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  سال سیزدهم/ شماره 41/ مهر و آبان 1395

چکیده
معماری و شهرسازی یک جامعه هویت یک جامعه را به نمایش می گذارد و محالت شهری عرصه ای است که این هویت در 
آنها ظهور پیدا می کند. بنابراین طراحی و ایجاد محالت با هویت اسالمی در شهرها می تواند بیانگر فرهنگ، شهرسازی و در 
نتیجه هویت آن شهر و جامعه باشد. لذا با توجه به فرهنگ غنی اسالمی در کشورمان و لزوم توجه به آن در طراحی محالت، 
هدف این پژوهش ارایه مؤلفه های اسالمی با توجه به شرایط امروزه به منظور ارتقای هویت اسالمی در محالت جدید است. 
روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی است. مؤلفه های اسالمی به صورت اسنادی 
و کتابخانه ای از احادیث و روایات نقل شده از ائمه اطهار )ع( جمع آوری  شده و در 6 دسته اصلی تقسیم بندی شده است. 
مؤلفه های استخراج شده دریافته های پژوهش بر اساس اصول کلی ضوابط و مقررات شهرسازی به روز شده و سپس در محله 
امامیه غربی شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مطالعه معیارهای اسالمی در محدوده مورد بررسی از نرم افزار 
Auto Cad و برای ترسیم نقشه ها از نرم افزار Gis استفاده شده است. با مطالعه صورت گرفته شده و بررسی های میدانی 
از محدوده مورد مطالعه این نتیجه به دست آمد که اکثر مؤلفه های ارایه شده )به جز طراحی محله با محوریت مسجد( در 
طراحی این محله مد نظر قرار گرفته است. با توجه به اینکه هویت اسالمی در محالت شهرهای اسالمی به کاربری مذهبی 
)مسجد( گره خورده است لذا توجه و طراحی محالت جدید بر اساس محوریت این کاربری باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
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هویت، طراحی محالت جدید، مؤلفه های اسالمی، محله امامیه غربی مشهد.
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مقدمه
در سرزمین اسالمی، شهر اسالمی، مجموعه ای از محله های 
متجانس و همگن است که بر اساس رابطه ها، تناسب ها، شکل 
و وابستگی های قومی، مذهبی، حرفه ای یا سرزمینی در مکانی 
مشخص مجتمع شده و هویت و اصالت خود را سال ها به همین 
.)28 دیگران، 1391:  و  )محمدی  است  داشته  نگاه   صورت 

دیدگاه های  بر اساس  اسالمی  شهر  مفهوم  و  ماهیت  درباره 
مختلف نظرات متفاوت و بحث برانگیزی ارایه  شده است که 
یکی از مهم ترین آنها »شهر اسالمی شهری بر اساس قوانین 
و دستورات اسالم« است. در این دیدگاه شهر اسالمی حاصل 
است.  اسالمی  اصول  و  قوانین  درک  و  اسالمی  اعتقادات 
گرفته  نشأت  سنت  و  قرآن  عامل  دو  از  آن  اساسی  ویژگی 
است. بر اساس این دیدگاه مبانی نظری طرح و ساخت شهر 
اسالمی بر اساس اصول و معیارها و ضوابط و قوانین اسالمی 

است )هیلن براند، 1377: 45-49(. 
کشوری  در  ما  می دهد  نشان  عزیزمان  کشور  تمدن  تاریخ 
بعدها  و  بوده  ایرانی  هویت  دارای  ابتدا  که  می کنیم  زندگی 
نیز اسالمی بودن به آن اضافه شد. لذا هویت ایرانی و اسالمی 
جامعه ایرانی و فضای زندگی مردم از مقوالت بسیار مهمی 
است که باید مورد توجه قرار گیرد. جابجایی محیط و فضای 
این هویت عاملی در  باشد.  این هویت  باید مذکر به  زندگی 
با  تقابل  در  و  ملی  شخصیت  احساس  ملی،  وحدت  جهت 
احساس از خود بیگانگی و خنثی کننده احساس حقارت در 
مقابل اجانب می شود. از سوی دیگر هویت شهرها و عناصر 
احترام  ارزش های معنوی مورد  به سمت  افراد  آنها هدایتگر 
صحیح  و  مناسب  بهره گیری  لذا  هستند،  جامعه  باورهای  و 
سایر  الگوهای(  از  )نه  تجارب  از  تقلید(  و  تکرار  نه  البته  )و 
جامعه  تمدن  و  هویت  می تواند  آنها  بومی کردن  و  تمدن ها 
مقصد را نیز به نمایش بگذارد )نقی زاده، 1379: 59(. با توجه 
به اهمیت این امر، برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف کرده 
ایرانی«  ـ  اسالمی  توسعه  »الگوی  قوا  سایر  همکاری  با  که 
تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی ارایه دهد 

)برنامه پنجم توسعه، 1389: 1(. 
تعامالت  تقلیل  توطن،  احساس  تضعیف  انسان،  غربت 
و  مکان  به  تعلق  احساس  تضعیف  انزواطلبی ،  اجتماعی، 
احیای مفهوم محله می تواند در  امثالهم عواملی هستند که 
تعدیل یا امحای آنها مؤثر باشد. محله به عنوان عنصر واسط 
می تواند  شهر(  تا  خانه  )از  زیستی  فضای  سلسله مراتب  در 
)به ویژه در شهرهای بزرگ(  را  با همنوعانش  انسان  ارتباط 
فراهم آورده و احساس تعلق به مکان و توطن را در اهل خود 

تقویت کند )نقی زاده، 1387: 138-139(.
یک باره شان،  تقریباً  تولد  دلیل  به  شهری،  جدید  محالت 
هویتی جز نامی که بر آنها می نهند ندارند. البته مراد از این 

