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 مقدمه. 1

 خصوصااسالمي  و  –مساجد از مهمترين فضاهای مذهبي

 یگیری شهرهاکه در جريان شکل هستنداز اولین فضاهايي 

اين  ،های نخستین اسالماسالمي بوجود آمدند. در سده

عناصر نقش بسزايي در حیات اجتماعي، اقتصادی، سیاسي و 

ه جکالبدی جامعه اسالمي ايفا کرده و همواره مورد اقبال و تو

مساجد و فضاهای مذهبي درقالب  عموم مردم بوده اند.

 های اسالمي تعبیه شده وای در محالت شهرشبکه گسترده

های معنوی، ويژگیهای کالبدی و ويژگیهای عملکردی زمینه

اند باشند که سبب شدهبديلي ميهای بيآنها از جمله شاخص

گذار و رتاثیصری اتا آنها توان بالقوه برای تبديل شدن به عن

کارآمد در شهر اسالمي را در خود داشته و به صورت 

لیکن به های عظیم اجتماعي و معنوی عمل نمايند. سرمايه

رسد در حال حاضر علیرغم پیشینه درخشان اين نظر مي

 فضاها و توان بالقوه آنها در انتظام بخشي کالبدی و اجتماعي

اهای مذهبي گذاری فضشهر و محالت، میزان و شدت تاثیر

آنها در جامعه ما با چالش روبرو  مساجد و اقبال عمومي به

 گشته است. 

د ي در مي يابیم که مساجمبا نگاهي به تاريخ  و تمدن اسال

به عنوان عبادتگاه مسلمانان در طول  و فضاهای مذهبي

اعصار از تحول و پويايي خاصي در کالبد و محتوا برخوردار 

اند. اين امر از طرفي ريشه در حس پرستش موجود در بوده

ا دوستي را بفطرت آدمي داشته و از طرف ديگر حس زيبايي

مسلمانان در طول زمان تالش خود همراه کرده است. 

دوستي را در کالبد مساجد به اند اين حس زيباييکرده

ورده آتصوير بکشند و به خلق فضاهايي بپردازند که ضمن بر

اختي شنآورنده حس زيباييبر ،کردن نیاز پرستش و عبادت

همچنین انسانها  بنا .(206: 90،1)سلیماني ,دنآنان نیز باش

 و بور به زندگي جمعي هستندبرنیاز فطری خود  مج

حدی است که برخي  درضرورت بر طرف کردن اين نیاز 

در به ادامه حیات نمي معتقدند انسان بدون زندگي جمعي قا

انساني با زندگي جمعي او درآمیخته  باشد و بقای

. درطول تاريخ اسالم، مساجد در ( 911, ،901,لاست)کوزر

اند. شايد بتوان زندگي جمعي مسلمانان نقش مهمي داشته

گفت در مقاطعي از تاريخ اسالم، مساجد يکي ازمهمترين و 

فردترين عناصر بروز زندگي جمعي بوده و به همنحصر ب

نوعي برقرار کننده ارتباط میان زندگي جمعي و مادی انسان 

اند. در تاريخ کشورما نیز و زندگي عبادی و فردی او بوده

های دوسويه مسجد ملکردهايي از اين نوع عبه وفور نمونه

 غیر بومي نیز گونه ای که برخي مورخاند بهنشويافت مي

اند. دروازه مسجد در ايران با دو مناره به آن اشاره نموده

در طرفین آن يادآورخاطره بهشت بوده که در میان دو 

. ( 212: ،901زاده ، مظهر متضاد تنها محور جهان است)امین

اجتماعي، فردی، مادی و معنوی ای از زندگي مسجد جلوه

 گذارد. مسلمانان را به نمايش مي

مسجد به عنوان يکي از فضاهای مذهبي به شمار مي رود 

که دارای دامنه وسیعي در جامعه اسالمي به جهت میزان 

دها بوده است. واژه مسجد در قرآن، پراکنش و انوع عملکر

وان بیست و هشت بار آمده است و صريحا از مسجد به عن

مکاني که انسان مسلمان در آن عبادت نموده و به وسیله آن 

دارد نام برده شده است) ايمان به يگانگي خداوند را اظهار مي

. تکرار اين واژه در قرآن و تاکید بر ( 920:  ،901مرتضي، 

ای دارد که مسجد در دين اهمیت آن نشان از جايگاه ويژه

 د. اسالم و میان مسلمانان داشته و دار

تنها در ايران بلکه در کشورهای ديگر در طول تاريخ نه

مساجد در بافت شهری دارای جايگاه  ،همچون هندوستان

ای بوده اند و امت اسالمي از تجربیات يکديگر در ارائه ويژه

عملکرد و طراحي مطلوب استفاده نموده

 (.03: 90،1اند)پورجعفر،

ش مهمي در های مذهبي نقدر ايران نیز از ديرباز فضا

ند. اکالبدی ايفا نمودههای اجتماعي، اقتصادی، سیاسي وزمینه

اند و از آنها از يک سو محل برگزاری مراسم عبادی بوده

سوی ديگر مکاني که محیط کالبدی و زندگي اجتماعي 

کرده و به رتق و فتق امور ساکنان محالت را ساماندهي مي

برقراری مساجد همواره محل د.انپرداختهمردم مي

ارتباطات اجتماعي درسطح محالت و شهرها بودند. بسیاری 

نظیر آموزش  ،های اجتماعي و اقتصادی مردماز کنش

و حل وفصل  .(21 :90،1ها) امین زاده : مدرسه –مسجددر

در  ،دعاوی، رفع مشکالت اجتماعي وحل مسائل اقتصادی

گرفت. حتي مساجد در زمینه امور درون مساجد صورت مي

های کنترل و نظارت بر عنوان اهرمسیاسي همواره به

کردند)حاج سید حاکمین سیاسي جامعه عمل مي

توان گفت مسجد در جامعه ايراني در . مي(10: 90،1جوادی،

 ه است.گذار بودابعاد مختلف اجتماعي، سیاسي و کالبدی تاثیر

در حال حاضر علیرغم پیشینه درخشان مساجد و توان 

گذاری ن و شدت تاثیررسد میزابه نظر ميبالقوه آنها 

آنها در جامعه ما با چالش روبرو  مساجد و اقبال عمومي به

 گشته است.

