  سنت  و  قرآن  از  که 
دیدگاه محتوا گرا مرکز محله های بومی ایران، کالبد احکام 
عملی اجتهاد اسالمی است. الگوی محله در معماری بومی 
ایران به عنوان الگویی فرا زمان-فرامکانی متأثر از آمیزه ای 
به عنوان مصداقی  است. محالت همدان  روح  و  کالبد  از 
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از معماری شیعی در گذر زمان پویایی خود را حفظ کرده اند. 
ازآنجاکه انسان بر مبنای اسالم دارای فطرتی ثابت است؛ 
با  محله ها  هماهنگی  از  نشان  محله ها  درازمدت  پویایی 
نیازهای انسانی است. لذا فضای چمن فضای زنده محلی 
است که مبنای طراحی آن، انسان، نیاز و رفتار او بوده است.

جمع بندی یافته های تحقیق
1. تعامل با طبیعت، هویت و امنیت، خودبسندگی اقتصادی،

2. حرمت همسایه آزاری و محرمیت با عدم اشراف، نهی 
از بلندمرتبه سازی، هم ارتفاع سازی و رعایت سلسله مراتب، 
و  ابعاد  و شکل،  مرکزی  باز  فضای  آزاد  ابعاد  و  3. شکل 
و  کثرت  در  وحدت   .4 عمومی،  کاربری های  آزاد  تعداد 
کثرت در وحدت با پاسخگویی به بعد جسمانی و روحانی 
انسان، 5. ملزومات طراحی: فضای باز، فضای سبز، حمام، 
مدرسه،  طراحی:  اختیارات  تجاری،  فضاهای  مسجد، 
طراحی:  منعیات  خانه،  تعزیه  امامزاده،  سقاخانه،  حسینیه، 
بلندمرتبه سازی، تسلط سواره بر پیاده، 6. تغییر کاربری های 

فی ها:  استعمرکم  و  األرض  من  انشأکم  »هو  آیه  طبق  بر 
اوست که شما را از زمین پدید آورده و از شما خواسته که در 
آن آبادانی کنید )هود/ 61(«؛ الزم است که رابطه انسان با 
زمین و محیط پیرامونی در جهت آبادانی زمین باشد. رعایت 
کردن دستورات اسالم در تمامی زمینه ها ازجمله در معماری 
بهتر  زندگی  و  پیرامون  محیط  آبادانی  سبب  شهرسازی  و 
خواهد شد. ازآنجاکه دنیا مزرعه آخرت است، با آباد کردن 
دنیا می توان در جهت آبادانی آخرت قدم برداشت. یکی از 
شهرسازی،  و  معماری  زمینه  در  آبادانی  برجسته  مصادیق 

محوطه  از  بخشی  اختصاص  اهالی،  نیاز  متناسب  عمومی 
مرکزی به سواره و بخشی به پیاده، 7. مسجد محوری و 
اولویت پیاده بر سواره را اصول معماری شیعی برگرفته از 
احکام اجتهاد در طراحی مرکزمحله می شمارد )جدول 10(.

5. نتیجه گیری
دارد  نمود  اسالمی  تمدن  مظاهر  اسالمی،  شهرهای  در 
تاریخی  و  فرهنگی  فضایی،  خاص  هویت  دارای  محله  و 
است.  اسالم  دین  با  ارتباط  در  آن  ویژگی های  که  است 
به کار رفته در مرکز محله های  راهبردهای طراحی  اصول و 
جسمانی  نیازهای  به  پاسخگویی  مبنای  بر  همدان  بومی 
با  و روحانی استخراج شده )جدول10(؛ و دستمایه تطابق 
قوانین ده گانه اجتهاد اسالمی قرار  گرفته است. این الگوی 
احکام عملی معماری و شهرسازی  ارائه دهنده  محله محور 
با  جدیداالحداث  شهرهای  طراحی  راهکارهای  و  اسالمی 
الگوی ایرانی-اسالمی مانند شهر حورا در حومه همدان و 

است.  مرمت  در  احیا  و  ارجاع  قالب های  ارائه دهنده 

بر اساس  معماری مرکز محله های بومی همدان است که 
احکام عملی اسالم صورت گرفته است. ارزیابی ساختار مرکز 
اجتهاد  قانون  بین ده  بومی همدان تالزم دقیق  محله های 
اسالمی با فضاهای چمن را نشان می دهد؛ و مصداق ارزنده 
الگوی عملی معماری و شهرسازی اسالمی در مقیاس محله 

است )جدول 11(.
ارزشمندی این نوع معماری با مقایسه با نمونه هایی از معماری 
امروز که مصادیق آیه »ظهر الفساد فی البّر و البحر بما کسبت 

ایدی الناس )روم/ 41(« هستند؛ مشهودتر می گردد.

