
109

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی/ شماره سی و سوم/ زمستان 1400/ سال نهم

تبیین مقیاس و مدل کلی محله متشکل از واحدهای همسایگی از منظر 
اسالمی

محمدمنان رئیسی *
دانشیار معماری دانشگاه قم )نویسنده ی مسئول(

فاطمه محمدعلی نژاد **
مربی گروه مهندسی معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ دریافت مقاله: 1399/10/15         تاریخ پذیرش نهایی: 1400/3/12

چکیـــــده
ــه ایــن مهــم، ســبب  یکــی از اصــول مهــم معمــاری و شهرســازی اســالمی، اصــل محله محــوری اســت کــه عــدم توجــه ب
بــروز مســائل مختلفــی در نظــام اجتماعــی کالبــدی شــهرهای معاصــر ایــران اعــم از افزایــش بــار ترافیکــی شــهر بــه دلیــل 
مراجعــات فرا محلــی و مســائل زیســت محیطی حاصــل از آن و غیــره شــده اســت. الزمــه حــل ایــن مســائل، احیــای مجــدد 
اصــل محله محــوری در شــهرهای معاصــر اســت؛ امــا مقدمــه ایــن مهــم، تبییــن چیســتِی محلــه از منظــر اســالمی اســت کــه 
بخشــی از ایــن موضــوع، بــه تبییــن شــاخصه های عــددی محلــه و بــه ویــژه مســاحت آن مربــوط می شــود. در ایــن پژوهــش 
بــا اســتفاده از روش اســتدالل منطقــی و بــا اســتناد بــه متــون و منابــع دینــی، ســعی بــر اســتنباط الگــوی مطلــوب معمــاری 
ــه  ــر اســاس یافته هــای ایــن پژوهــش، یــک محل ــوب آن از منظــر اســالمی اســت. ب ــدازه مطل ــر ان ــر اســاس حداکث ــه ب محل
ــا حداکثــر 160 پــالک مســکونی در چهــار ســمت  ــا مرکزیــت مســجد محلــه ب مطلــوب از منظــر اســالمی محلــه ای اســت ب
مســجد )در هــر ســمت حداکثــر تــا 40 پــالک و در قالــب یــک واحــد همســایگی(، بــا حداکثــر مســاحت تقریبــِی 20 هکتــار و 

حداکثــر تراکــم ناخالــص مســکونی 80 نفــر در هکتــار.

واژه های کلیدی: محله اسالمی، محله محوری، شاخصه های عددی محله، متون دینی، مسجد.
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1. مقدمه
ــون  ــه در مت ــطحی و اولی ــی س ــک بررس ــی ی ــت ط ــن اس ممک
ــن  ــه ذه ــور ب ــن ط ــات(، ای ــات و روای ــی )آی ــت اول دین دس
ــادی و اعتقــادی،  ــه جــز مســائل عب ــادر شــود کــه اســالم ب متب
ــادی و  ــی و اقتص ــم از اجتماع ــائل )اع ــایر مس ــوص س در خص
ــر  ــائلی نظی ــت و مس ــت اس ــی صام ــه کل ــره( ب ــدی و غی کالب
ــددی آن را  ــاخصه  های ع ــه و ش ــدی محل ــام کالب ــتِی نظ چیس
ــا بررســی  ــه کلــی بــه عقــل بشــر واگــذار کــرده اســت. امــا ب ب
ــف،  ــوم مختل ــالم در عل ــه اس ــود ک ــخص می ش ــر مش دقیق  ت
کلیــات را بیــان نمــوده و اســتنباط جزئیــات از کلیــات را بــه عقــل 
بشــر واگــذار کــرده اســت1. بــا توجــه بــه اینکــه نظــام کالبــدی 
ــیاری از  ــر بس ــل از آن ب ــددی حاص ــاخصه  های ع ــه و ش محل
ــط همســایگی، حقــوق  ــت رواب ــر کیفی مســائل مهــم دیگــر نظی
ــه و  ــاس محل ــی در مقی ــی و فضای ــت اجتماع ــهروندی، عدال ش
غیــره - کــه همگــی از مســائل مهــم و مطــرح در متــون دینــی 
می باشــند- تأثیرگــذار اســت؛ لــذا بــه نظــر می  رســد کــه ادعــای 
ــی از  ــه، ناش ــدی محل ــام کالب ــوص نظ ــالم در خص ــکوت اس س
ســطحی  نگری اســت و چنانچــه متــون دینــی مــورد تعّمــق قــرار 
ــن خصــوص  ــا یافته  هــای مهمــی را در ای ــوان از آنه ــرد می  ت گی
ــه صراحــت  ــی، ب ــون دین ــژه آنکــه در مت ــه وی اســتنتاج نمــود. ب
ــا و  ــه  ی رفتاره ــه در هم ــت ک ــده اس ــه ش ــن توصی ــه مومنی ب
ــا  ــی، چارچوب  ه ــف زندگ ــائل مختل ــرای مس ــود ب ــای خ روش ه
ــند و از  ــته باش ــود را داش ــه خ ــص ب ــی مخت ــای فرهنگ و الگوه
ــس  ــد2. پ ــد ننماین ــروی و تقلی ــا پی ــا و تمدن  ه ــایر فرهنگ  ه س
الزم اســت بــا تعّمــق بــر متــون دســت اول دینی مشــخص شــود 
کــه چــه ســاختار و نظــام کالبــدی و بالتبــع، شــاخصه  های عــددی 
ــی  ــبک زندگ ــا س ــق ب ــه مطاب ــاری محل ــرای معم ــوان ب را می  ت

اســالمی اســتنباط نمــود.
ــه و  ــدی محل ــام کالب ــت نظ ــن کلی ــرای تبیی ــه ب ــن مقال در ای
ــا از روش  ــردآوری داده  ه ــام گ ــددِی آن، در مق ــاخصه  های ع ش
ــه  ــت؛ ب ــده اس ــه ش ــره گرفت ــنادی-کتابخانه  ای به ــات اس مطالع
ایــن ترتیــب کــه بــا جســتجوی موضوعــی در متــون دســت اول 
ــا مســئله  ی  ــی کــه ب ــات(، گزاره های ــات و روای ــی )شــامل آی دین
ــد.  ــرار گرفته  ان ــکاوی ق ــورد ژرف ــد م ــاط دارن ــن پژوهــش ارتب ای
ــل  ــت تحلی ــا( جه ــل و داوری داده  ه ــام تحلی ــد )در مق در گام بع
گزاره  هــا و اســتنتاج شــاخصه  های عــددِی محلــه از منظــر 
ــتدالل  ــتفاده از روش اس ــا اس ــش ب ــای پژوه ــالمی، یافته  ه اس