های تامل از نمونهبرداری بيبه نظر مي رسد گرته

 (های شهریهرسازی )طرحها و برنامههای شغربي در زمینه

قهور ماندن فضاهای مذهبي در نظامو م شدن سبب مهجور
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تالش  ترديدشهری در جامعه گشته است. بيمندی نوين 

 ،و همسو با فرهنگ اسالميبرای رسیدن به شهری هماهنگ

ي است و پرداختن به فضاهای مستلزم انجام اقدامات عمل

واحیای مجدد نقش و جايگاه اين فضاها در نظام مذهبی

ز اقدامات اولیه در اين ا ، میتوانندکالبدی و اجتماعي شهرها

ن تحقیق با هدف بررسي جايگاه و نقش . ايدنباشا راست

فضاهای مذهبي در طرحهای توسعه و عمران شهری انجام 

شده است. سئوال اصلي تحقیق اين است که فضاهای مذهبي 

چه نقش و جايگاهي در طرحهای توسعه و عمران شهری 

هايي از اين طرحها به فضاهای مذهبي دارند؟ در چه بخش

ی پاسخ به اين سئوال از میان طرحهای شود؟ براتوجه مي

طرح  ،موجود در کشور به جهت مقیاس، قدمت و اهمیت

 ،منطقه از آن 5و طرح تفصیلي  (9016جامع تهران )مصوب 

 اند. انتخاب شده

جایگاه فضاهای مذهبی در شهرهای سنتی . 2

ه ويژدر محیط سنتي جامعه اسالمي، فضاهای مذهبي به

ای عمدتا اصي بودند. هرشهر و قريهمساجد دارای جايگاه خ

گرفت، همزمان با حول مسجد آن شهر يا قريه شکل مي

مساجد ديگری به موازات توسعه  ،رشد و توسعه هر شهری

دارای سلسله مراتب  ،شدند. مساجدمحالت جديد احداث مي

کالبدی و عملکردی در شهر و محالت بودند)پورجعفر، 

های فضايي هر شهر و کانون. مراکز عملکردی و (51: 90،6

ای در حول محور مساجد و يا اماکن مذهبي آن شکل محله

تجارت و سیاست در کنار  ،سه عنصر مذهب ند.گرفتمي

در مرکز شهر و محالت  (يکديگر )حداقل به لحاظ کالبدی

در چنین شرايطي  (9شماره  شکلشدند.)جانمايي مي

از جمله  ؛دفضاهای مذهبي دارای کارکردهای بارزی بودن

توان به کارکرد سازماندهي کالبدی محله اين کارکردها مي

ی هاهای اجتماعي، فرهنگي در محیطيا شهر، تجمیع عملکرد

بخشي به محیط و معنا بخشيپیرامون اين فضاها و هويت

محله و شهر اشاره نمود.

. 5. بارو 4. مدرسه 0. ارگ، 2.مسجد جامع 9 :طبس( 9شماره)شکل 

 (216: 9065،زادهدروازه. ) سلطان

های خطي که شهر در حول يک محور ارتباطي شکل ميدر شهر

همانند ساير شهرها، مسجد در کنار عناصر ديگر در ساماندهي  ،گرفته

.کالبدی شهر اهمیت داشته است

 سازماندهی کالبدی محله و شهر. 2-1

جد از اينکه در صدر اسالم نقش کالبدی مساعلیرغم 

با گذشت زمان مسجد اهمیت زيادی برخوردار نبود، 

توانست از منظر کالبدی نیز به عنوان يک عنصر تاثیرگذار 

ور مرهای اسالمي عمل کند. تاثیر کالبدی مساجد بهدر شهر

ای خاص و پر اهمیت گشت که در مقاطعي از تاريخ گونهبه

عنصر ( )به ويژه مسجد جامع، مسجدميدر شهرهای اسال

د و دنش مهم در طرح و پالن اصلي شهر محسوب مي

شريانهای مهم شهری به طرف فضای مسجد و وروديهای آن 

 به آن اعتبار ،. وجود مسجد در شهر و محلهندجريان مي يافت

نوعي که همین امر موجب به ؛دادکالبدی و اجتماعي مي

های مجاور مسجد در گذشته زمینافزايش میزان ارزش 

( 1،:  9010)پورجعفر،  میشد

يابي مسجد در جوار چند مسجد جامع اصفهان، مکان( 2)شکل شماره 

تر به سبب دسترسي آسان ،محور اصلي و فرعي و احداث ورودی متعدد

(41: 90،6شد)پروند و تواليي،فضای مسجد مي
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 گیری کالبدی شهرهای اسالميمساجد در شکل

