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الگوی پیشنهادی محله، با مرکزیت مسجد و فضاهای عمومی 
مورد نیاز در شهر ایرانی- اسالمی

چکیده

در این مقاله سلعی شلده اسلت مبانی طراحی محله های مسکونی در شهرهای اسلالمی به طور کوتاه از صدر اسالم 
تاکنلون ملورد بررسلی قرار گیرد و نقش و جایگاه مسلجد به عنوان یکی از عوامل مهم و تعییلن کنندة ابعاد فیزیکی و 
هم چنین برطرف کنندة بسلیاری از نیازهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسلی بخش های مسلکونی شهر مشخص گردد. در 
این مقاله نخست با روش توصیفی- تحلیلی، مبانی با مبانی طراحی و برنامه ریزی واحدهای همسایگی در غرب مقایسه 
می شود. این مبانی ابتدا به وسیلة شهرسازان آمریکایی در سال 1911 ارائه شد و به طور گسترده ای حتی در کشورهای 
اسلالمی مورد اسلتفاده قرار گرفت. به این ترتیب، برتری مبانی طراحی محله ها در شلهرهای اسلالمی که مسلجدها، 
حسلینیه ها، تکیه ها و یا دیگر بناهای مذهبی نقش بسلزایی در آن ها داشلته اند، مشخص خواهد شد. از بررسی محله ها 
در  شلهرهای اسلالمی گذشته چنین برداشت می شود که مسجد نقش پراهمیتی در ابعاد کیفی طراحی شهرها و بازتاب 
اجتماعی مسائل نسبت به مبانی طراحی واحدهای همسایگی در غرب که تنها به مسائل فیزیکی و کمی پرداخته، داشته 
اسلت. در این جا پایداری به معنای تداوم، اسلتمرار و ماندگاری اسلت و ادامه حیات بسلیاری از محله های قدیمی در 
شلهرهای کهن ایران دلیلی بر این گفتار اسلت. در پایان، ضمن ارایه الگویی برای محله ایرانی- اسالمی، به نکته های 
دارای اهمیتی همچون ایجاد بستری برای تعامالت اجتماعی به عنوان میدان محله - بدون مزاحمت ترافیک سواره، 
با در نظر گرفتن نقش مسجدها و حسینیه ها به عنوان بناهای شاخص محله و دسترسی به صورت پیاده و راحت به آن، 
در طراحی محله های مسکونی معاصر در شهرهای جدید، گسترش آتی شهرها و زنده کردن بافت موجود آن ها اشاره 

شده است. 

واژگان کلیدي: حدیث، مسجد، فعالیت های فرهنگی- اجتماعی، محله، واحد همسایگی. 
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1. مقّدمه
در آغاز قرن بیستم که بسیاری از شهرها به علت پديده های حاصل 
از انق��اب صنعتی، نی��از به برنامه ريزی و طراحی داش��تند، ايده های 
بس��یاری در زمینة بهبود اوضاع زيس��ت محیطی شهرها و هماهنگی 
بهینة بافت آن ها ب��ا پديده های جديد، در زمینه ه��ای برنامه ريزی و 
طراحی ش��هری از سوی عاقه مندان و طراحان و برنامه ريزان شهری 
ارائه شد. مبانی واحدهای همسايگی از جمله ايده هايی بود که به وسیلة 
افرادی چون پری در آمريکا در س��ال 1911 مطرح گرديد )پورجعفر، 
1376 : 59-51 (. اين ايده، در حل مش��کل سرريز جمعیت شهرها، 
چه به صورت پیوس��ته )گسترش ش��هرهای موجود( و چه به صورت 
جداگانه )در شکل شهرهای جديد( به طور گسترده ای نه تنها در غرب 
و ش��رق بلکه در سرزمین های اسامی مورد اس��تفاده قرار گرفت. در 
حالی که ش��هرهای اسامی نه تنها براساس نیازهای فیزيکی بلکه در 
زمینة توسعه مسائل فرهنگی، مذهبی و اجتماعی نیز از تجربة خوبی 
در طراحی و س��اخت محات مسکونی برخوردار بودند. اين تجربه ها، 
تبلوری فیزيکی از فرهنگ غنی اسامی- ايرانی محسوب می شود. با 
تأسف، اين تجربه های ارزش��مند در دوران معاصر، بويژه عصر قبل از 
انقاب اسامی مورد توجه قرار نگرفت و به دلیل استفاده از مشاوران 
غربی و يا ديدگاه های آن ها در امر برنامه ريزی ش��هری، بیشتر به ايدة 
واحدهای همسايگی در غرب و ابعاد فیزيکی توسعه و طراحی، پرداخته 
شد. در اين مقاله، منظور از شهر اسامی شهرهايی است که تا حدودی 

تحت تاثیر اسام و مسلمانان طراحی و بنا گرديده اند.

1-1. روند پژوهش 
روش پژوهش در اين مقاله، توصیفی – تحلیلی و نوع آن کاربردی 

و توسعه ای است. روند پژوهش به شرح زير است:
در اين مقاله بر اس��اس آموزه های دين مبین اسام و برتری آن به 
منظر غرب در زمینه همسايگی و محله، پس از يک مقدمه، نخست به 
پیشینه مسجد و اهمیت آن در بافت شهرهای مسلمانان در آغاز اسام 
و ش��هرهای اس��امی در ايران و محله های آن ها پرداخته شده است. 
س��پس آيه ها، حديث ها و امکان تجلی آن ه��ا در طراحی محله مورد 
بررسی قرار گرفته اند. در ادامه، ضمن بررسی ايده واحدهای همسايگی 
در غ��رب و تعريف محله از دي��دگاه صاحبنظران، امکان نتیجه گیری 
مبانی طراحی محله های مسکونی برای شهرهای آتی ايرانی – اسامی 
میسر شده است. در پايان، الگويی بر اساس يافته هايی از بحث، بررسی، 

تجزيه و تحلیل های پیشین پیشنهاد گرديده است. 

2. پیشینه
2-1. مسجد و اهمیت آن در بافت شهر

مس��جد در میان اندام های درون شهری هر شهر و روستا، همیشه 
جايگاه ويژه خود را داشته و از ديگر اندام ها نمايان تر و چشم گیرتر بوده 
است و از اين روست که همه جا در دل آبادی جای گرفته است )پیرنیا، 
کريم، 1372: 3(. هر ش��هر يک مسجد جامع و هر محله، حداقل يک 
مس��جد داش��ته و با توجه به مقیاس، در صورت نیاز مساجد بزرگ تر 

ساخته می شده است )کیانی، 1365 :209(. 

 مسلمانان آغاز اس��ام، اطراف مسجد را با تأسیس رباط، مدرسه، 
آش��پزخانه و ديگ��ر امکانات رفاه��ی، رونق بخش��یدند و از اين مرکز 
مهم با ارائه امکانات ش��هری به رفاه حال اهل مدينه همت گماشتند 
)نجفی، 1364: 58(. کوچه های بس��یاری به مرکز ش��هر يا مسجد و 
روضه که نقطة مرکزی و کانون معنوی مدينه اس��ت ختم می ش��ود. 
مدينه و مسجد زمان رسول اکرم، انديشه های بلند و اصول اخاقی و 
اجتماعی و معنوی ژرف و جهانی را بیان می کرد. مس��جدها، تکیه ها، 
ها، مخزن های آب، کاروان سراها و ديگر مکان های  حس��ینیه ها، مصااّ
عمومی در مس��یر گذرهای اصلی و در جای ويژه ای در بافت محله ها 
جای داشته اند. حضرت رسول و ديگر بزرگان مدينه همه گرد مسجد، 
سکونت گزيدند. ارزش زمین اطراف مسجد بیش از ديگر قسمت های 
ش��هر بود و مسجد النبی با تمام س��ادگی اش، کانون معنوی مدينه و 
اس��ام گرديد. به اين ترتیب می توان چنی��ن اظهار نمود که: حضور 
مسجد به عنوان عنصری معنوی در مرکز محله، موجب تپش قلب آن، 
نوعی ماندگاری و جاودانگ��ی و به زبانی پايداری حیات محیط اطراف 