سخن این نیست که این محالت »بافت های قابل شناسایی 
و قابل تعریف« نیستند، بلکه منظور این است که شناسایی 
مردم  که  گونه  آن  نه  است،  مطرح  مکان  در  و  نام  با  آنها 
قرابت  احساس  آنها  با  و  بدانند  آن  در  یافته  رشد  را  خود 
کرده و فضاها و زوایای آنها را شناخته و آن را موطن خود 
فرهنگی  ارزش های  تجلی گاه  را  آن  بالعکس،  کنند.  تلقی 
به  به آن  و  نمی کنند  تاریخ خویش احساس  و  احترام  مورد 
آمال  و  گذشته  خاطرات  و  زیسته  آن  در  که  فضایی  چشم 
این  در  اینکه  و خالصه  نمی نگرند.  بجویند  را  آینده خویش 
تکرار  شهرها  غالب  در  که  استانداردشده ای  بافت  با  طرح ها 
می شوند، یکنواختی و بی هویتی در معابر، احجام، نقشه ابنیه، 
آنها  عمومی  فضاهای  و  مشابه  عملکردهای  مصرفی،  مصالح 
گمگشتگی  احساس  نباشند  نامگذاری ها  اگر  و  می زند  موج 
 .)248  :1387 )نقی زاده،  می افتد  اتفاق  کسی  هر   برای 
لذا در این پژوهش با توجه با اهمیت وجود محالت با هویت 
اسالمی در شهرهای اسالمی سعی بر آن داریم که با توجه 
اسالم  مکرم  پیامبر  از  نقل شده  احادیث  و  روایات  آیات،  به 
)ص( و ائمه اطهار )ع( و بررسی چگونگی ساخت و ساز در 
شهرهای قرون اولیه اسالمی که با جهان بینی اسالمی ساخته  
شده اند )مانند شهر مدینه و کوفه(، به یک سری مؤلفه هایی 
جهت  در  گامی  برداشتن  سبب  آن  رعایت  که  یافته  دست 
بنابراین پژوهش  ارتقای هویت اسالمی محالت جدید شود. 
مورد نظر متضمن دستیابی به این سؤال است که مهم ترین 
قرار  تأکید  مورد  اسالمی  محالت  ایجاد  در  که  مؤلفه هایی 

گرفته اند، کدامند؟
سؤاالت دیگر پژوهش به شرح زیر است : 

طراحی  برای  روایات  و  آیات  به  توجه  با  که  مؤلفه هایی  آیا 
محالت و چگونگی ساخت و ساز در آنها پیشنهاد شده، امروزه 

کاربرد دارد؟
امامیه  محله  مثال  عنوان  )به  جدید  محالت  طراحی  در  آیا 
غربی( مؤلفه های شهر اسالمی مد نظر قرار گرفته شده است؟
تحقیق این  فرضیات  شده  مطرح  سؤاالت  به  توجه   با 

عبارتند از :
به نظر می رسد چون مؤلفه های اسالمی استخراج شده برای 
طراحی محالت متعلق به شرایط و وضع شهرهای موجود در 
قرون اولیه اسالمی بوده است برای شهرهای امروزی کاربردی 

نداشته باشد.
به نظر می رسد با توجه به اینکه مؤلفه های اسالمی استخراج 
شده برای طراحی محالت از اصول منطقی و عقالنی در جهت 
مثبت  عوامل  از  مناسب  بهره برداری  و  افراد  حقوق  رعایت 
همه  برای  زمان  از  فارغ  لذا  است،  برخوردار  زیست محیطی 
دوران ها کاربرد داشته و اکثراً در طراحی محله امامیه غربی 

مدنظر قرار گرفته اند.
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پیشینه تحقیق
در  اسالمی  ارزش های  و  اهمیت هویت  پر  نقش  به  توجه  با 
اسالمی  شهر  موضوع  اهمیت  همچنین  و  اسالمی  شهرهای 
و  دیدگاه ها  تنوع  و  شهری  طراحان  و  برنامه ریزان  نظر  از 
این زمینه بسیار  این مفهوم، منابع موجود در  از  برداشت ها 
متنوع و پراکنده است. ولی با توجه به  بررسی به عمل آمده 
قرابت  که  گرفته  صورت  پژوهش های  و  مقاالت  تعدادی 

بیشتری با موضوع این پژوهش داشته به شرح زیر است :
»توسعه  قبیل:  از  متعددی  پژوهش های  در  نقی زاده  آقای 
معماری  و  »شهر  ایرانی«،  فرهنگ  و  سالم  شهر  پایدار، 
اسالمی«،  شهر  احیاء  جامع  برنامه  کلی  »طرح  اسالمی«، 
به   ... و  اسالمی«  شهرهای  طراح های  در  مسجد  »جایگاه 
بررسی و توصیف مبانی توسعه پایدار در فرهنگ اسالمی و 
بیان و جایگاه معماری اسالمی و نقش عوامل مختلف از قبیل 
ظهور  در  مسلمانان  خاص  عبادتگاه  و  بنا  عنوان  به  مسجد 
شهر اسالمی و جزییات برنامه احیای شهر و معماری اسالمی 

پرداخته است )نقی زاده، 1379، 1387، 1388 و 1392(. 
آقایان محمدرضا و علی  پور جعفر در پژوهشی به نام »الگوی 
پیشنهادی محله، با مرکزیت مسجد و فضاهای عمومی مورد نیاز 
در شهر ایرانی- اسالمی« به توصیف مبانی طراحی محله های 
مسکونی در شهرهای اسالمی به طور کوتاه از صدر اسالم تا 
کنون پرداخته و نقش و جایگاه مسجد را به عنوان یکی از عوامل 
برطرف کننده  و هم چنین  فیزیکی  ابعاد  تعیین کننده  و  مهم 
بسیاری از نیازهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بخش های 
 مسکونی شهر مشخص کرده اند )پورجعفر و پورجعفر، 1391(. 
آقای محمدی و همکاران در پژوهشی با نام »شهر اسالمی، 
شهری ورای گنبد و مناره« به این موضوع پرداخته که تنها 
وجود مساجد، گنبدها و مناره ها در بافت یک شهر نمی تواند 
سبب اسالمی بودن آن شهر بوده، به بیان اصول و ارزش های 
ویژگی های  نظر  از  را  اسالمی  و شهر  پرداخته  اسالمی  شهر 
کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ابعاد زیست محیطی 
مورد بررسی قرار داده و در انتها ابعاد شهر اسالمی را در غالب 
جدول SWOT ارایه کرده است )محمدی و دیگران، 1391(.

مواد و روش ها
• قلمرو پژوهش 

با توجه به جایگاه و نقش شهر مشهد در گستره شرقی ایران 
ایران و دومین کالن شهر مذهبی  پایتخت معنوی  به عنوان 
جهان و همچنین با توجه به چشم انداز بیست ساله )1405-

1385(، که این شهر را به عنوان یک کالن شهر مهم فرهنگی 
و  وحدت بخش  هویت بخش،  نقش  با  زیارتی   - مذهبی  و 
تعادل بخش در سطح جهان اسالم، ایران اسالمی و منطقه شرق 
 کشور در نظر گرفته است )رهنما و همکاران، 1393: 103(.