ــده  اند. ــتنباط ش ــی، اس منطق

2. پیشینه تحقیق
مســئله  ی نظــام کالبــدی محلــه اســالمی تاکنــون در مقــاالت و 
پژوهش هــای مختلــف ازســوی برخــی از اســاتید و اندیشــمندان 
ــا  ــن آنه ــم تری ــه از مه ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس م
می تــوان بــه مقالــه  ای بــا عنــوان »الگــوی پیشــنهادی محلــه بــا 
مرکزیــت مســجد و فضاهــای عمومــی مــورد نیــاز در شــهر ایرانی 
اســالمی« )پورجعفــر و پور جعفــر 1391( و همچنیــن مقالــه ای بــا 
ــاخص  ــوه ش ــه نح ــاراتی ب ــهر اســالمی و اش ــواع ش ــوان »ان عن
ســازی در راســتای شــهر آرمانــی اســالمی« )پورجعفــر و دیگــران 
ــی  ــه برخ ــتناد ب ــا اس ــه ب ــن دو مقال ــود. در ای ــاره نم 1394( اش
ــه ویــژه روایــات مربــوط بــه حــدود همســایگی  متــون دینــی، ب
مســجد، الگــوی کالبــدی مشــخصی بــا محوریــت مســجد بــرای 
محلــه اســالمی ارائــه شــده اســت. پژوهــش مشــابه دیگــری کــه 
ــه  ــی ب ــون دین ــات و مت ــه روای ــتناد ب ــا اس ــابه و ب ــا روش مش ب
ارائــه الگــوی کالبــدی محلــه اقــدام نمــوده اســت تألیفــی اســت 
ــازی  ــاری و شهرس ــت در معم ــری هوی ــوان »تحقق پذی ــا عن ب
ــهرهای  ــی در ش ــالمی  ایران ــت اس ــای هوی ــر ارتق ــد ب ــا تأکی ب
ــر  جدیــد« )نقــره کار و علی الحســابی 1396( کــه در آن عــالوه ب
تبییــن کلیــات کالبــدی شــهر اســالمی، برخــی جزئیــات کالبــدی 
ــن  ــز تبیی ــالمی( نی ــهر اس ــادی ش ــلول بنی ــوان س ــه )به عن محل
ــه  ــاری محل ــنهادی معم ــوی پیش ــه »الگ ــت. در مقال ــده اس ش
اســالمی ایرانــی بــر مبنــای مــدل نگره هــای زندگی ســاز 
حکمــت اســالمی« )ذوالفقــارزاده و دیگــران 1398، 59-33( 
نیــز بــه ترســیم الگــوی کالبــدی محلــه اســالمی بــا اســتناد بــه 
ــی آن  ــج کل ــه نتای ــده اســت ک ــام ش ــی اســالم اهتم ــع نقل مناب
بــه جــز تفــاوت در برخــی جزئیــات کالبــدی، تــا حــدودی شــبیه 
بــه مــوارد قبــل اســت. رهنمــا و دیگــران نیــز در مقالــه خــود بــا 
عنــوان »تجلــی هویــت اســالمی در طراحــی محــالت جدیــد بــر 
اســاس مولفه هــای اســالمی« بــه ارزیابــی محلــه امامیــه غربــی 
ــد  ــر اســاس الگــوی محلــه اســالمی پرداختــه ان شــهر مشــهد ب
)رهنمــا و دیگــران 1395، 47-56(. امــا تفــاوت مقالــه مذکــور بــا 
ــش  ــا و همکاران ــه رهنم ــت ک ــن اس ــی در ای ــای قبل پژوهش ه
ــالمی را  ــه اس ــرای محل ــنهادی ب ــوی پیش ــه، الگ ــن مقال در ای
ــد  ــه نموده ان ــتاری ارائ ــی و نوش ــردی توصیف ــا رویک ــًا ب عمدت
ــت.  ــده اس ــدی نش ــیمات کالب ــه ترس ــج ب ــا منت ــش آنه و پژوه
نقــی زاده نیــز یکــی دیگــر از محققانــی اســت کــه در خصــوص 
ــه اســالمی، تألیفــات و مقــاالت متعــددی نگاشــته  شــهر و محل
اســت. ایشــان در مقالــه ای بــا عنــوان »تجلــی عدالــت اجتماعــی 
در ســاختار شــهر اســالمی )محلــه(« بــه تبییــن جایــگاه عدالــت 
اجتماعــی در ســاختار شــهر اســالمی و لــزوم توجــه توأمــان بــه 
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ســه وجــه شــهروندان، کالبــد شــهر و مدیریــت شــهری پرداختــه 
ــی  ــاختار اصل ــوان س ــه عن ــه ب ــه محل ــته ک ــان داش ــت؛ و بی اس
شــهر اســالمی، می توانــد بــا رعایــت عدالــت فــردی و اجتماعــی 
بیــن ســاکنان محلــه و رعایــت حقــوق قانونــی آنهــا و همچنیــن 
ــه،  ــای محل ــزا و فضاه ــوازن در اج ــادل و ت ــم تع ــت مفاهی رعای
ــا ســازد  ــت اجتماعــی را در خــود مهی ــه هــای تحقــق عدال زمین

ــی زاده 1395، 13(.  ــی و نق )رحیم
در خصــوص ایــن موضــوع،  برخــی از اندیشــمندان اهــل تســنن 
ــه  ــی را ارائ ــل توجه ــای قاب ــز پژوهش ه ــورها نی ــایر کش از س
ــی  ــوان »طراح ــا عن ــه ای ب ــم3 )2012( در مقال ــد. حکی نموده  ان
آزمــون همســایگی بــر اســاس نمونه هــای تاریخــی« بــه بررســی 
امــکان بازســازی کیفیــت مطلــوب محیط هــای ســنتی در عصــر 
حاضــر پرداختــه اســت و نشــان داده اســت کــه الگوهــای ســنتی 
ــکن دارای  ــی در آن، مس ــر گونه شناس ــه از منظ ــی ک محله های
حیــاط مرکــزی مولــد اولیــه بافــت محلــه بــوده اســت؛ می توانــد 
ــرد   ــرار گی ــورد اســتفاده ق در ایجــاد الگــوی ســکونت معاصــر م
ــرای یــک مرکــز اجتمــاع شــامل حــدود 24  ــه ای کــه ب ــه گون ب

واحــد مســکونی در هکتــار، مناســب مــی باشــد.
گازی4 و دیگــران  )2012( نیــز در مقالــه ای بــا عنــوان »موقعیــت 
مســاجد در شــهرهای اســالمی و طراحــی موقعیــت آن در شــهر 
جدیــد« تأثیــر مســاجد را در رشــد و توســعه شــهرها و محله هــای 
معنــوی و همچنیــن اهمیــت مــکان و توزیــع جغرافیایــی مســاجد 

را در محــالت و بافت هــای مســکونی مــورد بحــث قــرار داده انــد 
ــاب و  ــه در انتخ ــد ک ــان داده ان ــش نش ــن پژوه ــج ای و در نتای
طراحــی ســایت بــرای مســجد، حوزه هــای نفــوذ فضــای مســجد 
ــه نحــوی  ــز اهمیــت اســت؛ ب ــا حفــظ سلســله مراتب فضــا حائ ب
کــه توجــه بــه عدالــت اجتماعــی در توزیــع جغرافیایــی مســاجد 

در بافــت هــای مســکونی الزامــی اســت.
ــه  ــده ک ــای یادش ــا پژوهش ه ــه حاضــر ب ــم مقال ــز مه ــا تمای ام
وجــه بداعــت و نوآورانــه ایــن پژوهــش را نیــز تشــکیل می  دهــد؛ 
ــع دینــی اســت کــه ســبب  در کیفیــت اســتنباط از متــون و مناب
ــه  ــوط ب ــات مرب ــرای روای ــدی ب ــای جدی ــت داللت ه ــده اس ش
ــود؛  ــه ش ــف و ارائ ــه کش ــن مقال ــه در ای ــاری محل ــوی معم الگ
ــای  ــاالت و پژوهش ه ــد مق ــه همانن ــن مقال ــر، ای ــان دیگ ــه بی ب
ــر آموزه هــا و  ــع، مبتنــی ب یادشــده، در بخــش مبانــی و نیــز مناب
متــون روایــی اســت امــا در مرحلــه اســتنباط داللت هــای حاصــل 
از ایــن مبانــی و منابــع، تمایزاتــی بــا ســایر پژوهش هــای مشــابه 
ــکیل  ــه را تش ــن مقال ــت ای ــه بداع ــر، وج ــن ام ــه همی دارد ک
ــدی  ــوی کالب ــیم الگ ــه ترس ــج ب ــت، منت ــن بداع ــد و ای می ده
جدیــدی بــرای معمــاری محلــه اســالمی شــده اســت. در ادامــه، 
ــه  ــدی محل ــای کالب ــن الگوه طــی جــدول 1، برخــی از مهمتری
اســالمی کــه تاکنــون توســط ســایر اندیشــمندان ترســیم شــده 