خواهد گرديد )پورجعفر، الف 1382 : 51(.
2-2. سرمایه اجتماعی محله 

در ابتدای قرن هفتم میادی، پیدايش اس��ام تغییرات سیاس��ی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی را در بس��یاری از کش��ورهای 
کهن جهان آن روز موجب شد که در کمتر از نیم قرن فرهنگ اسامی 
از غرب تا اس��پانیا و از شرق تا هند گس��ترش يافت )کیانی، 1365 : 
206(. هیچ مذهب و فرهنگی به سرعت اسام در دنیا گسترش نیافت، 
ابعاد فرهنگی آن ها در جوامع مختلف مؤثر واقع نشد و آثار معماری در 

اين حد به وجود نیاورد. 
در آغاز اسام و دورة پیامبر اکرم )ص(، مدينه النبی به عنوان شهر 
رس��ول خدا و ش��هرهای ديگر چون مکه و کوف��ه، زير تأثیر فرهنگ 
اسامی قرار گرفت. در قرن اول هجری شهر دمشق در سوريه، از سوی 
امويان مرکز حکومت شد و از مراکز مهم هنرهای اسامی گرديد. در 
حدود س��ال 133 هجری، در ش��هر بغداد که مدتی پايتخت شاهان 
ساس��انی بود، شیوة هنری کامل ايرانی پديد آمد و هنرهای گوناگون 
بويژه معماری و شهرس��ازی اسامی با الهام از شیوة هنری ساسانیان 

 .)Jairaybhoy, R.A, 1972: 307-311( رواج يافت
در قرن پنجم هجری حکومت سلجوقیان در شرق تشکیل شد. اين 
دورة کوتاه را می توان دورة دگرگونی در پیدايش هنرهای اسامی بويژه 
معماری و شهرس��ازی و زمان ش��کوفايی هنر دانست. در ابتدای قرن 
هفتم هجری، هجوم مغوالن و به ويرانی کش��اندن کشورهای اسامی 
و ش��هرها آغاز ش��د ولی اين دوران ديری نپايی��د و آنان به تدريج به 
شهرنش��ینی و شهرسازی پرداختند و تسلیم فرهنگ و آداب و رسوم 
اسامی شدند در اين زمان بود که شهرهای معروفی چون سلطانیه و 
تبريز از نظر شهرس��ازی از اهمیت وي��ژه ای برخوردار گرديدند. حمله 
دوب��ارة مغول به رهبری تیم��ور بار ديگر موجب نابودی بس��یاری از 
شهرهای آباد اسامی ش��د، و پايتخت مرکز هنرهای اسامی در اين 
دوران به سمرقند و بخارا انتقال يافت. در ابتدای قرن دهم هجری با به 
قدرت رسیدن صفويان، دوران دگرگونی در معماری و شهرسازی آغاز 
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شد و شهرسازی به شیوة جديد گسترش يافت. شهرهای معروفی چون 
اصفهان از نظر برنامه ريزی و طراحی شهری در اين دوران برجسته اند. 
 به طور کلی ش��هرهای اس��امی را می توان به سه دسته شهرهای 
قرن های نخس��ت اسامی، مربوط به دورة سامانی و غزنوی؛ شهرهای 
دورة میانی در دوران س��لجوقی- ايلخانی، تیم��وری، و دوران متأخر 
صف��وی و قاجار تقس��یم بندی ک��رد )کیان��ی، 1365 : 13(. از جمله 
ش��هرهای قرن های نخستین اسامی ش��هرهای جديدی هستند که 
يا در نزديکی آرامگاه بزرگان مذهبی )مانند ش��هر مشهد( يا در کنار 
شهرهای فتح شده بنا شده اند و يا شهرهای بازسازی شده ای همچون 

شهر اصفهان هستند. 
 ش��هرهايی چون س��مرقند و بخ��ارا را به دوران میانی نس��بت 
داده اند. کاويخو فرس��تادة اسپانیا در س��مرقند چنین می نويسد: 
»در سراسر شهر خیابان های پهن و میدان های وسیعی وجود دارد 
که پیرامون آن ها س��اختمان های بزرگ ديده می ش��ود که در آن 

میدان ها باز می شود« )همان(.
 با حکومت صفويان، دگرگونی و تغییری در سیمای شهرهای ايران 
آغاز می شود که کمتر می توان شبیه به آن را در ديگر نقاط جهان تماشا 
کرد. ش��اردن به هنگام ديدار از اصفهان از عظمت شهر ذکر کرده و از 
162 مس��جد، 48 مدرسة مذهبی، 182 کاروان سرا و 273 حمام، نام 
برده اس��ت )همان(. توماس هربرت در سال 1617 میادی کاشان را 
برتر از يورک در انگلس��تان به ش��مار می آورد )مقدسی، 1906: 47(. 
در عصر زنديه مجموعة زيبای وکیل در ش��یراز ساخته شد. مسجد و 
بازار وکیل در زمان معاصر )همچون بازار و مس��جدهای عهد صفويه 
در اصفه��ان( نیز دارای عملکرد فرهنگی، مذهبی و تجاری و در حال 
استفاده است. در دورة قاجاريه که تهران پايتخت می شود تأثیرهايی از 
هنر و معماری ش��رق و غرب در هنرهای سنتی ايران رخنه می کند و 

اين تأثیرها در عصر پهلوی به اوج می  رسد. 
 به هر حال، پس از گذش��ت حدود چهارده قرن از ظهور اس��ام، 
ش��هرها و محله ها براساس روابط اجتماعی و مسائل همسايگی شکل 
گرفته اند. اين اندوخته ها در دوران قبل از انقاب می رفت که به حیطة 
فراموشی سپرده شود و در بسیاری از موارد دانسته و ندانسته به دنبال 
آنچه در محافل غربی مطرح می شد برخی از بافت های زيبای شهری 
نابود و ش��ريان های فعال بازار قطع ش��د )مانند بازار وکیل شیراز(. در 
صورتی که الزم بود در مورد مس��ائل شهرس��ازی ش��هرهای اسامی 
تحقیقاتی صورت بگیرد و در اين راس��تا مبانی و اصولی جديد مطرح 
شود. شهرهای اس��امی ما اگرچه با پديدة اتومبیل روبرو شده بودند 
ولی مسائل اقتصادی و منفعت طلبی سرمايه داران همچون غرب همه 
چی��ز را کم رنگ نکرده بود. ابعاد اجتماعی، فرهنگی و روانی از عوامل 
مهمی بودند که در طرح ريزی و سازماندهی شهرهای مسلمانان نقش 
مهمی ايفا می کردند و در شريان های محله ها، کوچه ها و گذرها، روح 

زندگی می دمیدند. 
2-3. محله ها در شهرهای ایرانی اسالمی 

پیش از اس��ام بیشتر شهرها را به ش��کل کات )قلعه و برج و بارو( 
می ساختند و در آن ها، بسیار موضوع نظام طبقاتی را رعايت می کردند. 