بندی فضاها به اند. همچنین تقسیمگذار بودهتاثیر

ها و گیری از جرزها و ستونبا بهره ،های کوچکترقسمت

گیری از عناصر زيباشناختي کردن فضاها و بهرهوار مردم

 ويژه در جهت قبله،مانند تعادل و تقارن در کالبدها و نماها به

ور از بخش و به دبرای پديد آوردن فضای اجتماعي آرامش

از  (9015:013آشفتگي زندگي روزانه)رنجبرکرماني،

. ندهای اسالمي بودويژگیهای مساجد در شهر

در شهرسازی ارگانیکي شهرها و محالت و مساجد در 

شدند و محالت درراستای مسجد جهت شهر اسالمي يگانه مي

توان گفت محالت از آنجايي شروع نحوی که مييافتند بهمي

 ( 23:  ،901د پايان يافته بود)پاپاروپور،شدند که مسجمي

آمیختگي و در هم تنیدگي مساجد در بافت محالت و تداوم 

آن باعث تقويت حس مکان در بصری و محیطي 

 شد.های شهری مي،عابرين وساکنین در محیطناظرين

سهولت دسترسي به مسجد از صدر اسالم ازاهمیت 

دا بوده و هیچ خاصي برخوردار بود. مسجد به عنوان خانه خ

مالک زمیني نداشت تا مردم برای حضور در آن ملزم به 

کسب اجازه از او باشند. درب مسجد در تمام ساعات شبانه

ای که به آن روز برای همه مردم فارغ از هر قشر و طبقه

ه نمودند کباز بود. پیامبر اسالم تاکید مي، تعلق داشتند

 دم برای حضور درمر د بايستي در مکاني بنا گردد کهمسج

 کسي که به"فرمايند:آن رغبت داشته باشند. پیامبر مي

نمايد خداوند برای هر بار رفت و مسجد رفت و آمد مي

همچنین  "دهد.مکاني در بهشت به وی اختصاص مي ،آمد

اين امکان را  (متری 233تا  953)احداث مسجد در فاصله

اذان از نمود تا با شنیدن صدای برای ساکنین فراهم مي

. ساختمان (921:  ،901ساعت ادای نماز آگاه شوند)مرتضي، 

مسجد همواره در مسیر گذرگاههای اصلي محلي و شهری 

گاه دور از دسترس مردم نبوده است)رنجبر بوده و هیچ

 .( 0،1: 9015کرماني، 

های فراواني از مساجد در شهرهای اسالمي وجود نمونه

ی اطراف صحن مسجد به هادارند که ضمن باز بودن رواق

طرف بیرون و داشتن ورودی در سه طرف فضای داخل، 

مسجد را به فضای شهری پیرامون خود پیوند داده و همراه 

ايجاد احساس مردمي بودن و سبکي در بنا، فضای مسجد با 

نموده است)پورجعفر، قابل توسعه مي ،را در موقع لزوم

به طرف ضمناً منتهي شدن گذرهای شهری .(13: 9019

ود. نمصحن مساجد اين مکان را به فضاهای شهری تبديل مي

وجود چنین فضاهای در کالبد شهرها و محالت شهری نوعي 

سرزندگي و حیات اجتماعي را برای شهر اسالمي به ارمغان 

آورد. برای مثال صحن مسجد جامع يزد با وروديهای مي

بکه ز شهای اصلي و فرعي به صورت جزئي امرتبط با خیابان

نموده است، قابلیت چشمگیر ارتباطي پیاده عمل مي

های نفوذپذيری مسجد و همجواری آن با ساير کاربری

عمومي سازگار با آن، بر تراکم و شدت استفاده از اين مکان 

مذهبي افزوده و فضايي پر تحرک و پويا ايجاد کرده 

. در مسجد جامع اصفهان نیز (90،6:49است)پروند و تواليي، 

هم آمیختگي فضای مسجد با در شاهد اين  توانميبه نوعی

يابي مسجد در کنار چند محور های شهری بود. مکانعرصه

های متعدد، قاعدهاصلي و فرعي ارتباطي و احداث ورودی

ای است که قابلیت دسترسي به آن را باال برده است)همان: 

 ه در مساجدیويژه. وجود چند ورودی درنمای مساجد ب(41

اند سبب اتصال محله ای و شهری بودهکه دارای عملکرد فرا

 (2شده است. )شکل شماره میان فضای دروني و بروني مي

مرکزیت عملکردهای اجتماعی فرهنگی در .2-1

 های پیراموانیفضاهای مذهبی و محیط

های مهم اجتماعي و در گذشته بسیاری از فعالیت

مجاورت در فرهنگي شهرها و محالت شهری در درون يا 

. در محیط سنتي اسالم، ندشدفضاهای مذهبي جانمايي مي

ل بود، زيرا مسجد بهآای ايدهگونهاستفاده از مسجد به

منظوره برای عبادت و گردهمايي، قرائت عنوان مکاني چند

 ،گیری سیاسي و نیز مکاني برای استراحتقرآن، تصمیم

. بر (926:  ،901  ،گرفت) مرتضيمورد استفاده قرار مي

اساس اسناد و شواهد تاريخي درزمان نبي مکرم اسالم )حتي 

عنوان محلي برای مساجد فقط به (سالها پس از رحلت ايشان

 بلکه در سیره شدند؛عبادت يا ارتباط با خدا استفاده نمي

کرد عبادی دارای مسجد عالوه بر عملوارههمنبوی،

ز بوده نی ديگراجتماعي، فرهنگي و سیاسیعملکردهای متنوع 

ها و عملکردهای اجتماعي مساجد است. تنوع و کثرت فعالیت

توان گفت، به گونه ای است که مي (در زمان رسول خدا)ص

ای برای تجلي دين اسالم و مساجد در سیره نبوی وسیله

تالش پیامبر برای ارتقاء زندگي اجتماعي مردم نمود عیني 

اند. مسجد مدينه در صدر اسالم تنها برای جامعه خود بوده

های ادای فريضه نماز نبود، بلکه مرکز جنب و جوش و فعالیت

 9041ديني و اجتماعي مسلمانان، همان مسجد بود)مطهری،

های . در ايران نیز، مساجد نقش مهمي در زمینه(43:

ي، اقتصادی و سیاسي بر عهده داشتند. آنها از يک سو اجتماع

اند و از سوی ديگر مکاني محل برگزاری مراسم عبادی بوده

 کرده وکه زندگي اجتماعي ساکنان محالت را ساماندهي مي

پرداختند. مساجد همواره محل به رتق و فتق امور مردم مي
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. دبرقراری ارتباطات اجتماعي درسطح محالت و شهرها بودن

و اقتصادی مردم نظیر های اجتماعي بسیاری از کنش

و  ( 21,  90،1) امین زاده :  (،مدرسه ها –آموزش )مسجد

حل وفصل دعاوی، رفع مشکالت اجتماعي وحل مسائل 

گرفت.حتي مساجد در درون مساجد صورت مي ،اقتصادی

های کنترل و در زمینه امور سیاسي همواره به عنوان اهرم

کردند) حاجمین سیاسي جامعه عمل مينظارت بر حاک

توان گفت مسجد . به اين ترتیب مي( 10: 90،1 سیدجوادی،

ذار گعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي تاثیردر جامعه ايراني در اب

 .9بوده است

توان به کارکرد قضايي، ازکارکردهای ديگر مساجد مي

 هایکارکرد مددکاری اجتماعي، کارکرد فرهنگي وکارکرد

شي اشاره کرد. يکي از مهمترين کارکردها در مساجد، آموز

کارکرد آموزشي بوده است که از بدو تاسیس مسجد، در 

درون آن جای گرفته است و همواره با نشیب و فرازهايي به 

عنوان يکي از کارکردهايي که در درون و يا کنار مسجد قرار 

شود. در محیط سنتي اسالم تمام معارف و داشته مطرح مي

حکام اسالمي، اعم از آموزش و پرورش، در مسجد گفته ا

تعلیمات ديني و علمي، حتي امور مربوط  نوعهمه  و شدمي

. تا آغاز قرن ندگرفتبه خواندن و نوشتن در آنجا انجام مي

چهارم هجری غالباً مساجد، در غیر اوقات نماز، نقش مدارس 

اجد از مس کرده اند، حتي بعدها که مراکز تحصیليرا ايفا مي

مدارس در جنب مساجد  هم به مدارس منتقل گرديد، باز

و از اين طريق پیوند ناگسستني دين و علم  ندشدساخته مي

شد. بارگزاری و جايگزيني عملکردهای به نمايش گذارده مي

متنوع ومتعدد در درون مساجد و همچنین وجود کاربريهای 

در شهرهای باز در فضاهای پیراموني مساجد از ديرمتنوع 

اسالمي رواج داشته است. در تاريخ اسالم مساجد هیچگاه 

منحصرا به عبادت اختصاص نداشته اند؛ بلکه همواره عالوه 

بر تشکیل مراسم عبادی، نماز، جلسات وعظ و ارشاد، 

 شده است کهتشکیل مي هاهای درس و بحث نیز در آنحلقه

)اواخر ها از مساجداين امر پس از جدا شدن فضای مدرسه

 ادامه داشته است.   (قرن سوم و اوايل قرن چهارم

برپايي مراسم آيیني همچون  ،کارکرد ديگر مساجد

خواني، مراسم سوگواری، برگزاری برگزاری مراسم تعزيه

باشد. اساسا به نظر مراسم دعا و نیايش در ايام خاصي مي

ريزی عملکردی مساجد میرسد در طراحي کالبدی و برنامه

د پذيری و تغییر عملکرتوجه خاصي به قابلیت انعطاف همواره

 اين منظور معموال به شده است.برای فضا در نظر گرفته مي

در شهرهای اسالمي، مساجد از نظر دامنه، تنوع و حوزه 

اجد شدند؛ مثل مسعملکردی آنها به انواع مختلفي تقسیم مي

 –ای، مساجد کوچک و مسجدجامع، مساجد متوسط محله

ازجمله کارکردهای  ( 16:  ،901جوادی، سیدها )حاجسهمدر

ديگر مساجد در طول تاريخ،کارکرد سیاسي آنها بوده است. 