ــه گردیــده اســت. اســت؛ ارائ

جدول 1. پیشینه تحقیق در خصوص الگوهای ارائه شده برای معماری مطلوب محله اسالمی )مأخذ: نگارندگان(
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3. چارچوب نظری
طبــق برخــی متــون دینــی و آموزه هــای اســالمی، اصــل 
عدالت محــوری، ابَراصــل حاکــم بــر هنجارهــا در ســبک زندگــی 
ــات  ــی در نظام ــات عمل ــام تصمیم ــذا تم ــت و ل ــالمی اس اس
کالبــدی شــهر )اعــم از چگونگــی سلســله مراتب شــهری، 
چگونگــی توزیــع خدمــات شــهری و غیــره( همگــی بایســتی بــر 
اســاس ایــن اصل اساســی راهبــری شــوند )رئیســی 1397، 134-

132(. ایــن اصــل از چنــان جایگاهــی در متــون دینــی برخــوردار 
ــه عنــوان علــت و فلســفه ی  اســت کــه در قــرآن کریــم از آن ب
ارســال رســل تعبیــر شــده اســت )حدیــد/25(. عــالوه بــر آیــات، 
ــرار  ــاره ق ــورد اش ــات م ــه دفع ــدل ب ــت ع ــز اهمی ــات نی در روای
گرفتــه اســت. حکمــای اســالمی بــرای عــدل دو تعریــف اصلــی 
بیــان کــرده انــد کــه عبارتنــد از »وضــع الشــیء فــی موضعــه« 
ــن  ــه« )رئیســی 1397، 133(. درعی ــق حق ــاء کل ذی ح و »اعط
حــال، اگــر قــرار باشــد یــک وجــه جمعــی بــرای همــه تعاریــف 
ــود  ــای خ ــیء در ج ــع ش ــف، وض ــود؛ آن تعری ــان ش ــت بی عدال
اســت و البتــه ایــن وضــع شــیء در جــای خــود بــه اعتبــار اشــیاء، 
ــارت دیگــر عــدل، یــک مفهــوم بیشــتر  ــه عب متفــاوت اســت؛ ب
نــدارد؛ امــا بــه حســب مصادیــق گوناگــون، جلوه هــای مختلفــی 

ــن  ــه ای ــی 1375، 200(. ب از خــود نشــان می دهــد )جــوادی آمل
ترتیــب، در نظــام کالبــدی محلــه، آنــگاه مفهــوم عدالــت، تجلــی 
ــاء کل ذی  ــای »اعط ــر مبن ــه اواًل ب ــد ک ــدا می کن ــری پی حداکث
حــق حقــه«، کاربری هــای شــهری بــه تمــام نیازهــای مشــروع 
ــا کل ذی حــق( پاســخ مناســب و بــه حــق  انســان ها )متناظــر ب
ــا  ــی متناســب ب ــد یعن ــط- دهن ــراط و تفری ــه دور از اف ــی ب -یعن
هــر نیــاز مشــروعی، کاربــری مشــخصی پیش بینــی شــود تــا بــه 
هــر نیــاز، پاســخ بــه حقــی اعطــا شــود؛ ثانیــًا بــر مبنــای »وضــع 
ــود،  ــب خ ــای مناس ــری در ج ــر کارب ــه« ه ــی موضع ــیء ف الش
ــرد  ــرار گی ــا خــود ق ــی شــده و و در موضــع متناســب ب مکان یاب
ــی  ــله مراتب منطق ــا سلس ــب ب ــه، متناس ــدی محل ــام کالب ــا نظ ت
ــان و  ــای انس ــاس، نیازه ــن اس ــر ای ــرد. ب ــکل گی ــا ش کاربری ه
چگونگــی پاســخگویی ســاختار کالبــدی محلــه بــه ایــن نیازهــا، 
مــالک اصلــی بــرای ســنجش تحّقــق یــا عــدم تحّقــق عدالــت 
در ایــن ســاختار و بالتبــع، شــاخص اصلــی بــرای ترســیم نظــام 
ــه بیــان دیگــر، از یــک ســو،  ــه اســالمی اســت. ب کالبــدی محل
الزمــه تحّقــق ســبک زندگــی اســالمی در نظــام کالبــدی شــهر، 
ــن نظــام اســت؛ و از ســوی دیگــر،  ــت در ای ــن اصــل عدال تأمی
ــخگویِی  ــام، پاس ــن نظ ــت در ای ــل عدال ــن اص ــه ی تأمی الزم
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منطقــی آن بــه همــه ی نیازهــای مشــروع انســان اســت. در ایــن 
ــه« و  ــوم »اعطــاء کل ذی حــق حق ــه دو مفه صــورت اســت ک
»وضــع الشــیء فــی موضعــه« تحّقــق می یابــد و بــه دنبــال آن، 
عدالــت نیــز در نظــام کالبــدی محلــه، متجلـّـی شــده و در نتیجــه، 
بســتر تحّقــق ســبک زندگــی اســالمی در نظــام کالبــدی محلــه، 
ــن  ــرای تبیی ــوق، ب ــات ف ــاس توضیح ــر اس ــود. ب ــا می ش مهی
ــدا  ــت ابت ــالمی، الزم اس ــر اس ــه از منظ ــوب محل ــاری مطل معم
ــخص  ــالمی مش ــر اس ــا از منظ ــب آنه ــان و مرات ــای انس نیازه
ــن  ــا ای ــر ب ــاری متناظ ــی معم ــوان چگونگ ــپس بت ــا س ــود ت ش

نیازهــا را اســتنباط نمــود.
ــه  ــی علی ــام عل ــز از ام ــی پرمغ ــق روایت از منظــر اســالمی و طب
ــار  ــِع چه ــه تب ــد4، 116-115(، ب ــن، جل الســالم )مجمــع البحری
نفــس انســان کــه عبارتنــد از نباتــی، حیوانــی، قدســی )عقالنــی( 
و الهــی )روحانــی(، دو دســته نیــاز کلــی در نوع انســان وجــود دارد 
کــه عبارتنــد از مــادی و فرامــادی. بــر ایــن اســاس، از آنجــا کــه 
ــواع نیازهــای  ــه ان ــدور پاســخگوی هم ــه بایســتی حتی المق محل
ــز بایســتی هــم حــاوِی  ــه نی ــدی محل انســان باشــد؛ نظــام کالب
کاربری هــای متناســب بــا قــوای مــادی انســان )قــوای نباتــی و 
حیوانــِی انســان( باشــد و هــم حــاوِی کاربری هــای متناســب بــا 
قــوای فرامــادی و معنــوی او )قــوای عقالنــی و روحانــِی انســان(. 
ــا معــارف اســالمی، نیازهــای معنــوی در مقایســه  امــا مطابــق ب
ــرا  ــد؛ زی ــرار دارن ــری ق ــت باالت ــادی، در اولوی ــای م ــا نیازه ب
نفــوس متناظــر بــا نیازهــای معنــوی )نفــوس عقالنــی و الهــی( 
در مقایســه بــا نفــوس متناظــر بــا نیازهــای مــادی )نفــوس نباتــی 
ــرافت و  ــل ش ــد و دلی ــرار دارن ــری ق ــه باالت ــی( در مرتب و حیوان
برتــری انســان بــر حیــوان نیــز در برخــورداری از همیــن نفــوس 
معنــوی اســت کــه در ادامــه نشــان داده خواهــد شــد کــه ایــن 

مهــم چطــور بــر معمــاری محلــه اســالمی تأثیرگــذار اســت.