اسالمی در  ایرانی -  با هویت  برنامه ریزی و طراحی های  لذا 
این شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اینکه 
می تواند  که  است  عرصه هایی  مهم ترین  از  شهری  محالت 
ارزش  واجد  آنها  طراحی  لذا  باشد  شهر  هویت  بیان کننده 
نظر  در  توسعه ای  جهات  از  یکی  که  آنجا  از  است .  بسیاری 
گرفته شده برای آینده این شهر، مناطق واقع در شمال غربی 
شهر )مطابق با منطقه 12 شهرداری مشهد( از قبیل اراضی 
امامیه است. این اراضی طبق طرح جامع مصوب مشهد جزیی 
محدوده  این  می شود،  محسوب  شهری  خدمات  محدوده  از 
غرب  جنوب  از  میثاق  75متری  بزرگراه  به  شرق  جنوب  از 
به جاده قدیم شاندیز، از شمال به جاده آسیایی و از شمال 
غرب به بلوار مهدیه محدود می  شود )مهرازان، 1379(. آنچه 
باعث شده طرح تفصیلی امامیه غربی شاخص و نمونه جلوه 
کند محاسبه دقیق و توزیع صحیح انواع کاربری ها و خدمات 
به تناسب پذیرش جمعیت ساکن در آن منطقه است. طرح 
تفصیلی این اراضی در چند فاز توسط مشاور محترم مهرازان 
اینکه  به  توجه  با  تهیه شده،  تا سال 1379  از سال 1374 
محالت واقع در این اراضی در حال ساخت و ساز و شکل گیری 
است و هنوز جمعیت قابل توجهی در آنجا زندگی نمی کنند، 
لذا می توان با بررسی چگونگی و نحوة طراحی محالت تأثیر 
بسزایی در نزدیک شدن طراحی و نحوة ساخت و سازها با توجه 
به مؤلفه های اسالمی در این محالت کرد. لذا یکی از محالت 
واقع در این محدوده )یکی از محالت طرح امامیه غربی( به 
عنوان نمونه موردی جهت بررسی طراحی های صورت گرفته 
در این محله بر اساس مؤلفه های اسالمی انتخاب شده است. 
موقعیت این محله را می توان در تصویر شماره یک روی نقشه 

شهر مشهد مالحظه کرد )تصویر 1(.

تصویر 1. محدوده مورد مطالعه. مأخذ : نگارندگان.
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•  روش تحقیق 
این پژوهش از نظر روش شناسی توصیفی- تحلیلی با اهداف 
کاربردی است که داده های مورد نیاز آن به شیوه اسنادی و 
الفصاحه،  نهج  کریم،  قرآن   : قبیل  از  کتاب هایی  به  مراجعه 
کتب حدیث، کتب تاریخی و ... جمع آوری  شده است. سپس 
با توجه به بررسی این کتب یک سری مؤلفه ها، استخراج و 
همچنین با توجه به شرایط امروزه مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفته است. در ادامه این مؤلفه ها در یکی از محالت طراحی 
امامیه غربی( مورد  بافت جدید شهر مشهد )محله  شده در 
بررسی قرار گرفته است که برای تحلیل و بررسی معیارهای 
و   Auto Cad نرم افزار  از  مطالعه  مورد  محدوده  در  اسالمی 

برای ترسیم نقشه ها از نرم افزار Gis استفاده شده است.

یافته های پژوهش
تعدادی  به  رسیدن  پژوهش  هدف  شد  اشاره  که  همان طور 
محالت  طراحی  در  آنها  رعایت  که  مؤلفه هایی  مهم ترین  از 
جدید سبب برداشتن گامی در جهت ارتقای هویت اسالمی 
محالت است که به عنوان نمونه در این پژوهش به بررسی 
آنها در طراحی محله امامیه غربی مشهد پرداخته شده است. 
لذا در این راستا ابتدا با بررسی منابع اسنادی از قبیل روایات 
و احادیث نقل شده از پیامبر مکرم اسالم )ص( و ائمه اطهار 
)ع( و بررسی چگونگی ساخت و ساز در شهرهایی قرون اولیه 
مطالب  شده اند،  ساخته   اسالمی  جهان بینی  با  که  اسالمی 
مختلف مربوط به چگونگی و نحوة ساخت و ساز و قوانینی 
که از نظر اسالمی باید در نحوة ساخت و ساز و ایجاد محالت 
مورد توجه قرار گیرد جمع آوری و استخراج شده و سپس با 
به دسته بندی  اقدام  آنها،  به تجزیه و تحلیل محتوای  توجه 
اصلی  معیار  و  مؤلفه  دسته  شش  به  نتیجه  در  کرده،  آنها 
ادامه به تشریح و بررسی آنها در محله مورد  رسیده که در 

مطالعه می پردازیم :

• محله بندی و حدود آن 
شهرهای ایرانی قبل از ظهور اسالم، با توجه به فرهنگ غالب 
طبقاتی، تقسیم و محله بندی می شدند. پس از ظهور اسالم 
به مرور تقسیم بندی شهرها بر مبنای محله هایی تغییر شکل 
دادند که معیار تقسیم آنها عمدتاً عوامل غیرمادی )یا میزان 
شغل،  مذهب،  قبیله ای،  و  قومی  ارتباط   : جمله  از  ثروت( 
موطن اولیه و گاهی انتساب به الیه های سیاسی یا اقتصادی 

بودند )نقی زاده، 1387: 138-139(.
اواسط  از  گرفته  شکل  )مدرنیته(  نووارگی  به  توجه  با  ولی 
منبعث  )مدرنیسم(  نوگرایی  آن  دنبال  به  و  قاجار  دورة 
جامعة  کرد،  پیدا  رواج  اول  پهلوی  زمان  از  که  غرب  از 
فناوری،  و  علم  ورود  با  و  ساخت  متحول  را  کشور  سنتی 

در  اسالم،  دین  و  ایرانی  ملیت  بر  عالوه  نیز  غربی  تأثیرات 
همکاران،  و  )رستم پور  یافت  راه  ملی  هویت  شکل گیری 
در  محالت  طراحی  هنگام  نمونه  عنوان  به   .)71  :1393
دنیای مدرن غرب، مدرسه، عامل اساسی در ایده برنامه ریزی 
)113  :1387 )اوستروفسکی،  می آید  شمار  به  طراحی   و 