اين طبقه های اجتماعی بیشتر شامل سه طبقه بود ولی بعدها به چهار 
طبقه تبديل شدند و شامل ارتشداران، مديران، استرپوشان و صنعتگران 
بود. اين ها هرکدام جای خود را داشتند و نمی توانستند به محلة ديگر بروند 
)حبیبی، 1378(. بعد از ظهور اسام، اين مسأله منتفی شد و محله ها بر 
مشترکات موجود شکل گرفت، به طور مثال، براساس همشهری بودن: 
محلة شیرازی ها و محلة بهبهانی ها، و يا براساس فعالیت های مشترک: 

محلة سفره باف ها و محلة حصیرباف ها و... .
محله يا کوی، يک ش��هرک کوچک در دل شهر بود که برای خود 
بازارچه، مس��جد، مدرسه و ديگر چیزهای مورد نیاز را داشت. شهر به 
طور معمول، از چند محله تشکیل می شد و هر محله، گاه برج و بارو 
و دروازه مخصوص داش��ت. هريک از محله ها نام ويژه ای داشت که در 
بعضی شهرها به نام افراد سرشناسی که در آن محل سکونت داشتند 
نام گذاری می ش��د )پیرنیا، 1372 :2(. بازارچة محله ش��امل مشاغل 
نانوايی، قصابی، عطاری و میوه فروش��ی ب��وده و مردم برای خريدهای 
ديگر به بازار بزرگ می رفته اند. اگر ش��غل بیشتر مردم محله يکی بود 
کارگاهی هم در آن جا داشتند. محله ها به وسیلة کوچه هايی به بازار يا 
دل شهر وصل می شده اند. کوچه های محله به صورت راه های باريکی 
خانه ه��ا را به هم وصل کرده، چون ش��بکه ای از موی رگ ها، امکانات 
ارتباطی س��اکنان محل را فراهم می ساختند. ممکن بود هر محله ای 
چند گذر داش��ته باشد. گذرها گره های کوچکی در محله های شهری 
بودند که محل ماقات و ارتباط بین مردم هر محله محسوب می شدند، 
سرگذر، گاهی به صورت حسینیه درمی آمده است. در طول کوچه ها، 
گهگاه فضاهای سرپوش��یده ای وجود داش��ت به نام ساباط که چه در 
هوای بارانی و چه در هوای آفتابی و گرم جای مناسبی برای مکث به 
شمار می آمد. در بعضی محله ها، کوچه ها با سنگ و آجر فرش شده و 
آبراهه ها از وسط و يا کنار آن ها در جريان بود که برای آبیاری باغ های 
شهر و باغچه های شخصی مورد استفاده قرار می گرفت. آب به وسیلة 
تموش��ه های سفالی از مجرای سراسری به واحدهای مسکونی اطراف 

وارد می شد )کیانی، همان(.
مسجدها، مدرس��ه ها، تکیه ها، حس��ینه ها، خانقاه ها، دارالشفاها 
هريک ب��ا توجه به دوره های مختلف اس��امی و بس��ته به باورها، 
اعتقادات و عقايد س��اکنان، عناصر مهمی از بافت محله ها هس��تند 
که از لحاظ اجتماعی دارای اهمیت به شمار می آيند. موضوع دارای 
اهمی��ت ديگری که بس��یاری از محله های ايرانی- اس��امی از آن 
برخوردار بودند: انسجام، مقیاس و تناسب های انسانی بود و همین 
برتری ها موجب نزديکی س��اکنان وب��اال رفتن ارتباط های چهره به 
چهره و رابطه های متقابل اجتماعی وتقويت و پايداری اين رابطه ها 
و س��رانجام باعث جو صمیمی و اجتماعی، و برطرف شدن بسیاری 
از مس��ايل و مش��کل ها از سوی همس��ايگان در محله ها می گرديد 

)پورجعفر و تقوايی، 1381: 21– 11(. 
در ادامه به محله های برخی از ش��هرهای ايرانی- اسامی همچون 
ش��یراز، نائین و زواره که از محات متعددی تش��کیل شده اند، اشاره 
شده است )تصاوير 2، 3 و 4(. پرداختن به جزئیات هريک از حوصله و 

حجم اين مقاله خارج است.
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تصویر شماره 3: شهر زواره: 

1.محله پای درخت 2. محله باغبازان 3. محله میران 4.محله سامع 
الدین 5. محله دشت 6.محله پشت مشهد 7.محله کوشک 8.محله 

کفرود 9.محله بز قوچ 10.محله شوگاه 11. محله بازیارها 12. محله آب 
بخشان 13. محله بنجیره. )توسلی، 1369: 19(.

در ادامه به بحث، بررسی و نتیجه گیری يافته ها پیرامون پیشینه، 
آموزه هايی از دين مبین اسام، تعريف های صاحبنظران و آنچه در 

غرب مطرح است پرداخته خواهد شد.

3. بحث، بررسی و یافته ها
3-1. تجلی آموزه های اسالمی در طراحی محله

دي��ن مبی��ن اس��ام در عرصه ه��ای مختل��ف زندگی انس��ان، 
دارای بنیان ه��ا و معیارهايی اس��ت. در اين ارتب��اط آقای مهندس 
س��عیدی کیا چنین اظهار نموده اند: بدون شک اين معیارها شامل 
موضوع برنامه ريزی و طراحی شهری و معماری نیز می گردد )هشام 
مرتضی، 1387 : 7(. تمدن و فرهنگ اس��امی با وجود ويژگی های 

گوناگون از نظر فرهنگی، رنگ و بوی وضعیت طبیعی و جغرافیايی 
و حتی مذهبی، تجلی معماری و طراحی شهری متفاوت، گوناگون 
و س��ازگار در پهنه بسیاری از کش��ورهای مسلمانان گرديده است. 
امکان اس��تفاده از تجربه های با ارزش هريک از کشورهای مسلمان 
و يا دارای جمعیتی از مس��لمانان برای بازيابی هويت امت اسامی 
امکان پذير اس��ت. در اي��ن ارتباط آقای مهن��دس فرجامی چنین 
اظهار نموده اند: مبانی نظری شهرس��ازی و معماری اس��امی می 
تواند مبتنی بر اصول اعتقادی در آيین مقدس اس��ام باشد )هشام 
مرتض��ی، 1387 : 8(. ب��ی ترديد يکی از مناب��ع دارای اهمیت اين 
مبانی، دانش فقه است. اين مبانی ضمن ايجاد تنوع و تفاوت دارای 

يکسانی انديشه های فراوان در میان صاحبنظران است. 
مجموعه بررسی ها و نکته های ارايه شده در کتاب »اصول سنتی 
ساخت وس��از در اسام« اثر هش��ام مرتضی در مجموع، کلی بیانگر 
اين است که ايشان اسام را شیوه ای برای زندگی به همراه آرمان ها 
و ايده آل های اجتماعی و نگرش��ی مبتنی بر ارزش ها می داند، و نه 
قانون های خودکامه غرب و يا قانون های س��اخته شده که براساس 
مکتب رئالیس��م غرب تدوين شده است. هش��ام مرتضی، اسام را 
در برگیرن��ده بس��یاری از اصول نظام اجتماعی می داند که س��بب 
هماهنگ��ی زندگ��ی و باالبردن ابع��اد اجتماع��ی فرهنگی و حتی 
کالبدی می ش��ود. جامعه و جماعت يکپارچ��ه، متحد و متعهد در 
اس��ام مورد توجه ويژه قرار گرفته اس��ت. خداوند بزرگ بر وظیفه  
الهی هر مسلمان در حفظ يکپارچگی اجتماعی يعنی تشکیل امت 
واح��د تأکید دارد. بر همگان واضح اس��ت که اس��ام پذيرای تمام 
م��ردم، صرف نظر از نژاد و عقیده اس��ت و بر عدالت اجتماعی ارج 
می نهد. اين خود تنظیم کننده اجتماع است. آيه شريفه »َواْعَتِصُمواْ 
ُقواْ«1 خود دلیل محکمی بر اين ادعاس��ت.  بَِحْبِل اللِهّ َجِمیًعا َوالَ تََفرَّ

تصویر شماره 1: در شهر شیراز، 
عناصر اصلی مرکز شهر را مسجد، راسته بازارهای مختلف، مدرسه و ... 
تشکیل می داده است. 1.محله اسحاق بیگ 2. محله بازار مرغ 3. محله 
بال کفت 4. محله درب شاهزاده 5. محله درب مسجد 6. محله سرباغ 

7. محله سر دزک 8. محله سنگ سیاه 9. محله لب آب 10. محله میدان 
شاه قدیم 11. محله یهودی ها )بنیادی، 1356(.