4. بحث و تحلیل
مشــخص شــد کــه الزمــه  ی تطبیــق نظــام کالبــدی محلــه بــر 
ــه  ــام ب ــن نظ ــان ای ــه توأم ــالمی، اواًل توج ــی اس ــبک زندگ س
ــادل در توجــه  ــًا ایجــاد تع ــای انســان و ثانی ــب نیازه ــه مرات هم
ــور  ــای مذک ــای نیازه ــت در ارض ــراری عدال ــا و برق ــه نیازه ب
اســت؛ بــه نحــوی کــه بــا اســتناد بــه دو تعریــف اصلــِی عدالــت 
ــی  ــیء ف ــع الش ــه« و »وض ــق حق ــاء کل ذی ح ــامل »اعط -ش
ــا تعریــف کاربری  هــای  موضعــه«- اواًل حــق هــر نیــاِز انســان ب
متناســب بــا آن نیــاز داده شــود و ثانیــًا هــر کاربــری در موضــع و 
مــکان متناســب بــا اقتضائــات و ویژگی  هایــش در ســاختار محلــه 
ــق  ــای تحّق ــه معن ــم، ب ــن دو مه ــق ای ــود؛ تحّق ــی ش مکان  یاب

ــی  ــه، چگونگ ــت. در ادام ــه اس ــاری محل ــت در معم ــل عدال اص
ــرد. ــرار می  گی ــورد بحــث ق ــم، م ــن مه ــِق ای ــِف تحّق ــم و کی ک

بــه دلیــل اصالــت و برتــری نیازهــای معنــوی انســان در مقایســه 
ــا  ــر ب ــای متناظ ــراف/179(، کالبده ــادی او )اع ــای م ــا نیازه ب
نیازهــای معنــوی انســان –کــه مصــداق بــارز آن مســجد اســت- 
ــای  ــا کالبده ــه ب ــری در مقایس ــله مراتب باالت ــتی در سلس بایس
ــوند.  ــی ش ــه مکان  یاب ــادی او در محل ــای م ــا نیازه ــر ب متناظ
ــن  ــل توجهــی را در ای ــن)ع( شــواهد قاب ــه ســیره معصومی مطالع
ــرای مثــال، چنیــن نقــل شــده  ــه دســت می  دهــد. ب خصــوص ب
ــرم)ص(  ــر اک ــی، پیامب ــعه مدینه  النب ــگام توس ــه هن ــه ب اســت ک
عــرض راه مســجد را ده گــز قــرار داد و آنــگاه فرمــود کــه ســایر 
راه  هــا را هفــت گــز عــرض دهنــد )عاملــی 1391، 107(. در جــای 
ــت  ــدا موقعی ــان ابت ــه ایش ــت ک ــده اس ــل ش ــن نق ــری چنی دیگ
ــرد آن  ــا را گرداگ ــگاه خانه  ه ــد و آن ــخص کردن ــجد را مش مس
ــن  ــناد، چنی ــن اس ــه از ای ــان، 183( ک ــد )هم ــزی نمودن طرح  ری
در سلســله مراتب  بایســتی  کــه مســجد  اســتنباط می  شــود 
ــایر  ــرد و س ــرار گی ــا ق ــایر کاربری  ه ــه س ــبت ب ــری نس باالت
ــازماندهی  ــجد س ــول مس ــتی ح ــه بایس ــزای محل ــر و اج عناص
ــر  ــه عریض  ت ــت ک ــورت اس ــن ص ــًا در ای ــرا صرف ــوند؛ زی ش
ــداث  ــا اح ــا و ی ــایر راه  ه ــا س ــه ب ــجد در مقایس ــاختِن راه مس س

ــد. ــی می  یاب ــق موّجه ــجد، منط ــرد مس ــه گ ــا ب ــه ه خان
از ســوی دیگــر، چنانچــه مرکزیــت محلــه بــه مســجد اختصــاص 
نیابــد؛ نظــام کالبــدی آن، نظــام عادالنــه  ای نخواهــد بــود؛ زیــرا 
ــاوب  ــزوم حضــور متن ــر ل ــد بســیار اســالم ب ــه تأکی ــه ب ــا توج ب
ــه جماعــت در  شــهروندان در مســاجد و ارجحیــت اقامــه نمــاز ب
مســاجد، اگــر مســجد در مرکــز محلــه نباشــد آنــگاه شــهروندان 
ــه  ــری محل ــن کارب ــه مهمتری ــی ب ــه و متوازن ــی عادالن دسترس
ــر و  ــری، نزدیک  ت ــن کارب ــه ای ــا ب ــی از آنه ــرا برخ ــد؛ زی ندارن
برخــی دیگــر از آن فاصلــه بیشــتری خواهنــد داشــت کــه ایــن از 
عدالــت بــه دور اســت. بــرای مثــال اگــر مســجد محلــه در شــمال 
محلــه احــداث شــود؛ ســاکنان جنــوب محلــه بایســتی فاصلــه بــه 
مراتــب بیشــتری را بــرای رســیدن بــه مســجد طــی نماینــد کــه 
ایــن از عدالــت بــه دور اســت. البتــه بدیهــی اســت کــه بــه دلیــل 
ــوع  ــچ ن ــی، در هی ــدی و هندس ــای کالب ــای نظام  ه محدودیت  ه
هندســه  ای نمی  تــوان عدالــت را بــه طــور تمــام و کمــال رعایــت 
نمــود زیــرا حتــی در صــورت مکان  یابی مســجد در مرکــز و کانون 
هندســِی محلــه نیــز برخــی شــهروندان کــه منــزل آنهــا مجــاور 
مســجد اســت فاصلــه کمتــری را در مقایســه بــا دیگــران بــرای 
ــال،  ــن ح ــن در عی ــد؛ لیک ــی می  نماین ــجد ط ــه مس ــیدن ب رس
ــی مســجد در  ــت، مکان  یاب ــق عدال ــه تحّق ــت ب نزدیک  تریــن حال
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مرکــز محلــه اســت کــه در چنیــن شــرایطی عدالــت بــه صــورت 
ــده  ــتر لحــاظ ش ــا( بیش ــایر موقعیت  ه ــا س نســبی )در مقایســه ب
ــه  ــاری محل ــی در معم ــل مهم ــاس، اص ــن اس ــر همی ــت. ب اس

ــوان »اصــل مســجد محــوری« اســتنتاج می  شــود. تحــت عن
ــه  ــجد در محل ــت مس ــرای مرکزی ــه ب ــتداللی ک ــان اس ــا هم ب
ارائــه شــد؛ مرکزیــِت محلــه بایســتی پــس از مســجد )بــه عنــوان 
مهمتریــن کاربــری( بــه ســایر کاربری  هــای عمومــی اختصــاص 
یابــد؛ زیــرا اگــر کاربری  هــای عمومــی نظیــر مــدارس یــا 
ــه جــای موقعیــت مرکــزی، در  ــره، ب ــی و غی ــد محل مراکــز خری
قطب هــای شــمالی یــا جنوبــی محلــه، مکان  یابــی شــوند آنــگاه 
دسترســی شــهروندان بــه ایــن کاربری  هــا عادالنــه نخواهــد بــود 
و برخــی بایســتی فاصلــه بــه مراتــب بیشــتری را بــرای رســیدن 
ــا  ــه ایــن کاربری هــای عمومــی طــی نماینــد کــه ایــن امــر، ب ب
عدالــت کــه از مهمتریــن شــاخصه  های اســالمی اســت تطبیــق 