 و دیگر امکانات بخش مسکونی با توجه به نیازهای آن بخش 
پیشنهاد شده و در مجموع می توان گفت که در برنامه ریزی و 
طراحی محالت در غرب، بیشتر به ابعاد فیزیکی برنامه ریزی 
و طراحی توجه شده تا ابعاد فرهنگی-اجتماعی جامعه ساکن 
در محله )رهنما، 1388: 33( که این عامل کم کم به عنوان 
نیز مورد تقلید  ایده اساسی در طراحی محالت داخلی  یک 
و الگوگیری قرار گرفت. ولی با مروری بر پیشینه محله ها در 
شهرهای ایرانی- اسالمی دریافتیم که گرچه دسترسی هایی 
تعیین کننده  تا حدودی  محله،  امکانات  به  پیاده  مقیاس  در 
محدوده محله است اما به طور کلی محدوده محله ها را بیشتر 
آنچه در  )مانند  نه شعاع عملکرد مدرسه  و  اجتماعی  روابط 
است(  شده  مطرح  اشتاین  کالرنس  و  پری  کالرنس  نظریه 

تعیین می کرد )شیعه،1386: 50- 45(. 
همان طور که در باال ذکر شد محالت را با توجه به عملکرد و 
روابط اجتماعی شان می توان مشخص کرد ولی اگر بخواهیم 
که یک حدود و شعاع عملکردی برای آنها تعریف کرد باید 
گفت که با توجه به اینکه فلسفه و هدف اصلی آفرینش انسان 
 )156 آیه  )ذاریات،  است  عبادت  کریم  قرآن  آیات  طبق  بر 
است،  اسالم  پرچم  تعبیری(  )به  و  مسلمانی  هویت  نماز  و 
مکان مسجد نیز هویت مکان زندگی مسلمانان )یا هویت شهر 
اسالمی( است. هویت شهر اسالمی با هویت مسجد گره خورده، 
شهر  هویتی  بارز  عامل  عنوان  به  مسجد  دیگر  عبارت  به  یا 
اسالمی ایفای نقش می کند. لذا بهتر است این کاربری )عنصر 
مذهبی و معنوی( را به عنوان محور طراحی های خود در نظر 
گرفت و در طراحی محالت به جای تقلید با توجه به هویت 

اسالمی دست به طراحی زد.
اگرچه در مورد حدود و ابعاد محله روایتی که صراحتاً و به 
طور مشخص به آن اشاره کرده باشد شاید یافت نشود، ولی 
اگر در طراحی محالت محوریت طراحی را بر اساس کاربری 
این زمینه به سخنان  مذهبی )مسجد( قرار داد می توان در 
 : می فرمایند  که  کرد  استناد  )ع(  المؤمنین  امیر  گوهربار 
اربعة  اربعون داراً من  الجوار  و  اربعون ذراعاً  المسجد  »حریم 

جوانبها«.
از چهار طرف  حریم مسجد چهل ذراع است و چهل منزل 
و   424  :1386 )دهقان،  می شوند  محسوب  انسان  همسایه 

ناظم زاده قمی، 1375: 134(.
پس با توجه به این حدیث حدود محله در اسالم به فاصله 
به کاربری مذهبی )مسجد(  از هر طرف نسبت  چهل قطعه 
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که  می گیریم  نتیجه  شده  ذکر  موارد  به  توجه  با  پس 
محالت  سطح  در  اسالمی  نظر  از  که  اصلی  کاربری هایی 
مذهبی  مسکونی،   : قبیل  از  کاربری هایی  می شود  پیشنهاد 
مانند  است  کاربری  این  بر اساس  محله  هر  ایجاد  )محوریت 
محالت  سطح  )در  آموزشی  تکایا(،  و  حسینیه ها  مساجد،   :
مانند مهد کودک و دبستان(، تجاری )تجاری هایی که برای 
رفع مایحتاج روزانه هستند مانند نانوایی، قصابی، میوه فروشی 
و ...( است و ضمناً کاربری هایی که در شهرهای قرون اولیه 
اسالمی وجود داشته ولی به دلیل نداشتن کاربرد امروزه دیگر 
توصیه نمی شود مانند: آب انبار، سقاخانه، حمام عمومی، ... و 
در عوض تعدادی کاربری های جدید با توجه به شرایط امروزه 
برای این محالت توصیه می شود مانند کاربری های تأسیسات 
و تجهیزات شهری )مانند پست های برق، تلفن و... در سطح 
سرویس های  )مانند  شهری  خدمات  سبز،  فضای  محالت(، 
... که  و  و... در سطح محالت(، ورزشی  پارکینگ  بهداشتی، 
با توجه به بررسی به عمل آمده در محله مورد مطالعه و بر 
امامیه غربی کاربری های که برای  طبق طرح تفصیلی طرح 
این محله پیشنهاد شده است )تصویر 4( به صورت مسکونی 

است که اگر عرض هر قطعه را به طور متوسط 15 متر در نظر 
بگیریم )با احتساب معابر بین قطعات( می توان گفت حدود 
محله فاصله 600 متری کاربری مسجد است که این فاصله با 
مقدار مسافتی که فرد طی 10 تا 15دقیقه برای دسترسی به 
آن طی می کند برابری است. یعنی اینکه می توان حدود محله 
را به صورت دایره ای به شعاع 600 متر فرض کرد یا اینکه با 
توجه به اینکه اکثر محالت مربع شکل هستند حدود آن را 
به صورت مربعی با طول ضلع 1200 متر و قطر تقریباً 1700 

متر( فرض کرد )تصویر 2(.  متر )
این  متوجه  آمده  عمل  به  بررسی  با  مطالعه  مورد  محله  در 
مطلب می شویم که محوریت طراحی محله به جای کاربری 
است  بوده  )دبستان(  آموزشی  کاربری  به  توجه  با  مذهبی 
)مانند طراحی واحدهای خودیار در غرب(، و محدوده محله 
از  که  است  متر   1100 قطر  طول  به  مستطیلی  صورت  به 
با  است. پس  برای حدود محله کمتر  آمده  به دست  فاصله 
و  ابعاد  حدود  لحاظ  از  محله  این  شده  ذکر  موارد  به  توجه 
اندازه تشابه زیادی به یک واحد همسایگی دارد )تصویر 3(. 

• انواع کاربری ها در سطح محله
معموالً محالت در شهرهای اسالمی، چنان که شواهد آنها را 
با  مرکزی  یک  هر  می یابیم،  شهرها  دیگر  و  مشهد  یزد،  در 
عناصر عملکردی خاص در مقیاس محله داشته اند. هر مرکز 
آب انبار،  حسینیه،  مسجد،  بازارچه،  مانند  عناصری  از  محله 
همواره  اما  می شد.  تشکیل  میدانچه  و  زورخانه  کارگاه ها، 
مسجد و بازارچه عنصر اصلی و مشترک مراکز محالت بوده 

است )  سعیدی رضوانی، 1368: 114-115(.
در مورد کاربری آموزشی )مدرسه( این نکته واجد اهمیت است 
که در صدر اسالم محل آموزش، مسجد بود. به این ترتیب که 
حلقه های درس در اوقاتی غیر از وقت های نماز جماعت و وعظ 
تشکیل می شد )کیانی، 1391: 122 و 123(. لذا در دوران 
اوایل ظهور اسالم کاربری مذهبی و آموزشی به صورت توأم 
 با یکدیگر و به  صورت کاربری مذهبی- آموزشی بوده است.