تصویر شماره 2: شهر نائین، 
1.محله باب المس�جد 2.محله پنجاهه 3.محله چهل دخت�ران 4.محل�ه 
س�رای نو 5.محله س�نگ 6.محله کلوان 7.محله نوگابا. مرکزهر یک 
از این محله ها مجموعه ای از عناصر مانند مس�جد، بقعه، حس�ینیه، 

میدانچه، و به عبارتی فضاهای مکث ش�هری را در بر می گیرد 
)توس�لی، 1369 : 18(
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بسیاری از نکته های ذکر شده که هشام مرتضی )1378( به گونه ای 
کامل به آن ها پرداخته نیز می تواند در محله ايرانی اس��امی تبلور 
فیزيکی يابد. همسايه داری ستون فقرات امت است و اصول اسامی 
که ش��امل روابط مستحکم همس��ايگی و حفظ حقوق همسايگان 

است می تواند موجب باالبردن وضعیت اجتماعی محله  شود. 
اس��ام بر تمام کسانی که در همس��ايگی يکديگر هستند واجب 
می داند که نس��بت به همديگر، مهربان و مودب باش��ند. با يکديگر 
با احترام برخورد نمايند، به يکديگر اعتماد داش��ته باش��ند و برای 
همديگر مفید و در غم و ش��ادی هم نوعان خود، س��هیم باشند. در 
اس��ام، همواره به وارث همديگر بودن و رعايت آسايش همسايگان 
از س��وی يکديگر سفارش شده است. در مورد رابطه های مستحکم 
دوستانه با ديگران، اسام افراد را برای دستیابی به امتی هماهنگ، 
ب��ا روحیه اثرگذاری دو س��ويه به برقراری رواب��ط گرم و صمیمی 
سفارش می کند. اس��ام با فردگرايی و هرگونه حرکتی که موجب 

آسیب و خلل در روابط اجتماعی صحیح باشد، مخالف است. 
در اس��ام به تواض��ع، به عنوان يکی ديگر از بايس��ته های مهم، 
ْحَمِن  سفارش گرديده اس��ت. در قران کريم آمده است: »َوِعَباُد الَراّ
َاِّذيَن يَْمُشوَن َعلَی الَأْْرِض َهْونًا َوإَِذا َخاَطَبُهُم الَْجاِهُلوَن َقالُوا َسَاًما«2:  ال
»بندگان خدای رحمان کس��انی هس��تند که سنگین و با تواضع بر 
زمین راه می روند و چون جهالت پیشه گان، خطابشان کنند سخن 
مايم گويند . در اسام هرگونه غرور، تکبر و خودستايی که سبب 
آزار عاطفی ديگران ش��ود نفی گرديده است. به تواضع می توان هم 
در رفتار و هم در بس��تر رفتار يعنی کالبد و طراحی آن توجه کرد. 
س��اکنان محل��ه و بافت محله بايد »متواضع« باش��ند. يگانه بودن، 
تجمل گرايی، خودس��تايی، غرور و موارد همچ��ون آن، مورد قبول 
نیس��ت. اسام زندگی تجملی را س��بب ضعف و ناتوانی و انحطاط 
جامعه و نش��انه  بی عدالتی می داند. اسام بر»اعتدال و میانه روی« 

تأکید می کند و امت اسامی را امت میانه رو می خواهد. 
در ادامه به حديث هايی در ارتباط با همسايه و همسايه داری به 

شرح زير اشاره شده است: 
ام��ام علی )ع( فرموده اس��ت: »َوالِج��واُر أَربَعوَن دارا ِم��ن أَربََعِة 

َجوانِِبها«3 تا چهل خانه از چهار طرف همسايه به شمار می آيند.
ياَر  ُر الدِهّ از امام صادق )ع( نقل ش��ده اس��ت: »ُحس��ُن الِجواِر يَُعمِهّ
َويَزيُد فِی العمار«4 خوش همس��ايگی شهرها را آباد و عمرها را زياد 

می کند.
رسول اکرم )ص( فرموده است: »إِن أَحَببُتم أَن يُِحبَُّکُم اللاّ َوَرسولُُه 

ثُتم َوأَحِسنوا ِجواَر َمن جاَوَرُکم«5 وا إَِذا ائُتِمنُتم َواصُدقوا إِذا َحدَّ َفأَداّ
اگر می خواهید که خدا و پیغمبر ش��ما را دوس��ت بدارند وقتی 
امانتی به ش��ما سپردند رد کنید و چون سخن گويید راست گويید 

و با همسايگان خود به نیکی رفتار نمايید. 
ريِق، َوَعِن  فیِق َقبَل الطَّ امام علی )ع( فرموده اس��ت: »َسل َعِن الرَّ
اِر«6 قبل از مس��افرت، ببین همسفرت کیست و پیش  الجاِر َقبَل الداّ

از خريد خانه ببین همسايه ات کیست.
ا َحقُّ جاِرَک َفِحفُظُه غائِبا َو  امام س��جاد )ع( فرموده اس��ت: »أماّ
إِکراُمُه ش��اِهدا َونُصَرتُُه إِذا کاَن َمظلوما َوال تَتَِّبع لَُه َعوَرًة َفإِن َعلِمَت 

َُّه يَقَبُل نَصیَحَتَک نََصحَتُه فیما  َعلَیِه س��وًء َسَترتَُه َعلَیِه َوإِن َعلِمَت أَن
بَیَنَک َوبَیَنُه َوال تَُسلِهّمُه ِعنَد َشديَدٍة َوتُقیُل َعثَرتَُه َوتَغِفُر َذنَبُه َوتُعاِشُرُه 
ُمعاَش��َرًة َکريَمًة«7 اما حق همس��ايه ات اين است که نبودن اش او 
آبروي��ش راحفظ کنی و درحضورش به او احترام بگذاری، اگر به او 
ظلمی ش��د ياری اش رسانی، دنبال عیب هايش نباشی، اگر بدی از 
او ديدی بپوشانی، اگر بدانی نصیحت تو را می پذيرد او را در پنهان، 
نصیحت کنی، در س��ختی ها رهايش نکنی، از لغزش��ش درگذری، 

گناهش را ببخشی و با او به خوبی و بزرگواری معاشرت نمايی. 
رس��ول اکرم )ص( فرموده است: »فی ُحقوِق الجاِر : إِِن اسَتغاثََک 
أََغثَتُه َوإِِن اس��َتقَرَضَک أَقَرضَتُه َوإِِن افَتَقَر ُع��دَت َعلَیِه َوإِن أَصابَتُه 
يَتُه َوإِن أَصابَُه َخیٌر َهنََّتُه َوإِن َمِرَض ُعدتَُه َوإِن ماَت اتََّبعَت  ُمصیَبٌة َعزَّ
ي��َح إاِلاّ بِإِذنِِه«8  ِجناَزتَُه َوال تَس��َتِطل َعلَیِه بِالِبن��اِء َفَتحُجَب َعنُه الراّ
درباره حقوق همس��ايه فرمودند: اگر از تو کمک خواس��ت کمکاش 
کنی، اگر از تو قرض خواس��ت به او قرض دهی، اگر نیازمند ش��د 
نیازش را برطرف س��ازی، اگر مصیبتی ديد او را دلداری دهی، اگر 
خیری به او رس��ید به وی تبريک گويی، اگر بیمار شد به عیادتش 
روی، وقتی از دنیا رفت، در تشییع جنازه اش شرکت کنی، خانهات 
را بلندتر از خانه او نسازی تا جلوی جريان هوا را بر او بگیری، مگر 

آن که خودش اجازه دهد. 
رس��ول اکرم )ص( فرموده اس��ت: »ما آَمَن بی َمن باَت َش��بعاَن 
َوجاُرُه طاِويا، ما آَمَن بی َمن باَت کاسیا َوجاُرُه عاريا«9: به من ايمان 
نیاورده اس��ت آن کس که شب سیر بخوابد و همسايه اش گرسنه 
باشد. به من ايمان نیاورده است آن کس که شب پوشیده بخوابد و 