نــدارد.
اکنــون بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق مــی تــوان بــه اســتنباط 
حــدود کالبــدی محلــه پرداخــت. الزمــه  ی اســتنباط ایــن مهــم، 
ــت از  ــی اس ــند اول، روایت ــت. س ــی اس ــند دین ــر دو س ــق ب تعّم
پیامبــر اکــرم)ص(: »اَل َصــاَلَة لَِجــاِر الَْمْســِجِد إاِلَّ ِفــي َمْســِجِده : 
)در صــورِت نداشــتن عــذر موّجــه( بــرای همســایه مســجد، نمــاز 
قبــول نمی  شــود مگــر در مســجد« )شــیخ حــّر عاملــی 1409ق، 
ــده  ــل ش ــز نق ــی)ع( نی ــام عل ــت از ام ــن روای ــابه ای 194(. مش
ــدود  ــه ح ــی)ع( ک ــام عل ــت از ام ــی اس ــند دوم، روایت ــت. س اس
همســایگی مســجد را مشــخص نمــوده اســت: »حریــم  المســجد 
أربعــون  ذراعــًا، و الجــوار أربعــون  داراً مــن  أربعــۀ جوانبهــا: حریــم 
مســجد چهــل ذراع و همســایگان مســجد، چهــل خانــه از چهــار 
جهــت آن هســتند« )کافــی، جلــد 4، 763(. مشــابه ایــن روایــت، 
احادیــث متعــدد دیگــری نیــز نقــل شــده اســت کــه همگــی بــر 
ــد.  عــدد چهــل بــرای تعییــن حــدود همســایگی تصریــح کرده  ان
البتــه در روایتــی دیگــر، در خصــوص حــدود همســایگی مســجد، 
چنیــن بیــان شــده اســت کــه همســایه مســجد، هــر کســی اســت 
کــه صــدای اذان بــه گــوش او برســد: »َو َمــْن َجــاُر الَْمْســِجِد َیــا 
أَِمیــَر الُْمْؤِمنِیــَن َفَقــاَل َمــْن َســِمَع النِّــَداَء: و چــه کســی همســایه 
مســجد اســت ای امیرمومنــان، پــس فرمــود کســی کــه نــدا)ی 
اذان( را بشــنود« )محــدث نــوری 1408ق، جلــد3، 356(. امــا ایــن 
روایــت بــا روایــت قبــل قابــل جمــع اســت؛ زیــرا در صــدر اســالم 
کــه شــهرها آلودگــی   صوتــی چندانــی نداشــتند؛ قاعدتــًا ممانعتــی 
بــرای شــنیده شــدن صــدای اذان تــا چهــل خانــه مجــاور مســجد 
وجــود نداشــته اســت. لــذا چنیــن اســتنباط می  شــود کــه حــدود 
همســایگی مســجد، همــان چهــل خانــه از چهــار جهــت اســت. 

پــس مشــخص شــد کــه اواًل مرکــز هــر محلــه مســجد آن اســت 
ــه  ــر محل ــجد، ه ــایگِی مس ــدود همس ــه ح ــتناد ب ــا اس ــًا ب و ثانی
ــار  ــه در چه ــجد محل ــراف مس ــه از اط ــاب خان ــل ب ــامل چه ش
ــی را  ــورت، خانه  های ــن ص ــر ای ــرا در غی ــت. زی ــت آن اس جه
ــجد،  ــور در مس ــه حض ــه ب ــه از توصی ــود ک ــور نم ــوان تص می  ت
ــرای  ــژه اســالم ب ــد وی ــا تأکی مســتثنی شــده  اند کــه ایــن امــر ب
ــر حــد  ــال اگ ــرای مث ــدارد. ب ــق ن ــاز در مســاجد، تطبی ــه نم اقام
ــراف  ــه از اط ــاه خان ــه، پنج ــل خان ــای چه ــه ج ــه، ب ــک محل ی
ــل  ــه دلی ــر ب ــه آخ ــاکنان ده خان ــگاه س ــد آن ــه باش مســجد محل
ــه  ــتند؛ از توصی ــجد هس ــایگی مس ــدود همس ــارج از ح ــه خ آنک
اکیــد بــه اقامــه نمــاز در مســجد مســتثنی می  باشــند کــه 
ــه همــه  ــر ب ــه فراگی ــا آموزه هــای اســالمی و توصی ــر، ب ــن ام ای
ــر  ــدارد. ب ــق ن ــاجد، تطبی ــاز در مس ــه نم ــرای اقام ــهروندان ب ش
ایــن اســاس، حــدود کالبــدی محلــه برابــر اســت بــا چهــل خانــه 
ــه  ــک محل ــی ی ــت. یعن ــار جه ــه در چه ــراف مســجد محل از اط
ــجد  ــت از مس ــارت اس ــالمی عب ــی اس ــبک زندگ ــا س ــق ب مطاب
ــرِف  ــار ط ــه از چه ــی ک ــز و خانه  های ــی در مرک ــن عموم و ارس

ــوند. ــامل می  ش ــاب را ش ــل ب ــا چه ــر ت مســجد حداکث
اغلــب اندیشــمندان، بــا اســتناد بــه روایــات فــوق چنیــن اســتنباط 
ــه از  ــوب محل ــعاع مطل ــدازه ش ــتنباط ان ــرای اس ــه ب ــد ک کرده ان
منظــر اســالمی، بایســتی عــرض چهــل خانــه بــه عــالوه عــرض 
ــه دســت  ــا عــدد مربوطــه ب ــد ت ــان آنهــا را جمــع کنن ــر می معاب
آیــد )پورجعفــر و دیگــران 1394، 16(. یعنــی یــک محلــه عبــارت 
ــه از  ــددی ک ــعاع های متع ــز و ش ــجد در مرک ــک مس ــت از ی اس
آن بــه ســمت محیــط محلــه خــارج می شــود و روی هــر شــعاع، 
ــن  ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــرد؛ ام ــرار می گی ــه ق ــا 40 خان ت
ــده  ــات یادش ــا فحــوای روای ــر ب ــل زی ــه دو دلی ــتنباط ب ــوع اس ن

تطبیــق کافــی نــدارد:
اســت کــه -  نقــل شــده  اواًل در متــن روایــت چنیــن   

»همســایگان مســجد، چهــل خانــه از چهــار جهــت آن 
ــه  ــت )اربع ــار جه ــر چه ــت ب ــه صراح ــت ب ــتند«. روای هس
ــن  ــا(. ای ــر جهــت )کل جوانبه ــه ه ــد دارد و ن ــا( تأکی جوانبه
بــه آن معنــا اســت کــه اگــر از مرکزیــت مســجد بــه جهــات 
اربعــه حرکــت کنیــم، هــر جهــت )شــامل شــمال و جنــوب 
ــد و از  ــش ده ــه را پوش ــتی 40 خان ــرب( بایس ــرق و غ و ش
مجمــوع آنهــا، در نهایــت 160 خانــه حاصــل شــود. در واقــع 
ــر روی  ــی و ب ــورت خط ــه ص ــه ب ــل، 40 خان ــیر قب در تفس
شــعاع محلــه، از مســجد تــا محیــط محلــه در امتــداد یکدیگــر 
قــرار مــی گرفتنــد و ایــن موضــوع، بــرای همــه شــعاع   های 
ــیر،  ــن تفس ــا در ای ــد. ام ــرار می ش ــجد تک ــتخرج از مس مس
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پــس مشــخص شــد کــه یــک محلــه اســالمی شــامل مســجدی 
در مرکــز و حداکثــر 160 خانــه از چهــار جهــت آن اســت. اکنــون 
بــرای بــرآورد مســاحت محلــه، الزم اســت انــدازه هــر پــالک بــه 
صــورت تقریبــی مشــخص شــود. در ایــن خصــوص توجــه بــه دو 

نکتــه زیــر راهگشــا اســت:
-

-

-

ــه خــط، گســترش می یابنــد و ایــن  ــه در صفحــه و ن 40 خان
ــه  ــی اطــراف مســجد و ن ــار جهــت اصل ــرای چه موضــوع ب
ــه لحــاظ  ــس ب ــود. پ ــرار می ش ــعاع ها تک ــات و ش ــه جه کلی
هندســی، تفــاوت اصلــی ایــن دو تفســیر در ایــن اســت کــه 
در اولــی نــوع تــداوم خانه هــا، خطــی و تک بعــدی بــود؛ امــا 