تصویر 2. حدود محدوده محله. مأخذ : نگارندگان.

تصویر 3. حدود محدوده محله امامیه غربی. مأخذ : نگارندگان.

تصویر 4. طرح تفصیلی محله امامیه غربی. مأخذ : مهرازان،1379.
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)تراکم متوسط و زیاد(، تجاری، تجاری- مسکونی، آموزشی 
کاربری های  بین  در  که  است  پارکینگ  و  پارک  )دبستان(، 
خالی  مذهبی  کاربری  جای  محله  این  برای  شده  پیشنهاد 
)دبستان(  آموزشی  کاربری  محوریت  بر اساس  محله  و  بوده 
طراحی شده است. لذا بهتر می بود که در جهت ارتقای هویت 
اسالمی در این محله به وجود این عنصر مذهبی و معنوی در 

آن اهتمام بیشتری می شد.
• اندازه قطعات در تفکیک زمین

از  زمین  تفکیک  هنگام  در  که  مباحثی  مهم ترین  از  یکی 
)حداقل  قطعات  اندازه  است  برخوردار  سزایی  به  اهمیت 
نقل  احادیث  به  توجه  با  و  اسالمی  نظر  از  است.  تفکیک( 
شده از پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( همواره به بزرگی 
آن )درشت دانگی( تأکید شده به  گونه ای که بزرگی خانه و 
مسکن را یکی از عوامل سعادت انسان شمرده شده است که 

در زیر به چند مورد از این احادیث اشاره می شود :
 ... پیامبر اکرم )ص( فرمودند »سه چیز نشان سعادت است 
تا آنجا که می فرمایند : و خانه ای گسترده که دارای امکانات 

زندگی و رفاه باشد« )نهج الفصاحه، 1385: 235(.
در حدیث دیگر نیز آمده است : »من سعادة المرء سعة داره 
و من شقائه ضیق داره« )از خوشبختی آدمی بزرگی خانه او 
است، و خانه تنگ و کوچک او مایه رنج و سختی اوست(. به 
سخن دیگر، آنکه رفاه و آسایش در این زندگی برایش فراهم 
شده است، نشانه اش داشتن خانه بزرگ است و آنکه تنگی و 
سختی زندگی بهره اوست، خانه تنگ و کوچک او، نشانه آن 
به شمار می آید. به ناچار، بزرگی و کوچکی خانه، با سعادت 
ندارد.  ارتباطی  نفس  پاکی  و  بدطینتی  معنی  به  شقاوت،  و 
به همین دلیل، در روایت دیگری است که تنگی و کوچکی 
مسکن آدمی، نشانه سختی و رنج در زندگانی اوست : »من 

شقاء العیش ضیق المنزل« )معرفت، 1386: 509(.
در حدیث دیگر، از امام صادق )ع( روایت شده است : بدشگونی 
در سه چیز است : ... تا آن آنجا که می فرمایند : »اما خانه، در 

تنگی آن« )مجلسی، 1385: 149(.
خانه  بزرگی  شده  ذکر  روایات  و  احادیث  به  توجه  با  پس 
)قطعات( از نظر اسالمی مورد تأکید قرار گرفته شده است. 
ولی در مورد اینکه حدود و ابعاد قطعات اشاره ای نشده است 
پس لذا بزرگی قطعه با توجه به عرف موجود سنجیده می شود.

با توجه به ضوابط مربوط به حداقل مساحت تفکیکی قطعات 
در محله امامیه غربی، حداقل مساحت تفکیکی در این محله 
در قطعات مسکونی با تراکم متوسط و زیاد 500 متر مربع 
قطعات  این  مشهد  در  قطعات  عرف  به  توجه  با  که  است 

درشت دانه محسوب شده و از این نظر مناسب است. 
• عرض معابر

جهان  شهرهای  بر  حاکم  طرح های  مورد  در  غالب  نگرش 

اسالم این بوده است که طرح این شهرها به صورت اندام واره 
و نامنظم، بوده و سرشت خودانگیخته شهرهای اسالمی مانع 
بررسی های  ولی  است.  شده  معابری  منظم  شبکه  پیدایش 
با  این مطلب است که اسالم  بیانگر  صورت گرفته و شواهد 
معابر پهن و وسیع آشنا بوده است و بی نظمی نقشه شهرهای 
یک  بلکه  نیست  ذاتی  واقعیت  یک  موارد  اکثر  در  اسالمی 
بافت  داشتن  عین  در  اسالمی  شهر  است.  مکتسبه  واقعیت 
فیزیکی پیچیده دارای نوعی نظم اجتماعی است و همچنین 
ارگانیک است  در عین داشتن بی نظمی ظاهری دارای نظم 

)باقری، 1386: 125-126(.
در مورد اینکه عرض معابر در شهرهای اسالمی چگونه باید 
باشد می توان به تعدادی از ضوابطی که هنگام طراحی معابر 
در شهرهای اولیه اسالمی که توسط پیامبر مکرم اسالم )ص( 
با  که  شهرهایی  در  شبکه بندی  نحوة  در  یا  شده  استفاده 
جهان بینی اسالمی ایجاد شده مورد توجه است اشاره کرد : 

ترسیم  را  مدینه  راه های  نقشه  که  هنگامی  )ص(  پیامبر 
می   کرد، حضرت عرض راه مسجد به مصال را ده گز2 قرار داد 
و با وجود اینکه مدینه شهرکی بود که در آن خودرو، کامیون 
و دیگر وسایل نقلیه تردد نمی کرد، فرمودند که راه های آن را 

هفت گز عرض دهند)عاملی، 1389: 79(.
کوفه اولین شهری بوده است که با توجه به جهان بینی اسالمی 
ساخته شده است در این شهر معابر بزرگ چهل ذراع3، پس 
از آنها سی ذراع و میان آنها بیست ذراع و در مورد »زقاق4« 

هفت ذراع در نظر گرفته شده است )جعیط، 1372: 138(.
طبری وضعیت خیابان ها را در شهر اسالمی چنین توصیف 
می کند : »معابر بزرگ چهل ذراع و معابر کم اهمیت تر سی 
زراع و معابر متوسط بیست ذراع و کوچه ها هفت ذراع باشد و 