همسايه اش برهنه باشد. 
امام کاظم )ع( فرموده است: »لَیَس ُحسُن الِجواِر َکفُّ الذیَولِکن 
بُرَعلَی الذی«10: خوش همسايگی تنها اين نیست  ُحس��ُن الِجواِرالصَّ
که آزار نرسانی، بلکه خوش همسايگی اين است که در برابر آزار و 

اذيت همسايه صبر داشته باشی. 
رس��ول اکرم )ص( فرموده است: »اليَدُخُل الَجنََّة َعبٌد ال يَأََمُن جاُرُه 
بَوائَِقُه«11 کسی که همسايه از شرش در امان نباشد به بهشت نمی رود. 
امام صادق )ع( فرموده است: »َمن لَُه جاٌر َويَعَمُل بِالَمعاصی َفلَم 
يَنَهُه َفُهَو َش��ريُکُه«12 هر کس همس��ايه ای را داشته باشد که گناه 

می کند ولی او را نهی نکند، شريک در گناه اوست. 
امام علی )ع( فرموده است:

الِحوَن  اَحُة الواِس��َعُة َو الُخلَطاُء الصاّ »اِنَّ لِلاّداِر َش��َرفا َو َش��َرُفَها الساّ
َو اِنَّ لَه��ا بََرَکًة َو بََرَکُتها َجوَدُة َموِضِعها َوَس��َعُة س��اَحِتها َو ُحس��ُن 
ِجواِر جیرانِها«13: خانه را ش��رافتی اس��ت. ش��رافت خانه به وسعت 
حیاط )قس��مت جلوی خانه( و هم نش��ینان خوب است. و خانه را 
برکتی اس��ت، برکت خانه، جايگاه خوب آن، وس��عت محوطه آن و 

همسايگان خوب آن است. 
امام علی )ع( فرموده اس��ت: »َزکوُة الَیس��اِر بِرُّ الجی��راِن َو ِصلَُة 
الرح��اِم«14: زکاِت رفاه، نیکی با همس��ايگان و برق��راری ارتباط با 

خويشاوندان است. 
ِحِم َو ُحسُن الُخلِق َو  رس��ول اکرم )ص( فرموده اس��ت: »ِصلَُة الرَّ
ياَر َو يَزيداَن فِی العماِر«15: برقراری ارتباط  ُحسُن الَجواِر يَعُمراِن الداّ
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با خويشاوندان، خوش اخاقی و خوش همسايگی، شهرها را آباد و 
عمرها را زياد می کند. 

��نوا أَخاَقُک��م َوالُطفوا  رس��ول اکرم )ص( فرموده اس��ت: »َحسِهّ
بِجیرانُِکم َوأکِرموا نِس��اَء ُکم تَدُخُلوا الَجنََّة بَِغیِر ِحس��اٍب«16: اخاق 
خود را نیکو کنید و با همس��ايگان خود مهربان باشید و زنان خود 

را گرامی بداريد تا بی حساب وارد بهشت شويد. 
امام علی )ع( فرموده اس��ت: »ش��یَعُتَنا الُمَتباِذل��وَن فی ِواليَِتنا، 
َّذيَن اِن َغِضبوا  تِنا اَلُمَتزاِوروَن فی اِحی��اِء اَمِرنا اَل اَلُمَتحاباّ��وَن فی َمَودَّ
لَم يَظلِموا َو اِن َرضوا لَم يُس��ِرفوا، بََرَکٌة َعلی َمن جاَوروا ِس��لٌم لَِمن 
خالَطوا«17: شیعیان ما کسانی اند که در راه واليت ما بذل و بخشش 
می کنند، در راه دوستی ما به يکديگر محبت می نمايند، در راه زنده 
نگه داش��تن امر و مکتب ما به ديدار هم می روند. چون خشمیگین 
ش��وند، ظلم نمی کنند و چون راضی ش��وند، زياده روی نمی کنند، 
برای همسايگان ش��ان مايه برکت اند و نس��بت به هم نشینان خود 

در صلح و آرامش اند.
يکی از حديث هايی که می توان به راحتی از آن مفهوم محله در 
طراحی ش��هری را برداشت کرد و نموداری ويژه برای محله ترسیم 
نمود، حديث ش��ريف زير ب��ه نقل از امام علی )ع( اس��ت؛ »حريم 
المس��جد اربعون ذرع��ا و الجوار اربعون دارا م��ن اربعه جوانبها«18: 
حريم مس��جد چهل ذرع اس��ت و ت��ا چهل خان��ه از چهار طرف، 

همسايه مسجد به شمار می آيند. 
رس��ول اکرم  )ص( هم در اي��ن ارتباط فرموده اند: »َح��دُّ الِْجَواِر 
أَْربَُعوَن َداراً«19 حد همسايگی تا40 خانه ]به اطراف[ است که از هر 
طرف تا 40 خانه، جزو همسايه به حساب می آيد. نمايش کاربردی 
حديث های ذکر ش��ده از مهم ترين يافته های اين پژوهش است که 
در بخ��ش نتیجه گیری با تبديل آن به اندازه فیزيکی 500 تا 400 

متر قلمرو محله با مرکزيت مسجد معین گرديده است.
3-2. ایده واحدهای همسایگی20

س��ازمان دهی ش��هرها از راه برنامه ريزی صحیح، حل مشکل های 
ناشی از پديده های مربوط به انقاب صنعتی، حل رخدادهای ناشی از 
آلودگی های گوناگون و ايجاد آسايش در بخش مسکونی موجب شد 
ايده های بس��یاری در زمینة برنامه ريزی و طراحی شهری ارائه شود. 
در اين میان در س��ال 1911 نخس��تین الگوی واحدهای همسايگی 
)تصوير  شماره 4( به وس��یلة کارنس پری ارائه و در النگ آيلند به 

.)Evenson.Norma, 1960, PP.123-132( کار گرفته شد
ب��ه اين مفهوم که جمعیت��ی که بتواند تع��داد دانش آموزان يک 
مدرس��ه ابتدايی را تأمین کن��د، جمعیت يک واحد همس��ايگی را 
تشکیل می دهد و هم چنین شعاع عملکرد مدرسه، حدود يک چهارم 
مايل ذکر شده که می تواند اندازة محدودة واحد همسايگی را تعیین 
کند. فروشگاه های خرده  فروش��ی برای نیازهای روزمره و يک نظام 
خیابان داخلی برای اس��تفاده های داخلی و ترافیک سبک در بخش 
مسکونی پیشنهاد شده است)Pourjafar, 1992 : 304-308(. به طور 
کلی در غرب، مدرس��ة ابتدايی، عاملی اساسی در ايدة برنامه ريزی و 
طراحی واحدهای همسايگی به ش��مار می آيد. ديگر امکانات بخش 

مسکونی با توجه به نیازهای آن بخش پیشنهاد خواهد شد. آنچه در 
يک جمعبندی می توان نتیجه گرفت اين اس��ت که در برنامه ريزی 
و طراحی واحدهای همس��ايگی در غرب، بیش��تر ب��ه ابعاد فیزيکی 
برنامه ريزی و طراحی توجه شده تا ابعاد فرهنگی- اجتماعی جامعة 

)PourjaFar, M.R., 1983 : 21- 22( ساکن در واحدهای همسايگی
ب��ا مروری بر پیش��ینه محله ها در ش��هرهای ايرانی – اس��امی 
دريافتیم که گرچه دسترسی هايی در مقیاس پیاده به امکانات محله، 
تا حدودی تعیین کننده محدوده محله است اما به طور کلی محدودة 
محله ها را بیش��تر روابط اجتماعی تعیین می کرد و نه شعاع عملکرد 
مدرس��ه، مانند آنچه در نظريه کارنس پری مطرح شده است. نکته 
قابل توجه ديگر، قیم��ت زمین ها در محله بود که هرچقدر به بنای 

مسجد نزديک تر می شد، قیمت زمین باالتر بود )نمودار 1(.

