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تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی 
شهر و شاخصه های عددِی آن 
مطابق با سبک زندگی اسالمی

شاخص هاي عددي شهر نظير جمعيت، اندازه و تراکم و غيره از جمله عوامل مؤثر 
بر تحقق سبک زندگي اسالمي است، چرا که می تواند تسهيل گر يا تضعيف گر ايفاي 
وظايف ديني باشد و بي توجهي به آنها، خألي است که در کالنشهر هاي معاصر مانع 
تحقق سبک زندگي اسالمي، عدالت و امنيت شده است. در اين پژوهش با استناد به 
منابع ديني، با رويکردي نو و با استفاده از روش استداللي به اين سؤال اصلي پرداخته 
شده است که آيا در راستاي تحقق سبک زندگي اسالمي مي توان از متون ديني براي 
شــاخص هاي عددي شهر، ارقام مشخصي استنباط نمود؟ اغلب پژوهش هاي پيشين 
مربوط به شــهر اســالمي يا به شاخصه هاي عددي شهر ورود نکرده اند و يا اگر وارد 
شــده اند، مبتني بر منابع ديني نبوده است. براســاس يافته هاي اين پژوهش، حداکثر 
مساحت و جمعيِت تقريبِی شهر، مطابق با سبک زندگي اسالمي، 38000 هکتار و يک 
ميليون و هفتصد هزار نفر است که غفلت از اين ارقام و فرارفتن شهر از شاخص هاي 

عددِي مذکور مي تواند تأثير نامطلوبي بر تحقق سبک زندگي اسالمي داشته باشد.
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1. مقدمه
آیا اســام در خصوص کلیت نظام و ســاختار کالبدی شهر، راهبرد و به طور خاص، 
شــاخصه های عددی مشــخصی را )برای اندازه و تراکم و غیره( تبیین نموده اســت 
و یا خیر و در صورت مثبت بودِن پاســخ این ســؤال، کیفیت آن شاخصه ها و الگوی 
حاصل از آن چگونه اســت؟ این سؤال، پرســش اصلی این پژوهش است که ممکن 
اســت طی یک بررسی ســطحی و اولیه در متون دست اول دینی )آیات و روایات(، 
این طور به ذهن متبادر شود که اسام در این خصوص صامت است و مسئله چیستِی 
نظام کالبدی شهر و شاخصه های عددی آن را به کلی به عقل بشر واگذار کرده است. 
اما با توجه به اینکه نظام کالبدی و شــاخصه های عددی حاصل از آن بر بســیاری از 
مســائل مهم دیگر نظیر کیفیت روابط همسایگی، حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی 
و فضایی و غیره که همگی از مسائل مهم و مطرح در متون دینی اند تأثیرگذار است، 
لذا به نظر می رســد که ادعای سکوت اســام در خصوص نظام کالبدی شهر، ادعایی 
شتابزده و توأم با سطحی نگری است و چنانچه متون دینی مورد تعمق و تدبر عمیق 
قرار گیرد می توان از آنها یافته های مهمی را در این خصوص اســتنتاج نمود. به ویژه 
آنکه در متون دینی، به صراحت به مســلمین توصیه شــده است که در همه رفتار ها 
و روش هــای خود برای مســائل مختلف زندگی، چارچوب هــا و الگو های مختص به 
خود را داشــته باشــند و از ســایر فرهنگ ها و تمدن ها پیروی و تقلید ننمایند. در 
این خصوص می توان به این روایت امام علی)ع( اشاره نمود: »َمْن تََشَبَه بَِقْوٍم ُعَد ِمْنُهم: 
هر کســی به گروهی تشــابه جوید از آنان شمرده می شــود.« )محدث نوری، 1408 
هـــ .ق، جلد17: 440( همان طور که ماحظه می شــود در ایــن روایت، هیچ قید یا 
تخصیصی برای عدم تشــابه به سایر فرهنگ ها ذکر نشده است و بالتبع، هیچ موضوع 
خاصی مســتثنی نشده اســت و لذا هر موضوعی )اعم از ســاختار و مسائل کالبدی 
شــهر( مشمول این روایت می شود. پس الزم است با تعمق بر متون دست اول دینی 
مشــخص شود که چه ســاختار و نظام کالبدی کلی و بالتبع، شاخصه های عددی را 
می توان برای شــهر مطابق با سبک زندگی اسامی اســتنباط نمود تا با اجرای آن، 
شهر اســامی، هویت مستقل خود را داشته باشد و مشمول تشابه به شهر های سایر 
تمدن ها نشــود. البته از آنجا  که پرداختن عمیق به همه وجوه ســاختار کالبدی شهر 
)اعم از مســکن و مسجد و مدرســه و غیره( در یک مقاله محدود نمی گنجد در این 
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مقاله صرفاً به کلیت کالبدی شــهر و شــاخصه های کلی مرتبط با آن )نظیر اندازه و 
است.1 پرداخته شده  جمعیت شهر( 