کمتر از این نباشد« )طبری، 1362: 1850-1851(.
با توجه به جمع بندی و تحلیل مواردی که ذکر شد می توان 
شهرهای  محالت  در  معابر  برای  عرض  حداقل  که،  گفت 
اسالمی 7 ذراع یعنی تقریباً معادل 3/5 متر بوده است. که 
با توجه به اینکه وسیله حمل و نقل در آن زمان شتر بوده و 
عرض هر شتر با بارش تقریباً برابر 1/60 متر بوده است )تصویر 
5( پس دو وسیله حمل و نقل می توانسته که بدون مزاحمت 
از کنار یکدیگر عبور کنند و از طرفی چون به دلیل سرعت 
پایین وسایل حمل و نقل در آن زمان مسیر جداگانه ای برای 
پیاده در نظر گرفته نمی شد. پس اگر مقداری عرضی که دو 
وسیله حمل و نقل به راحتی از کنار یکدیگر بدون مزاحمت 
پیاده رو جمع کرد می توان  مقدار عرض  با  را  عبور می کنند 
گفت حداقل عرض مطلوب معابر در محالت چه اندازه  است.

برابر آیین نامه طراحی راه های شهری مقداری عرضی که دو 
وسیله حمل و نقل به راحتی از کنار یکدیگر بدون مزاحمت 
عبور می کنند یا همان عرض مطلوب خط برای خیابان های 
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محلی 3/5 متر و حداقل عرض برای پیاده رو در محالت 1/5 
متر تعیین شده است )آیین نامه طراحی راه های شهری، ج 8 : 
1375، 52 و 54( پس حداقل عرض مطلوب معابر در محالت 

برابر رابطه زیر 10 متر است )تصویر 5 و 6(.
m210=(1.5×2)+(3.5×2) = حداقل عرض مطلوب معابر در محالت

حداقل عرض مطلوب معابر در محالت
با بررسی به عمل آمده در نقشه های مربوط به معابر محله 
امامیه غربی، مشخص می  شود که معابر آن به صورت 12 و 
به دست  از حداقل عرض  18 متری طراحی شده است که 

آمده برای معابر در محالت )عرض 10 متر( بیشتر است. 

• ارتفاع و نحوه جرم گذاری در قطعات 
و  شناخته  رسمیت  به  را  خصوصی  مالکیت  اسالم  چند  هر 
هرکس حق دخل و تصرف در ملک خویش را دارد ولی البته 
نباید  تصرف  و  دخل  این  که  است  اهمیت  واجد  نکته  این 
کند.  محروم  خود  طبیعی  حقوق  از  استفاده  در  را  دیگران 
ارتفاع  باال بردن  و  قطعه  در  ساختمان  قرارگیری  نحوه  پس 
از  استفاده همسایگان  برای  نباید  ایجاد طبقات  ساختمان و 
حقوق طبیعی خود از قبیل استفاده از نور، باد مزاحمت ایجاد 
کند. همچنین نباید سبب اشرافیت و ایجاد دید و منظر بر 
احادیث  از  تعدادی  نمونه  عنوان  به  که  شده  مجاور  قطعات 
نقل شده از پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( در این مورد 

ذکر می  شود : 
پیامبر اکرم )ص( فرمودند : »حقوق همسایه آن است که ... تا 
آنجا که می فرمایند : و خانه خود را از خانه او فراتر نبری و جلو 
 جریان نسیم و هوا را بر او ببندی« )نهج الفصاحه،1385: 268(.

پیامبر اکرم )ص( نیز فرمودند : »هر کس خانه بسازد، و در 
حّدی باال برود که آفتاب دیگران را بگیرد خدا لعنتش کند« 

)انصاریان، 1388: 308(.
»هیچ کس   : فرمودند  که  می شود  روایت  )ع(  صادق  امام  از 
حق ندارد در دیوارش پنجره ای باز کند که از آن چیزی از 
پنجره  کردن  باز  ولی  دیده می شود  خانة همسایه اش  درون 
ندارد،  به خانة همسایه دید  نور در محلی که  برای رسیدن 

جلوگیری نمی شود« )بروجردی، 1388 : 911(.
عالوه بر موارد ذکر شده رعایت اصولی نیز در این مبحث الزم 

است که در زیر به چند نمونه از آن اشاره می شود :
اصل ضرار : براساس این اصل، طراحی و ساخت شهر باید به 
نحوی انجام شود که باعث ضرر و زیان هیچ یک از شهروندان 

نشود؛
و  مهندسان  به  اصل  این   : پوشیدگی  و  محرمیت  اصل 
بناها و مساکن در  شهرسازان اسالمی گوش زد می کند که 
شهر اسالمی باید به طریقی بنا شوند که ضمن بهره مندی از 
فضاهای آزاد، هوا، نور و ... پوشیدگی و حجاب زندگی فردی 

و خصوصی تضمین شود؛
اصل حرمت ساخت بناهای مرتفع و مشرف بر سایر بناها : 
نباید حریم  بلندمرتبه سازی در شهر اسالمی  اساس،  این  بر 

خصوصی افراد را از بین ببرد )صابری فر، 1388: 71(.
نحوه  که  گفت  باید  قطعه  در  جرم گذاری  نحوه  مورد  در 
جرم گذاری به عواملی مانند وضع طبیعی زمین ، میزان نیاز 
به فضاهای خصوصی و عمومی ، نحوه دسترسی به معابر و 
... بستگی دارد. در تعیین محل استقرار بنا ، جهت وزش باد 
ایفا  مؤثری  نقش  آفتاب  تابش  نیز  و  آن  شدت  و  سرعت  و 

می کنند .
اثرات  اهمیت  و  یک سو  از  مشهد  اقلیم  بودن  سردسیر 

تصویر5. در بیشتر شهرهای عربی سهولت عبور دو شتر با بار کامل اساس تعیین 
عرض معابر بوده است. مأخذ : شکوئی، 1387 :185.