ــت. ــدی اس ــه ای و دو بع ــی صفح در دوم
ــوان  ــی تحــت عن ــده مهم ــی اســالمی، قاع ــبک زندگ در س
»قاعــدت تعــّرف« وجــود دارد. ایــن قاعــده برگرفتــه از آیــه 
ــم  ــا َخلَْقَناُک ــاُس إِنَّ ــا النَّ ــآ أَیَُّه 13 ســوره حجــرات اســت: »َی
ــواْ: ای  ــَل لَِتَعاَرُف ــُعوبًا َو َقَبآئِ ــْم ُش ــی  َوَجَعلَْناُک ــٍر َوُأنَث ــن َذَک ِمّ
ــم  ــی آفریدی ــرد و زن ــه شــما را نخســت از م ــا هم ــردم، م م
ــا  ــم ت ــف گردانیدی ــرق مختل ــیار و ف ــعبه های بس و آن گاه ش
ــه  ــور ک ــان ط ــرات/ 13(. هم ــید« )حج ــر را بشناس یکدیگ
مالحظــه می شــود در ایــن آیــه، غایــت و دلیــل اینکــه خــدای 
متعــال، مــردم را بــه صــورت شــعب و قومیت  هــای مختلــف 
ــای شــناخت( آنهــا از  ــه معن ــارف )ب ــزوم تع ــده اســت؛ ل آفری
ــه در  ــور، ریش ــه مذک ــواْ« در آی ــت. واژه »لَِتَعاَرُف ــر اس یکدیگ
واژه تعــّرف دارد کــه در لغــت بــه معنــای شــناخت بینابینــی و 
شــناخت طرفینــی بــه نحــو گســترده اســت )کشــوری 1395، 
ــه لحــاظ وســعت  ــه )ب 156-154(. حــال اگــر معمــاری محل
ــّرف  ــه تع ــد ک ــه نحــوی باش ــع در آن( ب ــای واق و کاربری  ه
ــگاه  ــود آن ــتر ش ــر بیش ــه از یکدیگ ــای محل ــناخت اعض و ش
ایــن شــناخت دارای فوایــدی اســت. یکــی از فوایــد شــناخت 
طرفینــِی گســترده، امنیــت و کنتــرل جرائــم از طریــق ارتقــای 
مواظبت  هــا و شــکل گیری خودکنترلــی توســط ســاکنان 
محلــه اســت. فایــده دیگــر بهبــود روابــط انســانی به عنــوان 
مســئله  ای مهــم در شهرســازی اســالمی اســت کــه تعــّرف، 
ــه  ــه را ب ــترش آن، اداره جامع ــد و گس ــاخت آن می باش زیرس
ــرد را  ــی ف ــد و ســبک زندگ نحــو اســالمی تســهیل می نمای
اســالمی می  کنــد )همــان(. بــر ایــن مبنــا می  تــوان دریافــت 
ــّرف  ــای تع ــالمی، ارتق ــه اس ــه محل ــتیابی ب ــت دس ــه جه ک
ــروی  ــر، در گ ــن ام ــه ای ــه ضــروری اســت ک ــاکنان محل س
محــدود درنظــر گرفتــن مســاحت محلــه اســت. زیــرا هرچــه 
ــد  ــتر خواهن ــاکنان آن بیش ــداد س ــد؛ تع ــر باش ــه بزرگت محل
ــن  ــرِی بی ــّرف حداکث ــناخت و تع ــکان ش ــع، ام ــود و بالتب ب
ســاکنان، کمتــر خواهــد شــد و بدیهــی اســت کــه در چنیــن 
ــور و  ــی، ظه ــالت اجتماع ــا و معض ــاری ه ــی، ناهنج صورت
بــروز بیشــتری در محلــه خواهــد داشــت. پــس تفســیری کــه 
محلــه را حداکثــر شــامل 160 خانــه از چهــار جهــت مســجد 
ــا  ــه(، در مقایســه ب ــر جهــت 40 خان ــی از ه ــد )یعن ــی دان م
تفســیری کــه هــر محلــه را شــامل یــک مســجد در مرکــز و 

اواًل الزمــه  ی تطبیــق پالک  هــای مســکونی بــا ســبک 
زندگــی اســالمی، درونگــرا بــودِن آنهاســت؛ ایــن ادعــا طــی 
مقالــه  ای علمــی   پژوهشــی بــا موضــوع لــزوم درونگرایــی در 
مســکن اســالمی بــا اســتناد بــه ادبیــات قرآنــی و ارائــه ادلـّـه 

ــات شــده اســت )رئیســی5 2019، 73- 81(.  ــدد، اثب متع
ــن  ــر گرفت ــزرگ در نظ ــالمی، ب ــی اس ــبک زندگ ــًا در س ثانی
ــد دارد.  ــای پالک هــای مســکونی، ارجحیــت موّک اندازه ه
ــه  ــرار گرفت ــح ق ــورد تصری ــات م ــی روای ــم در برخ ــن مه ای
اســت: »ِمــْن َســَعاَدِة الَْمــْرِء الُْمْســلِمِ  الَْمْســَکنُ  الَْواِســع : 
بزرگــی مســکن از ســعادت مســلمان اســت« )کلینــی 

.)526 جلــد6،  1407ق، 

چهــل خانــه روی هــر شــعاع مســتخرج از مســجد می دانــد؛ 
ــاحت  ــرا مس ــّرف دارد. زی ــده تع ــا قاع ــتری ب ــق بیش تطبی
ــر ســاکنان  ــّرف و شــناخت بهت ــکان تع ــه، ام ــر محل محدودت

ــازد. ــر می  س ــر را میّس ــه از یکدیگ محل

ــالک  ــر پ ــول ه ــرض و ط ــوق، اواًل ع ــکات ف ــه ن ــه ب ــا توج ب
مســکونی، بایــد از انــدازه مناســبی برخــوردار باشــد و ثانیــًا بایــد 
بیــن طــول و عــرض، تناســب مطلوبــی برقــرار باشــد )درخصوص 
لــزوم تناســب طــول و عــرض می  تــوان دو زمیــن هــم انــدازه - 
مثــال 300 متــری - کــه یکــی 15×20 اســت و دیگــری 50×6 
اســت را بــا یکدیگــر مقایســه نمــود تــا مشــخص شــود بزرگــی 
ــوب  ــب مطل ــود تناس ــدم وج ــل ع ــه دلی ــی، ب ــاحت در دوم مس
ــایش  ــه آس ــی ب ــک چندان ــرض، کم ــول و ع ــان ط ــی می هندس
ــوی  ــت الگ ــه کاربس ــا ک ــذا از آنج ــرد(. ل ــد ک ــر آن نخواه کارب
درونگــرا )کــه ارجحیــت آنهــا در پالک هــای مســکونی از منظــر 
ــت( در  ــده اس ــات ش ــا اثب ــایر پژوهش ه ــاًل در س ــالمی، قب اس
ــر، بســیار دشــوار اســت؛  ــر از 15 مت ــا عــرض کمت پالک  هــای ب
ــکونی،  ــای مس ــرض پالک  ه ــل ع ــوان حداق ــه عن ــدد ب ــن ع ای
ــوان 7  ــر می  ت ــا عــرض 15 مت ــالک ب فــرض شــده اســت )در پ
متــر را در وســط پــالک بــه حیــاط اختصــاص داد و دو طــرف آن 
را نیــز بــه دو فضــای بــا عــرض 4 متــر تخصیــص داد کــه ایــن 
نــوع تخصیــص فضــا در عــرض کمتــر از 15 متــر مقــدور نیســت؛ 
زیــرا عمــاًل یکــی از وجــوه مجــاور حیــاط و یــا خــود حیــاط، فاقــد 