در طول تاريخ همواره مساجد به مثابه ابزار نظارتي برای 

اند وآنان همواره برای مشروعیت کردهحاکمان عمل مي

بخشیدن به حکومت خود مجبور به نزديکي به مساجد و 

حاکمان سیاسي  رون و قدرتهای مذهبي بودند. از اينعالما

شدند و از های مذهبي دور ميگاه از عالمان و قدرتهر

سعي در ايجاد مساجد و  ،شدندهای آنها محروم ميحمايت

نمودند که از آنها به قدرتهای مذهبي وابسته به خود مي

جوادی، سیدشده است.)حاجعنوان مساجد درباری ياد مي

 ،همچنین کاربريهای گوناگون اطراف مسجد( 12: 90،1

الی زمین در اطراف مسجد بیانگر جوفعال و پويا و ارزش با

، ونهای گوناگ)انجمنجامع بود.کاربريهای تجاری، فرهنگي

و خرده...(  )مهمانسراها و رستورانهاوکتابخانه، جهانگردی

سبب افزايش میزان  (1،: 9019)پورجعفر، فروشیهای ديگر

 .ندشدمطللوبیت محیط برای افراد مي

معنابخش به محیط  صراعن ،فضاهای مذهبی. 3-1

 محلهشهر و 

ي بخشي به زندگاختن به معنويت و تالش برای معناپرد

در  .و حیات مادی از جمله نیازهای فطری انسانها میباشد

اين نیاز فطری خود  طول تاريخ نیز انسانها برای ارضای

اند. ايجاد معابد و عبادتگاهها که از نخستین عناصر وشیدهک

شوند و همچنین گیری سکونتگاهها محسوب ميشکل

الطبیعه در محیط ها و نمادهايي از ماوراءبکارگیری سمبل

 تواند دلیلي بر اين مدعا باشد. زندگي انساني مي

در تمدن اسالمي مساجد و فضاهای مذهبي عالوه بر 

بادی و اجتماعي نقش مهمي در کارکردهای عداشتن 

اها اند. اين فضبخشي به زندگي و محیط مسلمین داشتهمعنا

و ارزشي عمل به عنوان معرف و شاخصي از يک نظام فکری 

 یشده اند. فضاهافرهنگي محسوب مي کرده و نماد و نشانه

سازنده خود و چه از  مذهبي چه از طريق کالبد و اجزای

 ،شدطريق فعالیت و عملکردی که در درون آنها جاری مي

بخشي به محیط را فراهم سازند. توانستند زمینه معنامي

های اجتماعي و فرهنگي در درون و انجام فعالیت با همچنین

ندهکن)تداعيمثابه ياديارهابه اغلب،آنها پیرامون اين فضاها

ند رفتشمار میهرک افراد جامعه بحافظه تاريخي و مشت (های

علق به محیط را ايجاد و تقويت از اين طريق نوعي احساس ت و

 نمودند. مي
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مساجد يکي از عوامل اصلي و تعییندر تمدن اسالمي 

کننده در ايجاد هويت مشترک شهرهای اسالمي 

هفضاهای مذهبي ب (99: 90 69)سلطان زاده،دانبوده

و ايراني دارای کالبد  ميدر فرهنگ اسال ،ويژه مساجد

باشند. وجود اين عناصر ای ميوعناصر ويژه تعريف شده

آنها در محیط  به بخشيبرای هويت مساجد و هويت

رسد. با اين نگاه مناره، ، الزم و ضروری به نظر ميشهری

گنبد، صحن، سردرهای قوسي شکل و حتي نوع تزيینات 

، برای مساجدکار رفته در نماهای بیروني و دروني هب

( 44: 9010شکاری،  )مردم مسلمان تعريف شده  هستند

در هويتنوعي بهتواند ميوجود هريک از اين عناصر 

یفیت آن نقش داشته باشد. ک بخشي به محیط و ارتقای

عناصر شاخصي  عنوان يک عنصر شهری، دارایمسجد به

وانستند جايگاه مسجد در تبوده است. اين عناصر مي

ين وسیله اهب .و روستا را کامال مشخص کنندبافت شهر 

خوانايي الزم  از همواره،مسجد در فضای شهری ،عناصر

و ( 0،1:  9015 ،رنجبر کرمانيبرخوردار بوده است) 

شده خود نیز موجب خوانايي محیط شهر و محله مي

ر اساس مطالعات پیشین و استفتای آيات همچنین ب است.