Pourjafar, 1984 :تصویر شماره 4: ایده واحد همسایگی؛ ماخذ

نمودار شماره 1: منحنی ارزش زمین در شهرهای اسالمی

3-3. تعریف محله از دیدگاه صاحبنظران
محله را می توان بخش��ی از تقسیم بندی کالبدی- فرهنگی شهر 
دانس��ت که دارای حوزه يا گستره جغرافیايی مشخص، جامعه محلی 
چش��م گیر، وابستگی ها، عاقه ها و احساس هايی همچون حس تعلق 
اجتماعی، رابطه های همسايگی و الگوی مشترک زندگی باشد که روی 
هم رفته هويت مشترک فرهنگی مردمان ساکن محله و بافت آن را می 
سازد )پورجعفر، 1383 : 168(. بررسی ها و تجزيه و تحلیل به عمل آمده 
از 94 تعريف ارائه شده از سوی مجید عبدالهی و همکاران )عبدالهی و 
ديگران، 1389 : 102-82(، بیانگر اين است که به مفهوم اجتماع، به 

موقعیت زمین 
نسبت به مسجد

ین
 زم

ش
ارز
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عنوان ويژگی مشترک و ثابت اشاره شده و نیز نقل گرديده که: »اجتماع 
را می توان گروهی از افراد دانست که دارای وابستگی ها و بايستگی های 
 مشترک هستند که در يک محدوده جغرافیايی مشترک سکونت دارند« 

.)Marshall, 1998, 97-98 & Pacion, 2005 :376(
اگرچه در بررس��ی تعاريف فوق به موضوع اس��امی بودن )آيه ها 
و حديث های( محله ها اش��اره ای نش��ده، لیک��ن اجتماعی بودن آن 
بر اس��اس نظر بس��یاری از صاحبنظران غربی، تأيید گرديده است. 
اگرچه صاحبنظران رش��ته های گوناگون همچون جامعه شناس��ان، 
جغرافی دانان، روان شناس��ان، برنام��ه ريزان و طراحان ش��هری و... 
تعريف های بس��یاری ب��رای محله به عنوان يک واحد ش��هری ارايه 
داده اند، لیکن هر يک به گوشه هايی از ويژگی های محله های قديمی 
اشاره کرده اند و هیچ گونه الگويی را که بر اساس آيه ها و حديث های 
معتبر، چگونگ��ی و مقدار را برای کارب��رد در برنامه ريزی و طراحی 

شهری دوران معاصر مشخص کند، ارائه ننموده اند.
3-4. مبانی طراحی محله ها در شهرهای اسالمی

هنر طراحی شهری و معماری مطلوب، بايد حامل انديشه وتفکر ی 
صحیح، خدا و محکمه پسند باشد. درک سنت های ديرينه و اصیل نه 
تنها در هنر بلکه در تمامی عرصه های زندگی می تواند راهگشای مناسب 
و مطلوبی باشد. هنر معماری و طراحی شهری در اين است که بستری را 
برای زندگی سعادتمند و ارتقای معنوی انسان فراهم سازد )پورجعفر، ه 
1383 : 48 – 33(. صاحبنظرانی چون دکتر حسن بلخاری قهی، بر اين 
باورند که تاريخ انديشه در تمدن اسامی، گنجینه ای غنی و پربار از مبانی 
نظری در شکل بخشی به فضای فرهنگی و کالبدی شهر در اختیار ما 
قرار می دهد که عمق، اصالت و تازگی آن در حقیقت برای انديشمندان 

و محققان اين عرصه حیرت انگیز است.
بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بیشتر مردمان شهرها و 
آبادی های مسلمانان، دارای روابط اجتماعی سنتی و اعتقادهای مذهبی 
قوی هستند. در بافت بیشتر شهرهای اسامی، سلسله مراتبی از مسجدها 
را با توجه به حدود تقريبی ش��عاع عملکرد می توان ديد. هس��تة اصلی 
محله های مسلمانان را نیايش گاه ها )در درجة نخست مسجد( تشکیل 
می داد. بنابراين همان طور که در غرب و در »واحدهای همسايگیکارنس 
پِری« مدرس��ه، مرکز و عامل تعیین کننده ابعاد يک بخش مس��کونی 
به ش��مار می آيد، در يک شهر اس��امی بايد به مسجد به عنوان عامل 
تعیین کننده و مرکزی فرهنگی و مذهبی در بخش مسکونی توجه کرد. 
سپس ديگر خدمات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و تجاری می توانند در 
کنار هسته اصلی محله ها برای رفاه ساکنان محله برنامه ريزی و طراحی 
ش��وند. به طور کلی بافت فیزيکی و کالبدی محله های سنتی نسبت به 
واحدهای همسايگی جديد نقش پر رنگ تری در روابط متقابل اجتماعی 
داش��ته اند )پورجعفر و ادب خواه، 1383 : 559(. لیکن امروزه فراموش 
شدن ويژگی های بافت محله های قديمی و جايگزين کردن آن ها فقط 
با جداسازی زمین ها برای کاربری مسکونی همچون آنچه در بافت های 
مس��کونی، شهر تهران همچون عباس آباد، يوس��ف آباد، سعادت آباد و 
امثال آن ها به چش��م می خورد، از جمله پیامدهای س��یر انديشه های 
 تجدد بر معماری و شهرسازی ايران در دوران پهلوی محسوب می شود 

)پورجعفر، 1381 : 28-22(. در بخش های مس��کونی شهرهای ايرانی- 
اس��امی، مسجد بايد درخششی را که در آغاز اس��ام داشت بازيابد و 
به نحوی طراحی ش��ود که با توجه ب��ه نیازهای فرهنگی عصر حاضر، 
جوابگوی نیاز س��اکنان باشد. کودکان، نوجوانان، جوانان و سالمندان ما 
بايد غذای روحی و روانی خود را از فضای روحانی مسجد دريافت کنند. 
فضاهای جنبی مسجد بايد جوابگوی عملکردهای فرهنگی معاصر باشد 
و به گونه ای مکان يابی و طراحی ش��ود که مردم با بنا و فضای مس��جد 
غريبه نباشند. محل مسجد نبايد هرجا که شد، و هرقدر که شد در نظر 
گرفته شود. بايد مساحت مسجد با جمعیت بخش مسکونی )محله( در 

شهرهای اسامی هماهنگی داشته باشد. 
 در يک شهر ايرانی- اسامی بر خاف نظر کارنس پری، به وسیلة 
مس��جد و شعاع عملکرد آن بايد محدودة محله را تعريف کرد. کالبد و 
فضاها و ابعاد فیزيکی طراحی بخش مسکونی شهرهای اسامی بايد به 
گونه ای انجام شود که در بهبود روابط اجتماعی اسامی شهروندان مؤثر 
واقع گردد. فضاهای درون بخش مسکونی بايد به ارتباط بین افراد جامعه، 
بهبود روابط اجتماعی و به زبان ساده به ماقات ها و به درد دل يکديگر 
رسیدن ها که در حديث ها و روايت های ذکر شده، بر آن ها تاکیدگرديده 
است کمک کند. در بسیاری از بخش های مسکونی شهرهای کنونی انگار 

بیشتر فضاها فقط برای از نقطه ای به نقطه ديگر رفتن است. 
 امروزه میدان ها به عنوان فضاهای ايستا و مکث در مراکز بخش های 
مس��کونی شهرهای معاصر بسیار کم به چشم می خورد. در بخش های 
مسکونی بسیاری از ش��هرهای معاصر، تناسب های فضاها نه مقیاسی 
انس��انی دارد و نه برای پیاده رو مناس��ب اس��ت و نه ب��رای رفت و آمد 
وسیله های نقلیه، طراحی شده است. بسیاری از فضاهای شهری، بی روح 
و کس��ل کننده اس��ت. در حالی که بر اساس آموزه های دينی، فضاهای 
محله مسکونی ايرانی- اسامی بايد نشاط آفرين، دل پذير و دل نشین باشد 
و مسلمانان را به هم نزديک کند و بايد مردم را در کنار يکديگر قرار دهد.