تصویر 6. مقطع عرضی حداقل عرض معابر در محالت. مآخذ : نگارندگان.
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خنک کنندگی وزش باد در فصل زمستان از سوی دیگر در 
تعیین جهت ساختمان و نمای اصلی آن حایز اهمیت فراوانی 

است .
برای به حداقل رساندن نفوذ هوای سرد به فضاهای داخلی و 
باید  کاهش اتالف حرارت ساختمان در جداره های خارجی ، 
نمای اصلی ساختمان تا حد ممکن زاویه کوچک تری با جهت 

وزش بادهای سرد داشته باشد . 
طرح  در  موجود  ساختمان های  تمامی  اینکه  به  توجه  با 
تعیین  برای  هستند5  یک طرف  غربی  امامیه  محله  تفصیلی 
جهت مناسب در چنین بناهایی الزم است تا عملکرد جهات 
و  باد  عواملی چون وزش  تأثیر  به  توجه  با  استقرار ،  مختلف 
متفاوت  عملکردهای  به  توجه  با  بررسی شود.  آفتاب ،  تابش 
و گاه متناقض ، عناصر مختلف اقلیمی و نیز اهمیت نیازهای 
حرارتی و فضاهای داخلی این اقلیم الزم است تا درصد برتری 
هر یک از جهات ، با در نظر گرفتن نسبت اهمیت هر یک از 

اهداف طراحی تعیین شود.
دستیابی  منظور  به  می دهد  نشان  نگارندگان  بررسی های 
یک  ساختمان های  در  چه  اقلیمی،  طراحی  اهداف  کلیه  به 
طبقه حیاط دار که در مقابل وزش باد مصون هستند و چه 
در ساختمان های مرتفع، 15 درجه شرقی مناسب ترین جهت 
در  شرقی  درجه   30 و  جنوبی  جهت های  ترتیب  به  و  بوده 

مقام های بعدی جای دارند  )تصویر 7(.
در محله امامیه غربی با توجه به اینکه حداکثر تعداد طبقات 
سه طبقه است و محل جرم گذاری در قسمت شمال قطعه 
به صورت شمال غربی-جنوب شرقی  قطعات  و جهت گیری 
در  ساختمان  جهت گیری  اول  اولویت  با  هم جهت  )تقریباً 
از  مشکلی  محله  این  در  موجود  قطعات  لذا  است.  مشهد( 
نظر ارتفاع و نحوه قرارگیری ساختمان با مؤلفه های اسالمی 

نداشته و از این نظر مناسب هستند.

• سطح اشغال
سطح اشغال واژه جدیدی است که در قرن معاصر در طرح های 
جامع و تفصیلی مصطلح شده و در قرون اولیه اسالمی وجود 
با توجه به عوامل دیگر می توان یک اصل کلی  نداشته ولی 

برای آن تعریف کرد. 
- سطح اشغال را میزان فضای اشغال شده توسط ساختمان 
در طبقه همکف نسبت به کل زمین »عرصه« می گویند که 

دو عامل اصلی در آن دخیل هستند :
- مساحت فضای ساخته شده 

- مساحت فضای باز یا همان حیاط قطعه. 
که با داشتن آنها یا حداقل یکی از آنها می توان سطح اشغال 

را محاسبه کرد.
با توجه به حدیثی از امام علی )ع( روایت شده است : »خانه 
را شرفی است و شرف آن، حیاط بزرگ و دوستان صالح است 
و آن را برکتی است و برکت آن، خوبی جا، بزرگی حیاط و 

همسایگان خوب آن است« )مجلسی، 1385: 149(.
و  منزل  حیاط  به  اسالم  شده  ذکر  حدیث  به  توجه  با  پس 
بزرگی آن اهمیت زیادی داده است و بزرگی آن را مایه خیر 
و برکت می داند. با توجه به اینکه هرچه حیاط منزل دارای 
وسعت بیشتری باشد فضای ساخته شده آن کمتر و در نتیجه 
سطح اشغال نیز کمتر می شود لذا سطح اشغال پایین از نظر 

اسالم مطلوب است.
برابر ضوابط مربوط به سطح اشغال قطعات در محله امامیه 
غربی، حداکثر سطح اشغال در این محله 45 درصد است که 
به  اشغال 10 درصد  در سطح  ازای هر 5 درصد کاهش  به 
تراکم آن ساختمان می تواند افزایش یابد که این ضابطه نیز 
عاملی تشویق در کاهش سطح اشغال است که این عامل با 

توجه به موارد ذکر شده از نظر اسالمی مطلوب است.  تصویر 7. اولویت جهت گیری ساختمان در مشهد. مآخذ : نگارندگان.

بحث، نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات
با توجه به اینکه امروزه ما در کشوری زندگی می کنیم که نام اسالمی بودن بر آن نهاده شده و اینکه اسالمی بودن تنها یک نام نیست 
که بتوان با اضافه شده به نام یک کشور، به آن بسنده کرد و آن کشور را یک کشور اسالمی تلقی کرد بلکه باید تمامی جای جای آن به 
 گونه ای جلوه گر هویت اسالم باشد و این هویت با توجه به نظر آقای نقی زاده عاملی در جهت وحدت ملی، احساس شخصیت ملی و در 
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تقابل با احساس از خود بیگانگی و خنثی کننده احساس حقارت در مقابل اجانب بوده و از سوی دیگر هویت شهرها و عناصر آنها هدایتگر 
افراد به سمت ارزش های معنوی مورد احترام و باور جامعه است. 

یکی از مهم ترین عوامل نشان دهنده هویت هر شهر چگونگی ساخت و سازهایی است که در یک شهر صورت می گیرد و با بررسی آن 
می توان به فرهنگ افرادی که در آنجا زندگی می کنند پی برد. در این راستا لزوم ایجاد محالت یا احیای مفهوم محله با هویت ایرانی- 