 ه با موازيني اجتماعي کهای فرهنگ، کلیه فعالیتعظام

توانند در اطراف فضای ، مياسالمي هماهنگ باشند

جذب هرچه بیشتر  ، به منظورعبادی و صحن مسجد

: به 9011استقرار يابند)پورجعفر،  ،مردم به ويژه جوانان

.(نقل از دستغیب

شهرهای معاصرجایگاه فضاهای مذهبی در. 2

ل به شک شهریريزی برنامهاز ابتدای قرن بیستم که

دلیل پیچیدگي موضوع به ،غاز شدآکالسیک و رسمي 

پرداختن به ابعاد گسترده شهر)ابعاد 

از يک سو و سادگي محدود (اجتماعي،فرهنگي،اقتصادی

نمودن شهر به مشتي ساختمان،فضاوشبکه ارتباطي از سوی 

های فرهنگي، اجتماعي جوامع سبب گرديد تا زمینه ،ديگر

مورد بي ،رای طرحهای شهرسازیشهری در طراحي و اج

روی .(01:  9010توجهي قرار گیرد)معروفي، مهری و کم

پس از جنگ ی سازی شهرهادادن دو جنگ جهاني و لزوم باز

های اول نیز علت ديگری بر ادامه اين روند در طول دهه

 ری به عنوانريزی شهقرن بیستم بود. در اين دوره برنامه

به محیط فیزيکي به شمار مي بخشيسامانابزاری در جهت 

ريزی در تعريف خود از برنامهکه کیبل  ایونهگبه؛رفت

ريزی شهری را بايد به عنوان برنامه :گويدشهری چنین مي

هنروعلم نحوه استفاده از زمین قلمداد نمود. بنابراين برنامه

ريزی شهری در وهله اول به زمین مربوط شده و ارتباطي 

تصادی و اجتماعي و سیاسي نخواهد ريزی اقبا برنامه

ريزی استنباط عمده از برنامه(. :23Taylor,1999)داشت

 ،ريزی فیزيکي بود. همانطور که معمارانبرنامههمان شهری 

شهرسازان نیز ؛ سازندها را ميراه،ها و مهندسان عمرانخانه

ود ای بنمايند. بر اساس چنین ايدهبه طراحي شهرها اقدام مي

های جامع و تفصیلي تهیه و اجرا شدند.طرحکه 

قبل در ايران نیز به پیروی از کشورهای  از چندين دهه

تهیه و  های شهری) طرح جامع و طرح تفصیلي(طرح ،غربي

گرفته از الگوی ها برشود. الگوی اين طرحتصويب مي

ارزشها، ويژگیهای فرهنگي، باشد. کشورهای غربي مي

انداز، اهداف، سازمان ش چشماجتماعي و کالبدی در بخ

ی اند. با چنین رويهشوشناخت وضع موجود بیان مي و فضايي

عي و مذهبي در اين طرحها مورد بيارزشهای فرهنگي، اجتما

گیرند و يا اينکه به شکل صوری، ذيل چشمتوجهي قرار مي

آنکه نسبت به ارائه شوند بياندازها و اهداف بیان مي

صوص اين ارزشها اقدامي صورت راهبردهای عملي در خ

ی مقهور مانده در طرحهای گیرد. از جمله اين ارزشها

فضاهای مذهبي و جايگاه  () طرح جامع و طرح تفصیليشهری

کالبدی و اجتماعي آنهاست. 

نقش و جایگاه فضاهای مذهبی در طرحهای .  9-2

 جامع و تفصیلی

( )طرح جامع و تفصیليطرحهای توسعه و عمران شهری

ريزی در شهرسازی معاصر بشمار مهمترين اسناد برنامهاز 

ها در چارچوب روند. بسیاری از تغییرات و تحوالت شهرمي

گیرند. به عبارت ديگر اين طرحها در اين طرح ها صورت مي

ي عمل شهرسازی حال حاضر مهمترين اسناد قانوني و حقوق

جه به اهمیت اين طرحها شوند. با تودر جامعه محسوب مي

رسد برای تبیین جايگاه و موقعیت هر عنصر ه نظر ميب

شهری بايد به مطالعه و بررسي رويکرد اين طرحها نسبت به 

 فضاهای که آيدصر پرداخت. حال اين سئوال پیش ميآن عن

رسد در شهرهای سنتي دارای جايگاه مذهبي که به نظر مي

مهمي در ساماندهي کالبدی، محوريت عملکردهای اجتماعي 

)و در حال حاضر چندان مورد اندبخشي به محیط بودهعناو م

در طرحهای شهری چه جايگاهي دارند.  (گیرنداقبال قرار نمي

طرح جامع تهران و طرحهای  ،برای مطالعه در اين زمینه

)مناطق دو، سه، دوازده، هفده و منطقه از تهران 5یلي تفص

در قسمت شمالي انتخاب شد. دو منطقه  )بیست
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 و سه منطقه در جنوب اين محور "انقالب –ادیآز"محور

(9.)نقشه شماره قرار دارند

92/4/9013مراجعه:  تاريخ، www.Tehran.irماخذ: 

طرح جامع تهران

تهیه شد.برای  9015ين طرح جامع  تهران در سال آخر

بررسي جايگاه فضاهای مذهبي در اين طرح به بررسي 

مواردی چون  ؛رئوس مطالب مطرح شده در آن پرداختیم

چشم اندازها، اهداف، راهبردها، مجموعه طرحهای موضوعي 

مورد مطالعه قرار  ،و موضعي پیشنهادی و سازمان فضايي

ها بیانگر اين امر بود که در چشم. مطالعه اين گزارشندگرفت

انداز طرح جامع به هويت اسالمي شهر تهران اشاره شده 

چنانچه فضاهای مذهبي را نماد و نشانه کالبدی در  .است

توان مي ،زمینه پرداختن به هويت اسالمي قلمداد نمايیم

چنین برداشت نمود که در چشم انداز طرح جامع تهران به 

توجه شده است. در  مذهبي شکل غیر مستقیم به فضاهای

اهداف اين طرح از فضاهای مذهبي و نحوه برخورد با آنها 

در اهداف طرح جامع تهران به  .ني به میان نیامده استسخ

مواردی چون ارتقاء نقش و جايگاه جهاني و ملي اين شهر، 

حفاظت از میراث طبیعي و تاريخي آن گسترش فضاهای 

شهری و ارتقاء عمومي و گردشگری، ارتقاء کیفیت زيست

شهری و توسعه اجتماعي و اقتصادی و رونق خدمات کالن

: 9015، سازگانشهر تهران اشاره شده است)بومفعالیت در 

ها و انداز. در طرح جامع تهران ، برای رسیدن به چشم)23

هفده راهبرد در نظر گرفته شده است که در هیچ ،اهداف

 ؛يک از آنها به جايگاه فضاهای مذهبي اشاره نشده است

ای ها و راهبردهای اين طرح نیز اشارههمچنین در سیاست

با مطالعه در گزارش لیست  .خوردمینه به چشم نميدر اين ز

طرحهای موضعي و موضوعي مواردی ديده شد که به نحوی 

د مربوط به فضاهای مذهبي در شهر تهران باشد. نتوانمي

طرح توسعه و ساماندهي حرمهای  :اين طرحها عبارتند از

بي شهربانو، امام خمیني و مصالی حضرت عبدالعظیم، بي

جموعه طرحهای موضوعي نیز زير عنوان در م .تهران

ساماندهي و توسعه فضاهای فرهنگي، مذهبي، ورزشي، 

 د؛توان اشاره کرتفريحي و گردشگری به دو طرح مرتبط مي

طرح توسعه و ساماندهي مساجد شهری تهران به عنوان 

های مرکزی سازمان فضايي و سلسله کانون محالت و هسته

رح ساماندهي و احیاء مقبرهان و طمراتبي توسعه شهری تهر

ها. الزم به ذکر است با وجود اينکه در قسمتي ها و امامزاده

از عنوان طرحهای موضوعي به محوری بودن مساجد در 

شکلگیری محالت شهری اشاره شده است، لیکن در بخش 

تقسیمات کالبدی شهر تهران توجهي به اين امر نشده است. 