جدول 10. اصول، قوانین و راهبردهای بکار رفته در مرکز محله های بومی همدان بر مبنای پاسخگویی به نیازهای انسان

راهبردهای طراحی فضاهای چمن اصول معماری و 
شهرسازی معماری پایدار

اسالمی

ایجاد آب و گیاه هم ارتفاع سازی تعامل با محیط  محیطی

کاریری های پایداری
فرهنگی اجتماعی

اولویت پیاده بر 
سواره امنیت و هویت فرهنگی-اجتماعی

کاریری های تجاری انسجام و تجمع خودبسندگی اقتصادی
محرمیت درونگرایی

آرامش روح روان انسان
سلسله مراتب وحدت در کثرت 
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جدول 10. اصول، قوانین و راهبردهای بکار رفته در مرکز محله های بومی همدان بر مبنای پاسخگویی به نیازهای انسان

مصادیق قوانین ده گانه اجتهاد 
خودبسندگی 

اقتصادی هویت و امنیت تعامل با طبیعت قاعده مالزمه عقل 
و شرع

حرمت همسایه آزاری قاعده بقای اصول

محرمیت هماهنگی با قوانین 
حاکمه

رعایت سلسله مراتب هم ارتفاع سازی نهی از 
بلند مرتبه سازی عدم اشراف قاعده تفریع جزئیات 

از اصول

شکل، ابعاد و تعداد آزاد کاربری های عمومی شکل و ابعاد آزاد فضای باز مرکزی  قاعده نسبیت
قاعده حوزه های آزاد

وحدت در کثرت و کثرت در وحدت با پاسخگویی به بعد جسمانی و  روحانی انسان قاعده جامعیت و 
وسطیت

منعیات طراحی: بلند 
مرتبه سازی، تسلط 

سواره بر پیاده

اختیارات طراحی: مدرسه، حسینیه، سقاخانه، 
امامزاده، تعزیه خانه

ملزومات طراحی: فضای باز، فضای سبز، 
حمام، مسجد، فضاهای تجاری

احکام خمسه 
تکلیفیه

اختصاص بخشی از محوطه مرکزی به 
سواره تغییر کاربری های عمومی متناسب نیاز اهالی احکام ثانویه و 

حکومتی

اولویت پیاده بر سواره مسجد محوری قاعده اولویت و 
مصلحت
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data and collected materials. 
To start the design from meaning area, it is necessary to take areas of meaning into account. 
Meaning area in architecture is the same as the mental concepts of designers which is related to the 
culture, innate feelings and values of designer. Therefore, starting the design from the architectural 
qualities like life and presence in space paves the way to achieve the ideas with meaning substance. 
Trend of meaning manifestation in architectural works (architectural space and form) is made 
with the help of imagination. Accordingly, each concept or meaning should initially takes and 
imaginative aspect to become evident in the real and tangible world. Meaning comes from the 
designer’s entity and the imaginative images of meaning are manifested in architectural space and 
form. Enjoying the meaning movement is design process is: paying attention and achieving the 
concepts and meanings (meaning), transforming these meanings into the intellectual images and 
ideas creation (imagination), recreation of these images in tan bilge world while conforming with 
both the imagination world and limitations of tangible world (architecture work). Movement of the 
meaning of the tangible is understood by artist and movement of the tangible to meaning by the 
audience. For this reason, artist and audience, communicate through affecting each other. 
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Abstract

In Islamic thought, imagination has a special importance and place in artistic creation. The 
nature of imagination has created such opportunity to realize this fact the each spiritual affair 
to be imagined should occur partially and tangibly in imagination. In fact, the imagination is 
the interface between meaning and material and its images, on one hand, are similar to the 
matter and on the other hand, are separated from the body and spirit. With regards to such 
nature and capability of this power, using the imagination in the creation of valuable art and 
architecture is highly effective. The artist, like all other human beings, enjoys all aspects of 
perception, but uses his imaginative perception in artistic creation more than others. The artist 
expresses his mental concept, within the words or images or changes them into the sound, or 
makes it with brick and stone. In all of these creations, what the sacred artist creates in his 
mind is free of sense and the physical world. Even, when he recreates the nature in his works, 
it is not the same as nature, but his imagination and creativity power are reflected in his work. 
What is formed in the artist’s mind is partial with an image and hence is in the imaginative 
perception area. For this reason, what is created by artist is fully dependent on his imaginative 
power.   
Like other arts, meaning in Islamic architecture is a fundamental and necessary concept which 
visualizes an imagination of the meaning world in a matter world by physical and non-physical 
factors. But, despite the critical role of meaning, current studies have not discussed such issue. 
In fact, the architect perceives the real world, but in his creation, he does not only imitate, 
but tries to manifest that fact. Hence, he starts recognition from the matter, but the more he 
progress, he makes his recognition deeper, separates from the mater and achieves the concepts 
and rationales. This process occurs in imagination world which is separated from the real 
world and the wisdom world perception is attained. 
The present study aims at explaining the imagination position as the interface for manifestation 
of meanings in architecture design and its role in architecture design process. In this research, 
the background related to the imagination in Islamic thought in areas of imagination world and 
its steps, imaginative perception and sacred art and creation are investigated. By descriptive 
– analytic method focusing on the rational inference and reasoning, this study deals with the 
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