لیکن بیشتر گذربندي طرح ريزی شده در دوران معاصر و تحمیل 
بدون مطالعه آن بر کالبد شهر از کاستی های اصلي وارد بر بسیاری از 
طرح هاي محله های شهري است که س��ال ها، بدون آن که ويژگی ها 
و نکته س��نجی های الزم را در بر داشته باشند، نام »طرح تفصیلي« را 
يدک کشیده اند. مطالعه انجام شده در محله امامزاده قاسم در شمال 
تهران، ناکارآمدي پیش��نهادهای طرح تفصیلي را نس��بت به وضعیت 
س��نتي موجود در چنین بافتي نش��ان مي دهد )لطف��ي، پورجعفر، 
انص��اري، 1383 : 13-24(. نتايج حاصل از مطالعات انجام ش��ده در 
بافت های مسکونی تا اندازه ای سنتی تهران )خیابان ايران( در مقايسه 
با قسمت های تازه توسعه يافته شهری مانند سعادت آباد، نشان دهندة 
تعامات اجتماعی بهتر در بافت های تا اندازه ای قديمی است. باال بودن 
قیمت نس��بی زمین های نزديکی خیابان ايران در دوران معاصر شهر 

تهران نیز دلیلی بر اين ادعاست )فردوسیان، 1388(.
در برخی از محله های قديمی همچون محله هم جوار امامزاده صالح در 
تجريش نه تنها فضای کالبدی، بلکه گروه های اصیل اجتماعی قدرتمند 
و فعال ارزشمندی وجود دارند )اعرابی، 1390(. اين گروه های اجتماعی 
که می توان آن ها را نوعی N.G.O سنتی قلمداد نمود، به راحتی در تغییر 
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کاربری ها از تجاری به فرهنگی- مذهبی و همچنین در بازسازی بناها 
)تکیه های تجريش( به صورت خودجوش عمل می کنند، در حالی که اين 
گونه مشارکت در بهسازی بافت های فرسوده که به دلیل های گوناگون به 

ابعاد اجتماعی آن ها خدشه وارد شده، به سختی قابل دست يابی است.
ابعاد اجتماعي- اقتصادی محله های قديمی، از مهم ترين عواملی است 
که به عنوان يکي از ابعاد پنهان در برنامه ريزي، طراحي و اجراي طرح هاي 
سامان دهي و بازسازی بافت هاي فرسوده در بیشتر طرح های عمرانی به 
فراموشی سپرده ش��ده و اين خود موجب عدم موفقیت های طرح های 
بهس��ازی و نوسازی را باعث گرديده است )پورجعفر و معروفی، 1387: 
58-47(. به طور کلی توجه به معیارهای طراحی شهری و معماری )در 
مکان يابی و معماری( مس��جدهای قديمی ايران در برخی کشورهای 
جهان )با هم سانی های فرهنگی( و کارايی آن ها که موجب جذب بیشتر 
مردم و دعوت ايشان به مسجدها و نماز حتی در دوران معاصرگرديده، 
بیانگر ارزشمندی اينگونه نظرها است )پورجعفر، الف 1381: 75-90(. 
در اين جا الزم به يادآوری اس��ت که: فرهنگ معماری و طراحی شهری 
ايرانی- اسامی از چنان اصالت و ارزش های غنی تجربی برخوردار بود که 
به هنگام ورود مسلمانان آشنا با اين فرهنگ به هندوستان مورد استقبال 
قرار گرفت و به س��رعت رشد و توسعه يافت )پورجعفر، محمدرضا، ب 
1382(. در اي��ن ارتباط ب��ه عنوان نمونه، می توان ب��ه اقتباس هايی از 
طراحی شهری اصفهان در شاه جهان آباد )پورجعفر، 1380، 47 – 41( 
اشاره کرد. محله میر عاشق و خانه هايی که به سبک مکتب اصفهان در 
 ش��اه جهان آباد )دهلی قديم )طراحی و اجرا ش��ده نیز قابل ذکر است 
)Pourjafar, 1983(. در دوران معاصر، ديدگاه های نوينی که در مورد گذر 
بندی و عبور و مرور، زير عنوان جنبش شهرنشینی جديد مطرح گرديده 
تا حدودی بر اعتبار معیارهای طراحی شهری بافت های قديمی و بنیادی 
محله های ايرانی- اسامی می افزايد )پورجعفر و لطفی، 1381: 85-88( 
و توج��ه به آن ها را بیش از پیش ارزش��مند جلوه می دهد. در طراحی 
بخش مسکونی بايد به جای اقتباس از طراحی واحدهای همسايگی غرب 
به ديگر نیازهای جامعه اسامی مانند امنیت، آسايش و َمحرم بودن در 
محله های سنتی توجه نمود و همچنین با احترام به نقاط قوت محله های 

سنتی پیشین به طراحی شهری پرداخت. 
ايرانیان در پیش از اس��ام و همچنین در دوره اس��امی از فرهنگ 
شهرنشینی و بااليی برخوردار بودند. شهرهای متعلق به ايرانیان مسلمان 
را مجموعه ای از محله ها ش��کل می دادند. محل��ه يکی از عناصر اصلی 
تش��کیل دهندة پايدار اجتماعی)شهر ايرانی- اس��امی( با مرکز بودِن 
مسجد و يا حسینیه )به عنوان فضايی با فعالیت های مذهبی، فرهنگی 
و اجتماعی( به ش��مار می آمد. محله در شهر ايرانی- اسامی بیشتر بر 
اس��اس ابعاد فرهنگی- اجتماعی ش��کل گرفته است. به عبارتی ابعاد و 
جمعیت يک محله را روابط اجتماعی تعیین می کرده اس��ت. لیکن در 
دوران معاصر برای برنامه ريزی و طراحی شهری، بیشتر از ايده واحدهای 
همسايگی با مرکزبودِن مدرسه ابتدايی و تأثیر پذيرفته از ابعاد فیزيکی 
استفاده می شود. محله های مسلمان نشین به صورت واحدی اجتماعی، 
پايداری خود را با ارزش ها و سرمايه های اجتماعی محلی و با مرکزبودِن 
مسجد به منزلة کانونی برای فعالیت های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در 

دورانی متمادی به نمايش گذاشته است.

4. نتیجه گیری و پیشنهادها
از مطالعات و بحث و بررس��ی های انجام شده می توان چنین نتیجه 
گیری کرد که ضمن پیش��رفت وضعیت محله ه��ای موجود به عنوان 
پايگاه هايی اجتماعی بر اس��اس اندوخته ه��ای فرهنگی- اجتماعی، در 
بازآفرينی اين واحد ارزشمند شهری با مرکزيت مسجد )تصوير 5(، در 
شهرسازی آتی نیز کوشا باشیم. از آن جا که به اصول طراحی اين محله ها 
مربوط می ش��ود، اين محات بايد از دانه بندی نرم، بافت هماهنگ و 
وحدت بخش برخوردار باش��ند. مسجد بايد به مانند عنصری جذاب و 
به عنوان س��مبل و نشانه ای با هويت ايرانی- اسامی از لحاظ ديداری، 

عملکردی و جهت يابی به خوبی برای اين گونه محله ها عمل کند.
همان طور که در الگوی پیشنهادی ديده می شود )تصوير 5(، توصیه 
می شود که مسجد بر روی محور اصلی طرح قرار گیرد و دورنمای زيبا 
و جذابی را ارائه نمايد. الگوی شبکه معابر و دسترسی به مسجد بايد از 
نظمی سازمان يافته و گوناگون پیروی کند. فاصله دورترين نقطه محله 
تا مسجد نبايد بیش از حد توانايی سالمندان و کودکان برای پیاده روی 
باشد. همچنین می بايست سلسله مراتبی از فضاها از زمین های بازی 
کودکان تا فضاهای عمومی، اجتماعی و غیره در مقیاسی انسانی، گرم 