بندی کالبدی شهر ندر مبحث سازمان فضايي و استخوا

ر ايي اين شهگیری سازمان فضتهران پنج عامل مهم در شکل

 نظام محورها، موثر شناخته شده است؛ اين عوامل عبارتند از:

های شهری، نظام مراکز، نظام وروديها ، نظام تقسیمات حوزه

 های عملکردی.شهری و پهنه

 -، شماليغربي -) شرقيدر تبیین نظام محورهای شهری

غربي  –برای تهران سه محور شرقي جامع ، در طرح (جنوبي

. جنوبي در نظر گرفته شده است و پنج محور شمالي

 بيبي -دارآباد محور :جنوبي عبارتند از -محورهای شمالي

ری، محور درکه، محور فرحزاد و  شهربانو، محور دربند

محور  :همچنین محورهای شرقي غربي عبارتند از ر کن.محو

فرهنگي انقالب و محور کار و  همت، محور تاريخي سبز

بعثت. در اين طرح برای هیچیک از هشت  فعالیت شوش

تهران ماهیت و کارکرد فضاهای  محور عمودی و افقي

 مذهبي در نظر گرفته نشده است.

، غربي تهران به سه حوزه شرقيدر اين طرح، همچنین 

 ،گانه تهرانهای سهو میاني تقسیم شده است. برای حوزه

که در جدول گوناگوني در نظر گرفته شده است  مراکز

ای که در آن ری به ) حوزه، نام مراکز حوزه میانيشماره يک

به همراه نوع  (مذهبي پیشنهاد شده عنوان مرکز تاريخي

در  ،عملکرد آنها آورده شده است. در طرح جامع تهران

ذهبي شهر توضیح انتخاب ری به عنوان مرکز تاريخي و م

در میان مراکز شهری، مرکز شهری ": تهران آمده است

مذهبي ری دارای عملکرد مذهبي معرفي شده  تاريخي

(9)جدول شماره  "است.

http://www.tehran/
http://www.tehran/
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مراکز پیشنهادی در حوزه مرکزی تهران ( 9جدول شماره ) 

 موقعیت نام مرکز
عملکرد

ایحوزه شهری فراشهری جهاني

ی 
شهر

ی و فرا
شهر

مراکز 

ن درحوزه  مرکز
تهرا

ی

** ** *8 آبادهای عباستپه رهنگيف -مرکز  اجتماعي

مرکز اقتصادی جهاني
مرغي و محور قلعه

بعثت
** ** **

** **صداو سیما و پیرامون هنری -ایمرکز رسانه

** ** ناصریبازار و تهران  مرکز تاريخي و تجاری

** * شمال محور انقالب های نوين مرکز فعالیت

** ** ری مذهبي  -مرکز تاريخي

** ** تجريش تفرجي شمال تهران-مرکز تجاری

40سازگان ص ماخذ: مهندسین مشاور بوم

اين پهنه در حدود و تقسیمات داخلي پیشنهادی الگوی 

قرار گرفته است.  ن در حوزه مرکزیتوسعه طرح جامع تهرا

شهرری که در محل شهر باستاني راگا قرار دارد، مکان 

ت. میالد اس پیش از استقرار سکونت و فعالیت از چند هزاره

ي از شهرهای باستاني پیشین ساخته شده هاياين مکان بر اليه

ازمند های آن نیها و محدودهو کماکان بسیاری از پهنه

مداخله حفاظتي از جنبه میراثي است. در قرون اخیر نیز اين 

مکان زيارتگاه و يکي از مراکز تجاری کشور بوده است. هر 

چند پس از توسعه تهران در عهد ناصری و تغییرات ساختاری 

سیاسي و اقتصادی اهمیت خود را به عنوان يک مکان مرکزی 

ز زيارتي و سیاحتي اما به دلیل مرک ؛به تدريج از دست داده

 های اقتصادی و اشتغال تهي نگشتهاز سکونت و فعالیت ،بودن

و توانسته موقعیت خود را حفظ کند. حوزه بالفصل اين پهنه 

باتي ثعلي، از موقعیت باشهربانو و چشمهبيدر کنار کوه بي

برخوردار است و در حال حاضر، شامل کاربری مذهبي نظیر 

بابويه، حرم حضرت ستان ابنامامزاده عبداهلل، گور

عبدالعظیم، کاربری فرهنگي نظیر مجموعه فرهنگي برج 

طغرل، کاربری درماني نظیر بیمارستان فیروزآبادی، 

 پذيرايي در -های جهانگردیکاربری پذيرايي نظیر مجموعه

شرق و جنوب حرم عبدالعظیم، فضای سبز نظیر پارک سلمان 

و  (رهنگسرای صفائیهفارسي، پارک و تپه رشکان )شامل ف

ساير کاربريهای خدماتي همچون ايستگاه مترو و پايانه شرق 

حرم و نیز پايانه شرق شهرری است. در طرح جامع در 

 العظیمورودی شاه عبد ،تشريح نظام وروديهای شهر تهران

ديهای سطح دو تهران مطرح شده به عنوان يکي از ورو

زير مشاهده همچنان که در جدول . (2)جدول شماره است

های فرهنگي، نظام وروديهای شهر تهران به نیازشود در می

ید تاک هانآ هبخشي که در ابتدای طرح جامع بمذهبي و هويت

ای نشده و پیشنهادی در اين زمینه به عمل اشاره ،شده است

 نیامده است.

9016های شهری پیشنهادی طرح جامع تهران مصوب دروازهنظام وروديها و ( 2جدول شماره )

نوع خدمات

نوع ورودی

خدمات 

مسافر

خدمات 

بار

خدمات 

تعمیراتومبیل
اقامتي پمپ بنزينو گاز

های فوريت

پزشکي

سرويس 

بهداشتي

سطح يک:

دروازه ملي

--شمال

غرب

جنوب

شرق

ساوه

دماوند

سطح دو:

دروازه 

ای و منطقه

محلي

-شاه عبدالعظیم
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های انجام شييده در قالب موعه مطالعات و بررسيييمج

مطيالعيات طرح جيامع و همچنین مطالعات انجام شيييده از    

نشييانگر وجود نواقص و  ،سييوی مهندسييان مشيياور مناطق 

يری پذهايي در نظام فعلي تقسیمات شهری و نقشنارسيائي 

باشد که اصالح آنها را به يک ضرورت تبديل حريم تهران مي

رات و اصالحات تابع نموده اسيت. البته عمق و دامنه اين تغیی 

اصيول راهبردی و رويکردهای عملیاتي است که در فرآيند  
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گیری موردنظر و مالک عمل قرار سييازی و تصييمیمتصييمیم