ــود(. ــوب می ش ــرض مطل ع
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ــر 1  ــا تصوی ــق ب ــی مطاب ــدل کل ــوق، م ــه تحلیل  هــای ف ــر پای ب
بــرای حــدود کالبــدی محلــه متشــکل از چهــار واحــد همســایگی 
ــجد  ــت مس ــا مرکزی ــه ب ــو، محل ــن الگ ــود. در ای ــه می  ش ارائ
ــات، در  ــا روای ــق ب ــه مطاب ــه  ای ک ــه گون ترســیم شــده اســت؛ ب
هــر جهــت از چهــار جهــت اصلــی اطــراف مســجد، 40 پــالک 
ــه اصــل عدالــت، ایــده مهــم  ــا توجــه ب مســکونی وجــود دارد. ب
ــه  ــن فاصل ــر گرفت ــو، درنظ ــن الگ ــی ای ــر طراح ــر ب ــر موث دیگ
ــالک(  ــرای هــر واحــد همســایگی )شــامل 40 پ ــر ب ــًا براب تقریب
ــز  ــی، مراک ــدارس ابتدای ــامل م ــی )ش ــات محل از مســجد و خدم
ــوده اســت. مبرهــن اســت  ــه  ای و فضاهــای ســبز( ب ــد محل خری
ــرار  ــورد اشــاره ق ــاًل م ــّرف کــه قب ــای اصــل تع ــرای ارتق کــه ب
گرفــت؛ الزم اســت تــا نیازهــای محلــی افــراد هــر محلــه )اعــم 
از نیازهایــی همچــون خریــد مایحتــاج اولیــه و آمــوزش ابتدایــی 
و غیــره( در خــود آن محلــه تأمیــن شــود؛ زیــرا ایــن امــر ســبب 
ــدم  ــان و ع ــه خودش ــه در محل ــراد محل ــرِی اف ــور حداکث حض
ــن  ــه ســایر محــالت و مناطــق شــهر می  شــود و چنی ــه ب مراجع
ــه از یکدیگــر را بیشــتر  ــّرف و شــناخت ســاکنان محل امــری، تع

می  نمایــد.
ــز  ــر حائ ــکات زی ــه ن ــه شــده، توجــه ب در خصــوص الگــوی ارائ

ــت اســت: اهمی
-

-

-

تصویر 1. الگوی پیشنهادی برای معماری محله مطلوب از منظر اسالمی )مأخذ: نگارندگان(

الگــوی ارائــه شــده و اعــدادی کــه در ادامــه، از آن اســتنباط 
ــا  ــردد ت ــاظ گ ــف لح ــی منعط ــتی در چارچوب ــود؛ بایس می ش
ــته  ــی را داش ــف جفرافیای ــرایط مختل ــا ش ــق ب ــت تطبی قابلی
ــه  ــاری محل ــی از معم ــًا کلیات ــو، صرف ــن الگ ــذا ای ــد و ل باش
اســالمی را ارائــه می کنــد. در هــر ســمت از وجــوه چهارگانــه 
محلــه، ترکیــب متفاوتــی از خانه هــا بــا مســاحت های 
ــه  ــت ک ــن اس ــرا مبره ــت؛ زی ــده اس ــی ش ــر پیش بین متغی
ــن الزم  ــت نیســتند و بنابرای ــف، هم جمعی خانواده هــای مختل
ــا مســاحت های  ــا مجموعــه متغیــری از خانه هــای ب اســت ت

مختلــف در محلــه پیش بینــی شــود؛ امــا بنابــر دالیلــی کــه 
ــرض  ــا، ع ــن پالک ه ــدام از ای ــد؛ در هیچک ــر ش ــاًل ذک قب

ــه نشــده اســت. ــر در نظــر گرفت ــر از 15 مت پــالک کمت
طبــق برخــی متــون دینــی و بــر اســاس برخــی پژوهش هایی 
ــه شــده اســت؛ در  ــون ارائ ــن مت ــر ای ــی ب ــون مبتن کــه تاکن
ســبک زندگــی اســالمی، توســعه عمــودی شــهر، مطلوبیــت 
ــکن  ــی و مس ــکن ویالی ــوی مس ــوع الگ ــن دو ن ــدارد و بی ن
ــا  ــتری ب ــق بیش ــب تطبی ــه مرات ــوی اول ب ــی، الگ آپارتمان
ســبک زندگــی اســالمی دارد؛ و ابنیــه مســکونی بیــش از دو 
طبقــه، مگــر در شــرایط اضطــرار، مطلوبیــت شــرعی ندارنــد 
ــود  ــتنباط می ش ــن اس ــذا چنی ــی 1397، 115-84(. ل )رئیس
ــامل 320  ــد ش ــر می توان ــالمی حداکث ــه اس ــک محل ــه ی ک
ــا فــرض آنکــه همــه 160 پــالک مســکونی  ــه باشــد )ب خان

ــه باشــند(. دو طبق
ــی 900  ــاحت تقریب ــا مس ــجد ب ــک مس ــه، ی ــز محل در مرک
متر مربــع و چهــار مدرســه )دو مــورد ابتدایــی دوره اول 
ــه  ــی دوره دوم دختران ــورد ابتدای ــرانه و دو م ــه و پس دختران
ــع  ــا مســاحت تقریبــی 1700 متر مرب و پســرانه( هــر کــدام ب
)بــا احتســاب فضاهــای بــاز و ســالن ورزش و غیــره( لحــاظ 
ــا توجــه بــه توصیه  هــای اســالمی مبنــی بــر  شــده اســت. ب
ــی 1385، 483(،  ــی آمل ــتر )ردائ ــدآورِی بیش ــتحباب فرزن اس
اگــر جمعیــت هــر خانــوار را بــه طــور متوســط 5 نفــر در نظــر 
ــه،  ــا فــرض آنکــه همــه 160 پــالک محل ــگاه ب ــم؛ آن بگیری
ــه ای  ــن محل ــت چنی ــر جمعی ــند؛ حداکث ــه باش دارای دو طبق
ــر  ــی 1600 نف ــا 5×2×160 یعن ــر ب ــی براب ــور تقریب ــه ط ب
ــن  ــی از ای ــش از نیم ــه بی ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــد ش خواه
جمعیــت، مربــوط بــه کــودکان و بانــوان و کهنســاالن و ســایر 
ــزوم حضــور  ــر متــون دینــی، از ل گروه هایــی اســت کــه بناب
ــذا  ــد؛ ل ــده ان ــاف ش ــاز، مع ــه نم ــرای فریض ــاجد ب در مس
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در مرتبــه بعــد، مطابــق بــا تصویــر 2، ترکیــب محــالت بــر مبنای 
الگــوی یــاد شــده، موجــب شــکل گیــری نظــام هندســی مناســب 
در مقیاســهای فرامحلــی و تعریــف فضاهــای مــورد نیــاز جهــت 
اســتقرار مســاجد منطقــه ای و خدمــات فرامحلــی ماننــد درمانــگاه، 

ــی  ــات عموم ــایر خدم ــود. س ــره می  ش ــطه و غی ــدارس متوس م
ــی اســت بایســتی  ــاس آنهــا فرامحل ــه کــه مقی ــاز محل ــورد نی م
ــله مراتبی  ــی سلس ــهری در نظام ــه ای و ش ــای منطق در مقیاس ه

ــود. ــی ش پیش بین

تصویر 2. دو نوع الگوی ترکیب محالت بر پایه الگوی پایه معمارِی محله ی مطلوب از منظر اسالمی

ــرای مســجد، مســاحت  ــری ب ــنهادی 900 مت مســاحت پیش
ــرای  ــنهادی ب ــاحت پیش ــد. مس ــر می رس ــه نظ ــی ب موّجه
مــدارس نیــز بــا همیــن اســتدالل، موّجــه بــه نظــر می  رســد 
ــه اســتانداردها و ســرانه  های فضاهــای  ــن خصــوص ب )در ای

جدول 2. شاخصه های عددی محله مطلوب از منظر اسالمی )مأخذ: نگارندگان(

مذهبــی و آموزشــی توجــه شــود(. بــا توجــه بــه توضیحــات 
ــدول 2  ــه ای در ج ــن محل ــددی چنی ــاخصه های ع ــوق، ش ف