و دلنشین در سطح محله در نظر گرفته شود )تصوير 5(.
چنانچه در الگوی پیش��نهادی نش��ان داده ش��ده، فضای عمومی 
اصل��ی محله بايد به صورت چند عملک��ردی جوابگوی عملکرد های 
مختلف اجتماعی، فرهنگی و مذهبی باش��د. اين به آن معناست که 
فضاهای اصلی عمومی بايد امکاناتی را برای همه مراسم سوگواری و 
عیدها مانند تاسوعا، عاشورا، عید فطر، عید قربان، عید غدير، میاد ها 
و عی��د نوروز فراهم کند. ن��وع مصالح برای بافت و جداره ها نیز بهتر 
اس��ت، بومی، اصیل، ماندگار و مقاوم باش��د. رنگ های مورد استفاده 
بايد از اصالت و کیفیت بومی و محلی برخوردار بوده و در هماهنگی 
با پیرامون و عرف محلی مورد اس��تفاده قرار گیرند. محله الزم است 
در جهت باال بردن تعامل های اجتماعی برنامه ريزی و طراحی ش��ود. 
فضاها و بافت محله ايرانی- اسامی بايد بستری تشويق کنندة انجام 

و استمرار فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی باشند.
ب��ه طور خاصه چنین می توان نتیجه گرفت که در طراحی بخش 
مس��کونی شهرهای جديد، يا گسترش شهرهای موجود و يا بازسازی 
بافت ه��ای میانی ش��هرها بايد به فرهنگ  غنی ايران��ی و به خصوص 
ارزش های اسامی و اهمیت روابط اجتماعی توجه کرد. سابقة ديرينه ای 
را که از تجربه های طراحی محله ها در شهرهای اسامی کسب شده، 
مورد نظر قرار داده و به نقش نیايش��گاه، مس��جد و فضاهای فرهنگی 
توجه نمود. برای ابعاد اجتماعی طرح و برآيند حاصل از آن بايد اهمیتی 
خاص قائل شد و فقط به پیروی از ايده واحدهای همسايگی که بیشتر 
به عددها و مقدارها پرداخته بسنده نکرد. در مورد چگونگی طرح هم 
الزم است به آموزه های غنی اسام به گونه ای خاص توجه نمود. فضای 
مس��جد محله بايد به مردم تعلق داش��ته باشد. مردم بايد حس کنند 
فضای مس��جد بخش��ی از فضای زندگی آنان است. ساکنان شهر بايد 
بتوانند مشکل ها و غم و درد و غصه خود را در فضای روحانی مسجد با 
دوستان خود در میان بگذارند و در حل مشکات هم بکوشند. بسیاری 
از مسجدهای امروز، آن طور که بايد و شايد عمل نمی کنند. کدام يک 
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از مسجدهای معاصر در بخش مسکونی شهرها، در واقع با مسجدالنبی 
در دوران زندگی پیامبر اکرم )ص( قابل مقايسه است؟ مسجدها بايد 
طوری در محله مس��کونی قرار گیرند که نه فقط در زمان اذان و ادای 
نماز س��ر وقت، بلکه هر وقت می خواهیم، بتوانیم به درون مسجد راه 
يابیم و با خدای خود راز و نیاز کنیم. بهتر اس��ت از کوچه های اصلی 
محله که می گذريم مسجد را ببینیم و فضايی روحانی را حس کنیم. 
خانه خدا بايد همیشه به روی بندگان خدا باز باشد. جهت قبله بايد در 
محله به راحتی قابل درک باشد و در صورتی که مسجد و يا حسینیه 
و يا زيارت گاه محل، مناره ای دارد الزم اس��ت طوری طراحی شود که 
به عنوان نش��انه ای شهری به حس جهت يابی کمک کند و در صورت 
امکان، جهت قبله را نشان دهد. به طور کلی محله ايرانی اسامی بايد 
رفت و آمد س��واره عبوری و حتی غريبه عب��وری را به داخل خود راه 
ندهد تا از اين راه، آس��ايش س��اکنان گرفته نشود. در بیشتر موارد، در 
گذشته نظام و سلسله مراتب کوچه ها و گذرهای محله های سنتی به 
گونه ای طراحی شده بودند که تنها ساکنان محل که بیشتر به محله 
رفت و آمد می کردند و هر ناشناس��ی به هنگام ورود به محل شناخته 
می شد و مردم سؤال می کردند که منزل چه کسی را می خواهد؟ علت 
اين سوال، طراحی بن بست ها بود، زيرا راهی وجود نداشت که ناشناسی 
بخواه��د برای عبور از محله، بافت محل��ه را قطع کند. اين نکته خود 

موجب نوعی امنیت در محله می گرديد.
هر برنامه ريزی و هر طرح عینی اگر در ايده های نخستین اش به 
مسائل اجتماعی- اسامی توجه کرده باشد و ابعاد اسامی در طرح، 
تبلور عینی يافته باشد موجب ايجاد محیطی خواهد شد که در آن 
جامعه، اعضای يکديگر باشند و نه همچون افرادی بی تفاوت نسبت به 
 مسائل ديگران و بی خبر از مشکات يکديگر. بافت فیزيکی محله ها 

در ش��هر بايد در باالبردن س��طح فرهنگی جامعه نقش خود را ايفا 
کند و موجب رشد و شکوفايی جامعه شود.

 در ادامه بر اساس حديث شريف پیامبر اکرم )ص( و علی )ع( در 
الگوی پیشنهادی محله ايرانی- اسامی، فاصله دورترين نقطه محله 
تا مس��جد )به عنوان عنصر مرکزی محله( حدود 40 خانه که حدود 
400 تا 500 متر )هر خانه به عرض 10 تا 15 متر( برآورد و پیشنهاد 
گرديده است )تصوير 5(. در الگوی پیشنهادی با در نظر گرفتن تراکم 
و س��طح های مطلوب برای ديگر کاربری ها، جمعیتی حدود 3500 
ت��ا 4000 نفر س��فارش می گردد. الزم به توضیح اس��ت که میدانی 
به عنوان می��دان مرکزی محله در جلوی مس��جد برای فعالیت های 
گوناگون در نظر گرفته شده است. تمامی کاربری های مورد نیاز محله 
در اطراف اين فضا پیش��نهاد گرديده اس��ت. شبکه معبرها بايد با در 
نظر گرفتن وضعیت اقلیمی و جهت قبله طراحی شود، به گونه ای که 
فضای اصلی مکان های مسکونی به راحتی در جهت قبله )برای اقامه 
نماز( قرار گیرد. تراکم ساختمانی )F.A.R( در بیشترين اندازه، %120 
با توجه به دس��ت کم اشراف و مزاحمت در آفتاب گیری و وزش باد 
در نظر گرفته شود. صادر کردن مجوز برای تراکم ساختمانی و ارتفاع 
در صورتی که مانع تابش نور و وزش باد برای بناهای همسايه مجاور 
گردد، تنها با رضايت همسايگان امکان پذير است. دست کم 4 قطعه 
فضای سبز به عنوان باغچه محله و 8 فضای بازی برای اوقات کوتاه 
فراغت س��اکنان محله نیز در میان بخش مسکونی، بدون مزاحمت 

رفت و آمد سواره پیشنهاد گرديده است )تصوير 5(. 
در پايان يادآور می ش��ود بر اس��اس بحث و بررسی های انجام شده، 
الگوهای بسیاری را می توان طراحی کرد. الگوی مفهومی ارائه شده تنها 

يکی از ده ها نمونه ممکن است.

تصویر 5: نمونه الگوی پیشنهادی برای محله ایرانی- اسالمی
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