 .)992: 9015سازگان، ) مهندسین مشاور بوم"دنگیرمي

سازماندهي مجدد تقسیمات شهری تهران با توجه به 

هبردها و ای، اهداف کلي، رامأموريت طرح جامع، اصول پايه

بندی انجام گرفته، که عبارتند از) همان: معیارهای منطقه

 (995-990صص 

 مأموریت 

بخشي به سازمان تقويت و تسهیل روند انسجام -
فضايي شهر تهران )هويت، شفافیت و خوانايي 

 (تقسیمات شهری

اثربخشي خدمات سازی و ارتقاء کارآيي وروان -
 رساني نظام مديريت شهری

 اصول پایه 

 انطباق با اقتضائات سازمان فضايي شهر -

انطباق با ساختار مديريت شهری با حداقل ساختارزايي  -
 تشکیالتي

رعايت حداقل تغییرات در تقسیمات فعلي شهر به لحاظ  -
 ثبات مديريت 

اولويت اصالح و تغییر در روابط بین سازماني و بین  -
ها و قلمروهای قلمرويي به جای تغییر محدوده

 مديريتي 

 های کلیفهد 

خوانا کردن مرزهای جداکننده و پیونددهنده مناطق  -
شهری با توجه به نوع عملکرد عناصر و عوارض 

 کالبدی آتي در ساختار کالبدی شهر تهران

 کمک به ايجاد نظام مديريت کارآمد شهری -

هماهنگي نظام مديريتي مناطق با ساختار کالبدی  -
 موجود

 ای مناطقهزينه -های درآمدیايجاد تعادل در بنیان -

)جمعیت و ر بارگذاری عملکردیبرقراری تعادل د -
 (شاغالن

های مختلف ايجاد وحدت رويه و عمل میان سازمان -
 موثر در مديريت شهر

 کمک به کاهش اختالف و دوقطبي بودن شهر تهران -

 راهبردها 

حفظ محدوده قانوني فعلي شهر تهران و  عدم  -
 گسترش يا کاهش آن

 اطق فعلي تهران تا حد امکان عدم افزايش تعداد من -

ادغام برخي از مناطق کوچکتر با هم و تفکیک مناطق  -
 بزرگتر

تغییر مراکز خدماتي مناطق از حاشیه به مرکز ثقل  -
 مناطق

 بازنگری در الگوی تقسیمات شهری و توزيع وظايف و -
، ناحیه )محله ایاختیارات در سطوح مختلف عملکردی

 (فراشهری ای، شهری وای، حوزه، منطقهای 

های شاخص خوانا کردن مرزبندی مناطق با لبه -
 مصنوع يا طبیعي

ای هزينه -درآمدی کمک به ايجاد تعادل در بنیان -
 های شهری مناطق و حوزه

 معیارها 

 تناسب و توازن شکل و اندازه مناطق -

)تعداد و تراکم جمعیت تناسب و توازن وزن عملکردی -
 (و اشتغال

 پیشنهادی وضوح و خوانايي مرز مناطق -

 رعايت حداقل تغییرات در مرزبندی فعلي مناطق -

اقتصادی در هر منطقه و  -های اجتماعيرعايت تنوع -
 حوزه شهری

 رعايت پیشنهادات مشاورين مناطق -

 های خاص و متمایزکننده نظام تقسیمات ویژگی

 شهری 

به عنوان اليه  "حوزه شهری"افزوده شدن سطح  -
 ایهدالت بین منطقسیاستگذاری و تنظیم روابط و مبا

 توجه ويژه به حريم شهر به عنوان تداوم فضای شهر  -

تقويت نقش و جايگاه محله در نظام مديريت شهری  -
به عنوان مهمترين اليه سازماندهي اجتماعي و جلب 

 مشارکت شهروندان

چنانچه مالحظه گرديد، مطالعه نظام تقسیمات کالبدی  

معیارها،  مأموريت، اصول پايه،های مختلف در بخش

نشانگر عدم توجه به فضاهای  ،های کليهدف و راهبردها

ذار گکالبدی تاثیر-مذهبي به عنوان يکي از نمادهای فرهنگي

 گیری شهرهای جامعه است. بر شکل

در تحلیل جايگاه فضاهای مذهبي در طرح جامع تهران 

انداز به هويت توان گفت در اين طرح در مبحث چشممي

لیکن در بخش  ؛ن اشاره شده استاسالمي شهر تهرا

راهبردها و اهداف به راهکارهای کالبدی تحقق اين هويت 

 بندیپرداخته نشده است. در نظام محورها نیز در تقسیم

ای به غربي اشاره -جنوبي و شرقي -محورهای شمالي

اين در حالي  ؛ويژگیهای مذهبي در اين محورها نشده است

دو کانون  ،ر دربند و ریمحو یاست که در ابتدا و انتها

های اجتماعي و فرهنگي قوی) امامزاده صالح مذهبي با زمینه

اند. وجود اين دو قطب قرار گرفته (و حرم عبدالعظیم

تواند به عنوان يک توان بالقوه برای مذهبي و فرهنگي مي

اين محور به محوری فرهنگي و مذهبي برای شهر  لتبدي

اکز شهر تهران در مجموعه تهران قلمداد شود. در نظام مر

تاريخي ری  -مراکز حوزه میاني تهران به مراکز مذهبي

اشاره شده است. همچنین در نظام وروديهای شهر تهران به 

العظیم اشاره شده است. ای و محلي شاه عبدورودی منطقه

های مختلف نظام تقسیمات کالبدی در با مطالعه قسمت

هدفهای کلي، راهبردها، های ماموريت ، اصول پايه، زمینه

اشکال مختلف آن  به فضاهای مذهبي در ،معیارها و ويژگیها

گیری نظام تقسیمات کالبدی و نقش و جايگاه آنها در شکل
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گاه و هويت مناطق برای ای نشده است. در تعیین جاياشاره

تاريخي تهران لحاظ  -(، مرکز مذهبي)شهرری91منطقه 

 شده است. 
(9016بررسي جايگاه فضاهای مذهبي در طرح جامع تهران)مصوب ( 0جدول شماره )

 های مورد مطالعهسرفصل ديفر

فضاهای مذهبي

مالحظات لحاظ 

شده

لحاظ 

نشده

تاسبه طور غیر مستقیم در بیان هويت اسالمي برای شهر تهران اشاره شده اندازچشم9

راهبرد2

اهداف0

نظام محورها4

بندی شهرنظام حوزه5

نظام مراکز6

يک مرکز به عنوان مرکز تاريخي و  ،از مجموع مراکز بیست و يک گانه تهران

 مذهبي پیشنهاد شده است.

نظام وروديها،

 ایمحلي و منطقهه در دسته وروديهای با مطالعه نظام وروديها مشخص شد ک

 به ورودی حضرت عبدالعظیم اشاره شده است.