ــردد.  ــه می گ ــه ارائ ــور خالص ــه ط ب
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5. نتیجه  گیری
ــون  ــه مت ــتناد ب ــا اس ــده و ب ــه ش ــای ارائ ــاس تحلیل  ه ــر اس ب
ــوِب  ــت مطل ــر جمعی ــه حداکث ــد ک ــتنباط ش ــن اس ــی چنی دین
ــر مســاحت یــک  ــه طــور تقریبــی، 1600 نفــر و حداکث ــه ب محل
ــی  ــه طــور تقریب ــا ســبک زندگــی اســالمی، ب ــق ب ــه مطاب محل
ــداد  ــه اواًل اع ــی شــود ک ــد م ــار اســت. تأکی ــا حــدود 20 هکت ت
مذکــور، بــه صــورت تقریبــی بــرآورد شــده اســت )مثــاًل می تــوان 
ــای 15، 14.5  ــه ج ــکونی را ب ــالک مس ــر پ ــرض ه ــل ع حداق
ــاحت  ــر مس ــر ب ــن ام ــه ای ــت ک ــر گرف ــر در نظ ــا 15.5 مت و ی
ــم  ــه رق ــا مبرهــن اســت ک ــذار اســت(. ام ــه تأثیرگ ــی محل نهای
نهایــی، نمی  توانــد فاصلــه زیــادی بــا آنچــه طــی ایــن پژوهــش 
ــًا  ــد. ثانی ــته باش ــد داش ــرآورد ش ــی ب ــون دین ــه مت ــتناد ب ــا اس ب

الگــوی ارائــه شــده در ایــن پژوهــش، الگویــی کلــی اســت کــه 
کلیــات محلــه )بــه لحــاظ موقعیــت مســجد و نحــوه مــکان یابــی 
ــو،  ــات الگ ــا جزئی ــت؛ ام ــوده اس ــن نم ــره( را تبیی ــا و غی خانه    ه
تابــع اجتهــاد تخصصــی و ویژگی هــای مکانــی هســت کــه ایــن 
الگــو در آن اجــرا خواهــد شــد. لــذا بــا توجــه بــه شــرایط متغیــر 
اعتبــاری و نســبی در موقعیتهــای جغرافیایــی و زمانــی مختلــف، 
جزئیــات الگــو قابــل تغییــر و تطبیــق بــا موقعیتــی اســت کــه در 

ــود.  ــرا می  ش آن اج
ــق  ــر و تدقی ــت تغیی ــش قابلی ــن پژوه ــده در ای ــه ش ــداد ارائ اع
مبتنــی بــر شــرایط مختلــف مکانــی را دارنــد. نمــودار 1، کلیــات 
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش را بــا اســتناد بــه مبانــی موثــر بــر 

نتایــج، تشــریح نمــوده اســت.
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نمودار 1. کلیات نتایج حاصل با استناد به مبانی موثر بر نتایج )مأخذ: نگارندگان(
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پی نوشت
1.َعلَْیَنا إِلَْقاُء اأْلُُصولِ  َو َعلَْیُکُم التَّْفِریعُ : بر ما بیان اصول و بر شما استنتاج فروع از اصول است )وسائل الشیعه، ج 27، 62(.

ــْل  ــِه: ُق ــْن أنْبِیائِ ــیٍّ ِم ــي نَبِ ــي اهلُل إلَ ــام صــادق)ع( اشــاره نمــود: »أْوَح ــت ام ــن روای ــه ای ــف از جمل ــات مختل ــه روای ــوان ب ــن خصــوص می ت 2.در ای
لِلُْمْؤِمنِیــَن اَل َیلَْبُســوا لَِبــاَس أَْعَدائـِـی َو اَلَیْطَعُمــوا َمَطاِعــَم أَْعَدایـِـی َو اَلَیْســُلُکوا َمَســالَِک أَْعَدایـِـی َفَیُکونـُـوا أَْعَدایـِـی َکَمــا ُهــْم أَْعَدایـِـی: خداونــد بــه یکــی 
از پیامبــران بنــی اســرائیل وحــی کــرد کــه بــه مؤمنــان بگــو لبــاس دشــمنان مــن )کفــار( را نپوشــند و غــذای دشــمنان مــرا نخورنــد و راه و روش  هــای 
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ــالمی 3 )8(: 3- 19.  ــاری اس ــای معم ــالمی. پژوهش ه ــی اس آرمان
4. جوادی آملی، عبداهلل. 1375. فلسفه حقوق بشر. قم: مرکز نشر اسراء.

5. ذوالفقــارزاده، حســن، رضــا جعفری هــا، و علــی دل زنــده. 1398. الگــوی پیشــنهادی معمــاری محلــه اســالمی ایرانــی بــر مبنــای مــدل نگره هــای 
زندگی ســاز حکمــت اســالمی. اندیشــه معمــاری 3 )5(: 33- 59.

6. رئیســی، محمدمنــان. 1397. معمــاری و شهرســازی مطابــق بــا ســبک زندگــی اســالمی )از تشــریح وضــع مطلــوب تــا تحلیــل وضــع موجــود(. قــم: 
انتشــارات دانشــگاه قــم.

7. رحیمی، لیال، و محمد نقی زاده. 1395. تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهر اسالمی )محله(. هویت شهر 10 )26(: 13- 20.
8. ردایی آملی، حسین. 1385. نهج الفصاحه )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله(. قم: نسیم حیات.

9. رهنمــا، محمــد رحیــم، مهــدی وفایــی، و رضــا صمــدی. 1395. تجلــی هویــت اســالمی در طراحــی محــالت جدیــد بــر اســاس مولفه هــای اســالمی 
)نمونــه مــوردی: محلــه امامیــه غربــی مشــهد(. بــاغ نظــر 13 )41(: 47- 56.

10. شیخ حّر عاملی، محمد بن الحسن. 1409ق. وسائاللشیعه، جلد 5. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
11. طریحي، فخر الدین بن محمد. 1375. مجمعالبحرین، جلد 4 . تصحیح احمد حسینی اشکوری. تهران: مرتضوی.

12. عاملی، جعفر مرتضی. 1391. شهر اسالمی. مشهد: انتشارات بوی شهر بهشت.
ــان اراده هــا. تهــران: شــورای راهبــردی  ــه محوریــت رفــع اصطــکاک می ــه ب ــوار در محل ــه خان 13. کشــوری، علــی. 1395. تأمیــن نیازهــای چهارگان

الگــوی اســالمی ایرانــی پیشــرفت.
14. کلیني، محمد بن یعقوب. 1407 ق. کافي. تصحیح علي اکبر غفاري و محمد آخوندي. تهران: دارالکتب االسالمیه.
15. محدث نوری، حسین. 1408ق. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: انتشارات موسسه آل البیت ألحیاء التراث.

ــر ارتقــای هویــت اســالمی-  ــا تأکیــد ب 16. نقــره کار، عبدالحمیــد، و مهــران علی الحســابی. 1396. تحقق پذیــری هویــت در معمــاری و شهرســازی ب
ایرانــی در شــهرهای جدیــد. تهــران: فکــر نــو.
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Explanation the scale and general model of the 
neighborhood consisting of neighborhood units from 
Islamic perspective
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One of the important principles of Islamic architecture and urban planning is the neighborhood-centeredness 
which lack of attention to this important principle has caused various problems in the physical social system 
of contemporary cities in Iran, including increasing the traffic load of the city due to trans-local traffic and 
environmental issues resulting from it and so on.
Resolving these issues requires reviving the principle of neighborhood-centeredness in contemporary cities, 
but the premise of this is to explain what the neighborhood is from Islamic perspective which part of this issue 
is related to explaining the numerical characteristics of the neighborhood and especially its area.
In this research, using the logical-argumentative research and citing religious texts and sources, an attempt 
has been made to deduce the optimal pattern of neighborhood architecture based on its maximum desired size 
from Islamic perspective.
According to the findings of this study, a desirable neighborhood from Islamic perspective is a neighborhood 
with the center of the mosque with a maximum of 160 houses on four sides of the mosque (up to 40 on each 
side) and with a maximum area of 200000 square meters.
 

Keywords:Islamic neighborhood, neighborhood-centeredness, numerical characteristics of the neighbor-
hood, religious texts, mosque 
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