در این مقاله برای تبیین کلیت نظام کالبدی شهر و شاخصه های عددِی آن، در مقام 
گردآوری داده ها از روش مطالعات اسنادی کتابخانه ای بهره گرفته شده است؛ به این ترتیب 
که با جســتجوی موضوعی در متون دست اول دینی )شامل آیات و روایات(، گزاره هایی 
که با مسئله این پژوهش ارتباط دارند مورد ژرف کاوی قرار گرفته اند. در گام بعد )در مقام 
تحلیل و داوری داده ها( جهت تحلیل گزاره ها و استنتاج شاخصه های عددِی شهر مطابق 
با ســبک زندگی اســامی، ضمن تحلیل محتوای کیفی گزاره های حاصل از منابع دینی 
)آیات و روایات(، یافته های پژوهش با استفاده از روش استداللی منطقی، استنباط شده اند.

2. پیشینه تحقیق
مســئله نظام کالبدی شهر اســامی تاکنون از سوی بســیاری از اندیشمندان خارجی 
و داخلی مورد تدقیق قرار گرفته اســت. برخی از این اندیشــمندان، صرفاً به تشــریح و 
تبیین نوشــتارِی این موضوع، بســنده کرده اند و پژوهش آنها به ترسیم، طرح و الگوی 
گرافیکی مشــخصی برای کلیت نظام کالبدِی شــهر منتج نشده است که از جمله آنها 
می توان به برخی آثار محمد نقی زاده، جابر دانش، علی اکبر تقوایی، بسیم سلیم حکیم2 
و غیره اشاره نمود. )نقی زاده، 1394: 64-46؛ دانش، 1389: 31-15؛ تقوایی و خدایی، 
1390: 113-103 و حکیــم، 1986( اما برخی دیگر عاوه بر توصیفات نوشــتاری، به 
ترســیمات گرافیکی و ارائه الگوی کالبدی برای شهر اقدام نموده اند و مدعی شده اند که 
ســاختار کالبدی شهر اســامی، مطابق با کلیت طرحی است که آنها استنتاج نموده اند 
که از جمله آنها می توان به ترســیمات ارائه شده توسط دتمان3، اهلرس، ویرث4 و غیره 

اشاره نمود. )تصاویر 1، 2 و 3( 

1. عالقمندان به جزئيات بيشتر در اين خصوص می توانند به کتاب تأليفی نگارنده با موضوع معماری 
و شهرســازی مطابق با ســبک زندگی اســالمی مراجعه نمايند )رک: رئيسی، 1397( که متشکل از 
فصول متعددی اســت و به جزئيات نظام کالبدی مذکور )نظير ابنيه مســکونی و و تجاری و غيره( 

ورود کرده است.
2. Hakim
3. Dettmann
4. Wirth

تحليلی بر کليت نظام کالبدی شهر و ...
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تصاویر 1 و 2: طرح های ارائه شده توسط اهلرس )راست( و دتمان )چپ( برای نظام کالبدی شهر 
اسالمی )شفقی، 1387: 215 و دتمان1، 1969 (

تصویر3: طرح ارائه شده توسط ویرث برای نظام کالبدی شهر اسالمی )ویرث2، 2000(

لیکن نقد مهمی که بر اغلب این طرح ها و ترسیمات وارد است این است که طرح های 
مذکور، با دیدگاهی پســینی ارائه شــده اند و نه پیشینی؛ یعنی با مطالعه مصادیق و نظام 
کالبدی شهر های تمدن اسامی، ساختار کالبدی شهر اسامی را استنتاج نموده اند و مدعی 
شده اند که این ساختار، همان الگویی است که شهر اسامی باید طبق آن احداث شود، در 
حالی که نتیجه چنین فرایندی، نهایتاً می تواند استنتاج نظام کالبدی شهر های مسلمین باشد 
و نه استنباط نظام کالبدی شهر اسامی )به معنای شهر مطابق با سبک زندگی اسامی( 
1. Dettmann
2. Wirth
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طی این مقاله سعی شده است به رفع این خأل مبادرت شود و الگوی ساختاری شهر 
اســامی )به معنای شهر مطابق با آموزه ها و ســبک زندگی اسامی( با استناد به متون 

دست اول دینی استنباط شود.