1

 نظام تقسیمات کالبدی

لي ، )ماموريت، اصول پايه ، هدفهای ک

 راهبردها، معیارهاو ويژگي ها(


گرفته شده است. یست ماهیت تاريخي و مذهبي در نظربرای منطقه بماهیت و عملکرد مناطق1

موضوعيطرحهای موضعي و 93

از مجموع طرحهای موضعي و موضوعي حدود پنج طرح به طور مستقیم به 

 شود.موضوع مذهب و مراکز مذهبي مربوط مي

 ماخذ:نگارندگان

برای بررسي جايگاه فضاهای مذهبي در طرحهای 

به صورت تصادفي پنج منطقه از مناطق تهران  ،تفصیلي

 -. دو منطقه در قسمت شمالي محور آزادیندانتخاب شد

انقالب و سه منطقه در قسمت جنوبي اين محور انتخاب 

شدند.

ارزيابي جايگاه فضاهای مذهبي در طرحهای تفصیلي مناطق تهران (4جدول )

منطقه بیست منطقه هفده منطقه دوازده سهمنطقه  منطقه دو

لحاظ 

شده

لحاظ 

نشده

لحاظ 

شده

لحاظ 

نشده

لحاظ 

شده

لحاظ 

نشده

لحاظ 

شده

لحاظ 

نشده

لحاظ 

شده

لحاظ 

نشده

اندازچشم

اهداف

راهبردها

نظام تقسیمات 

کالبدی


طرحهای موضوعي 

وموضعي


های موجودکاربری

هاسرانه کاربری

های کمبودکاربری

ضوايط و مقررات 

طرح تفصیلي


ماخذ:نگارندگان
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گیریتیجهن

ريزی و طراحي شهری از اصول مهم برنامهريزی و های برنامهتوجه به ويژگیهای فرهنگي و اجتماعي جامعه در زمینه

طراحي شهری موفق و کارآمد محسوب مي شود. بر اساس شواهد تاريخي و کالبدی در جامعه اسالمي ايران توجه به فضاهای 

رهنگي فعنوان توجه به يکي ازابعاد هتوجه به اين فضاها ب .رودامعه بشمار ميهای فرهنگي و اجتماعي جمذهبي يکي از اصول و پايه

ا و هباشد. توجه به ابعاد فرهنگي در دو بعد فرايندی و محتوايي برنامهاز الزامات تحقق طرحها مي ،جامعه و سرمايه اجتماعي

طرحهای شهری قابل بررسي است. در اين تحقیق به مطالعه اجمالي محتوای طرح جامع تهران و طرح تفصیلي پنج منطقه از 

ذيل عنوان هويت اسالمي اين  ،اندازبیانگر اين امر بود که در طرح جامع تهران در سطح چشم آن پرداخته شد. نتايج تحقیق 

لیکن در سطوح اهداف و راهبردها به چگونگي تحقق کالبدی  ؛به شکل غیر مستقیم به ماهیت مذهبي آن اشاره شده است ،شهر

به  ایغربي اشاره -جنوبي و شرقي -محورهای شماليبندی انداز توجهي نشده است. در نظام محورها نیز در تقسیماين چشم

با )، دو کانون مذهبيمحور دربند و ری یاين در حالي است که در ابتدا و انتها ؛ويژگیهای مذهبي در اين محورها نشده است

ي در بي و فرهنگعنوان دو قطب مهم مذههاند که از توان بالفعل شدن بقرار گرفته (های بالقوه اجتماعي و فرهنگي قویزمینه

تاريخي  -حوزه میاني تهران به مرکز مذهبي باشند. در نظام مراکز شهر تهران در مجموعه مراکزشهر تهران  برخوردار مي

ای و محلي عنوان ورودی منطقهالعظیم به، ورودی شاه عبدری اشاره شده است. همچنین در نظام وروديهای شهر تهران

های ماموريت، اصول پايه، ای مختلف نظام تقسیمات کالبدی طرح جامع تهران در زمینههمعرفي شده است. مطالعه قسمت

فضاهای مذهبي در اشکال مختلف و نقش و  عنوانِ طرح حتيو  حاکي از عدم طرح ،هدفهای کلي، راهبردها، معیارها و ويژگیها

ح از مجموع طرحهای موضوعي و موضعي باشد. همچنین در اين طرگیری نظام تقسیمات کالبدی ميجايگاه آنها در شکل

ق منطقه از مناط طالعه و بررسي طرحهای تفصیلي پنجاند. مپیشنهادی طرح جامع، پنج طرح در زمینه فضاهای مذهبي بوده

 تهران نیز بیانگر عدم توجه به فضاهای مذهبي در آنها بود.  

ای توسعه و عمران نوين ايران، به داليل رحهرسد در طبا انجام اين تحقیق و بررسي چند طرح موردی به نظر مي

ويژگیهای  (های شهری کشورهای مغرب زمین باشد)که شايد يکي از مهمترين آنها الگوبرداری از طرحها و برنامهمختلف

مي کالبدی ارزشهای اسال نمادهای ساجد به عنوان يکي از مهمتريناسالمي و م -تماعي به طور عام و  مراکز مذهبيفرهنگي و اج

رسد تحقق شهری هماهنگ اند؛ در حالیکه به نظر ميتوجهي واقع شدهمهری و کمهای اجتماعي به طور خاص مورد بيو سرمايه

پرداختن به فضاهای مذهبي به عنوان  و گیری اسالمي استهايي با جهتمستلزم داشتن طرح و برنامه ،با فرهنگ اسالمي

توان گفت تدوين و تبین د. بر اين اساس ميننمادهای کالبدی و فرهنگي اسالم از الزامات مهم در اين زمینه بشمار مي رو

برای تحقق شهری منطبق با فرهنگي اسالمي از  ،های شهری با محوريت توجه به مراکز مذهبيالگويي از طرحها و برنامه

ت مهم يک جامعه اسالمي بشمار مي آيد.ضروريا

هانوشتپی

ر اين دب اسالمي و جنگ تحمیلي اشاره کرد. توان با مراجعه به تاريخ معاصر کشور ايران به نقش مساجد درجريان وقوع انقالدر توضیح اين مطلب مي .9

ان، ي به ويژه در پاکست. همچنین در بسیاری از کشورهای اسالمکردندهای مردمي عمل ميزمان مساجد به عنوان پايگاههای هدايت و پشتیباني فعالیت

پردازند.های آموزش قرآن برای سنین مختلف ميمساجد در طول روز فعال بوده وبه ارائه برنامه ،و مالزیهندوستان 

فهرست منابع

.90،1انتشارات دانشگاه هنر  -مجموعه مقاالت همايش مسجد ؛حیاط مساجد بررسی تاریخی و سیر تحول آن؛90،1؛زاده ، بهنازامین .9
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