اسالمی از مقوالت بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
طبق بررسی های صورت گرفته توسط آقایان نقی زاده، پورجعفر و محمدی و سایر پژوهش ها، همواره نقش مسجد را به عنوان یکی از 
عوامل مهم و تعیین کننده ابعاد فیزیکی و همچنین برطرف کننده بسیاری از نیازهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بخش های مسکونی 
شهر مشخص کرده اند که از این نظر پژوهش های ایشان با یافته ها و نتایج این پژوهش نیز همسو است. نکته حایز اهمیت در این 
پژوهش ها این است که پژوهشگران محترم اعالم کرده اند تنها وجود مساجد، گنبدها و مناره ها در بافت یک شهر نمی تواند سبب 
اسالمی بودن آن شهر باشد و لذا هر یک با توجه به دیدگاه خود به بیان اصول و ارزش های شهر اسالمی پرداخته و شهر اسالمی را از نظر 
ویژگی های مختلف از قبیل کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ابعاد زیست محیطی مورد بررسی قرار داده اند ولی در این پژوهش ها 
کمتر به بیان اصول و ارزش های اسالمی در غالبی مدون در جهت طراحی محالت با هویت اسالمی پرداخته شده است. لذا پژوهش 
حاضر با توجه به خاًل موجود در این باب و نیز در جهت برداشتن گامی در راستای ارتقای هویت اسالمی محالت مطالب مختلف مربوط به 
چگونگی و نحوی ساخت و ساز و قوانینی که از نظر اسالمی باید در نحوة ساخت و ساز و ایجاد محالت مورد توجه قرار گیرد جمع آوری 
و استخراج شده و سپس با توجه به تجزیه و تحلیل محتوای آنها، به 6 دسته اصلی : محله بندی و حدود آن، انواع کاربری ها در سطح 
محله، اندازه قطعات در تفکیک زمین، عرض معابر، ارتفاع و نحوه جرم گذاری در قطعات و سطح اشغال، تقسیم بندی و سپس با توجه به 
شرایط امروزه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و کاربردی شده اند و به عنوان نمونه این مؤلفه ها در یک از محالت طراحی شده در بافت 
جدید شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته اند. در ابتدای امر به نظر می رسید که چون مؤلفه های اسالمی استخراج شده با توجه به اینکه 
بر اساس شرایط و وضع شهرهای موجود در قرون اولیه اسالمی بوده است شاید برای شهرهای امروزی دیگر کاربردی نداشته باشد. ولی 
یافته های پژوهش نشان داد که اگر اصول کلی بر اساس احادیث و روایات نقل شده از ائمه اطهار )ع( و تاریخ شهرسازی در شهرهایی که با 
جهان بینی اسالمی ساخته شده است )مانند شهر مدینه و کوفه( استخراج شده و این مؤلفه ها بر اساس شرایط امروز و اصول کلی ضوابط 
و مقررات شهرسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به روز شوند می توان از آن مؤلفه ها در شهرهای امروز استفاده کرد و سبب ارتقای 
هویت اسالمی محالت شد. به عنوان مثال در قرون اولیه اسالمی عرض معابر با توجه به سهولت عبور شتر با بار به عنوان مبنایی جهت 
طراحی معابر استفاده می  شد و چون در شهرهای امروز دیگر از شتر به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده نمی شود، می توان با تبدیل 
واحد حمل و نقل از شتر به اتومبیل عرض معابر را بر اساس مؤلفه های اسالمی تعیین و معابر را بر آن اساس طراحی کرد. بر این اساس 
و با توجه به بررسی صورت گرفته در یکی از محالت طراحی شده در بافت جدید مشهد )محدوده امامیه غربی( به این نتیجه می رسیم 
که در اکثر مؤلفه های ارایه شده )به استثای طراحی بر اساس محوریت مسجد در محله( در این محله رعایت شده، لذا فرضیه اول تحقیق، 
یعنی عدم کاربرد مؤلفه های اسالمی با توجه به شرایط امروز رد شده و فرضیه دوم یعنی با توجه به اینکه مؤلفه های اسالمی استخراج 
شده برای طراحی محالت، اصول منطقی و عقالنی در جهت رعایت حقوق افراد، حداکثر بهره برداری از انرژی های مثبت محیطی )مانند 
نور، هوا و ...( و حداقل برخورداری از انرژی های منفی محیطی )از قبیل بادهای مزاحم و ...( را مورد توجه قرار داده، در هر زمان می تواند 

کاربرد داشته باشد، مورد تأیید قرار مي گیرد .
بر اساس یافته های پژوهش و در راستای تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل مؤلفه های اسالمی که ذکر شده، پیشنهاداتی به شرح زیر ارایه 

می  شود : 
با توجه به اینکه هویت اسالمی به مسجد گره خورده است تا حد امکان محالت جدید بر محوریت این کاربری طراحی و ایجاد شوند. در 
تعیین حدود محالت بهتر است فاصله 40 خانه مسکونی )حدود 600 متر( از کاربری مذهبی )مسجد( به عنوان مبنا مد نظر قرار گیرد. 
کاربری هایی مورد نیاز برای تأمین نیازهای ضروری و روزمره ساکنین محله در طراحی و برنامه ریزی برای محالت لحاظ شده و این 

کاربری ها برای سهولت دسترسی در مرکز محله و با محوریت مسجد قرار گیرند.
معابر در محالت به  گونه ای طراحی شوند که حداقل دو وسیله نقلیه و عابرین پیاده بتوانند به سهولت در آن معابر تردد کنند.

رعایت اصول اسالمی مانند اصل محرمیت و اصل ضرار و ... و بهرمندی تمامی قطعات از نور و باد مناسب در هنگام پیشنهاد تراکم و سطح 
اشغال برای قطعات لحاظ شود. عالوه بر پیشنهاداتی که بر اساس یافته های پژوهش ذکر شد و در راستای طراحی بهتر محالت جدید نیز 

پیشنهاداتی دیگری به نظر نگارندگان می رسد که به شرح زیر است :
در طراحی محالت حس تنوع طلبی افراد مد نظر قرار گرفته و از طراحی محالت به صورت تیپ و یکنواخت در حد امکان خودداری شود.

در طراحی محالت جدید، ابتدا قشری که محالت برای آنها طراحی صورت می پذیرد، شناسایی و مورد تحلیل قرارگرفته و در طراحی 
محالت، نیازها، فرهنگ و عرف غالب آن قشر مد نظر قرار گیرد.

محالت طراحی شده جدید دارای ورودی و خروجی های معین بوده تا از هر جایی نتوان وارد یا از آن خارج شد و تردد وسایل نقلیه در 
آنها کنترل شود که این امر سبب ارتقای امنیت در محالت می شود.
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محمد رحیم رهنما، مهدی وفایی،  رضا صمدی، 13 )41( : 47-56

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 

از تخصیص دادن تراکم های باال و احداث ساختمان های بلند و مرتفع که وجود آنها در محله ضرورتی ندارد تا حد امکان خودداری و در 
صورت پیشنهاد، فضای کافی جهت تأمین خدمات و فضای باز مورد نیاز و اصول شهرسازی اسالمی در این امر مورد توجه قرار گیرد.

پی نوشت ها
1.  َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواْلِنَس إاِلَّ لِیْعُبُدوِن : و ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای اینکه مرا )به یکتایی( پرستش کنند. / 2.  هرگز معادل یک متر است )مکارم شیرازی، 
1374: 337(. / 3. کلمه »ذرع« به معنای مقایسه طول اشیاء است، و این کلمه از کلمه »ذراع« گرفته شده که به معنای دست آدمی از نوک انگشتان تا آرنج است 
که در قدیم آن را مقیاس طول می گرفتند و فعاًل این کلمه بر خود آن آلتی که به وسیله آن طول ها اندازه گیری می شود نیز اطالق می شود )طباطبایی، 1374: 503( 
که تقریباً برابر با نیم متر بوده است./ 4. »زقاق« به معنای کوچه هاست. / 5. ساختمانی را یک طرفه گویند که تنها با یک نمای اصلی یا عمدتاً با یک نمای خود ، با 

محیط خارج مرتبط باشد .
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