3. چارچوب نظری
شــهر همانند هر پدیدار زنده  دیگر، دارای دو وجه باطن )محتوا یا حوزه بینشی( و ظاهر 
)کالبد یا حوزه کنشی( است که اولی از سنخ نظر )با محوریت هست و نیست ها( و دومی 
از سنخ عمل )با محوریت باید ها و نبایدها( می باشد. مواردی نظیر شاخصه های عددی و 
نظام کالبدی شهر که با مؤلفه هایی نظیر اندازه شهر، مساحت شهر، جمعیت شهر، تعداد 
محله های شهر، تراکم مسکونی و غیره مشخص می شود همگی از جمله مواردی هستند 
که در وجوه بیرونی و کالبدی شهر بروز می یابند و در میان دوگانه بینش و کنش، از نوع 
کنش )به طور مشــخص کنش های کالبدی( و یا نتایج این کنش ها تلقی می شوند. البته 
طبق آموزه های دینی، هر کنشی )و یا ظاهری( با هر بینشی )و یا باطنی( تطبیق دارد و 
میــان این دو، رابطه معناداری وجود دارد. امام علی)ع( در این باره چنین می فرمایند: »و 
بدان که هر ظاهری را باطنی است که بر مثال آن است، آنچه ظاهرش پاکیزه بَود باطن 
آن نیز آن چنان اســت و آنچه ظاهرش پلید اســت، باطن آن نیز پلید است، ...و بدان که 
هر کرده ای چون میوه ای اســت که از گیاهی رســته است و هیچ گیاه را از آب بی نیازی 
نیست و آب ها گونه گون بَود. آنچه آبیاری اش نیکو، درختش نیکو و میوه اش شیرین است 
و آنچه آبیاری اش پلید، درختش پلید و میوه اش تلخ اســت.«1 )نهج الباغه، خطبه 154( 
لذا برای تبیین مســئله چگونگی تجلِی بینش ها و اعتقادات اسامی در عرصه ظاهری و 
یا کنشِی شهر )و به طور مشخص نظام کالبدی شهر(، گریزی از تعیین مؤلفه های سهیم 
در کنش های کالبدی نظیر اندازه و مســاحت و جمعیت شهر، متناسب با بینش اسامی 
نیست و این چهارچوب ما را برای پرسیدن پرسش های تخصصی از محضر منابع ارجمند 

دینی و ژرف کاوی این منابع برای دریافت پاسخ های الزم مجهز می کند.
در وجوه دوگانه مؤثر بر شهر )بینش و کنش و یا باطن و ظاهر( مهم ترین اصل حاکم بر 

1. و اْعَلْم أَنَ  لُِکلِ  َظاِهٍر بَاِطنًا َعَلی مِثَالِِه َفَما َطاَب َظاِهُرُه َطاَب بَاِطنُُه َو َما َخبَُث َظاِهُرُه َخبَُث بَاِطنُُه ... 
َو اْعَلْم أََن لُِکِل َعَمٍل نَبَاتًا َو ُکُل نَبَاٍت اَل ِغنَی بِِه َعِن الَْماءِ َو الِْميَاُه ُمْخَتِلَفٌة َفَما َطاَب َسْقيُُه َطاَب َغْرُسُه 

َو َحَلْت ثََمَرتُُه َو َما َخبَُث َسْقيُُه َخبَُث َغْرُسُه َو أََمَرْت ثََمَرتُه

تحليلی بر کليت نظام کالبدی شهر و ...
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وجه بینشی و یا هست و نیست های نظری، اصل حقیقت مداری و مهم ترین اصل حاکم بر 
وجه کنشی و یا باید ها و نباید های عملی، اصل عدالت مداری می باشد. )نقره کار و رئیسی، 
1391: 11-6( بر این اســاس، اصل عدالت محــوری، ابَراصل حاکم بر باید ها و نباید های 
تکوین و توسعه شهری در شهر های مطابق با سبک زندگی اسامی است و تمام تصمیمات 
عملی در نظامات کالبدی شــهر )اعم از چگونگی سلسله مراتب شهری، چگونگی توزیع 
خدمات شــهری و غیره( همگی باید براساس این اصل اساسی راهبری شوند. )نمودار 1( 
عدل از مهم ترین مفاهیم اســامی است و جایگاهی چنان رفیع در منظومه فکری اسام 
دارد که در قرآن کریم از آن به عنوان علت و فلسفه ارسال رسل تعبیر شده است. )سوره 
حدیــد، آیــه 25( عاوه بر آیات، در روایات نیز اهمیت عدل به دفعات مورد اشــاره قرار 
گرفته اســت. امام علی)ع( با تأکید بر اهمیت عدل در نظام شهری چنین می فرمایند: »ما 
ُعِمرت البلدان بِمثِل الَعدل: شهر ها به چیزی همانند عدل آباد نشود« )خوانساری، 1366: 
688( و عدم رعایت آن را عامل ویرانی شهر ها دانسته اند: »الظلُم یدمُر الدیار: ستم شهر ها 

را واژگون می کند.« )خوانساری، 1366: 26(

نمودار 1: حقیقت مداری و عدالت مداری به عنوان دو ابَر اصل حاکم بر 
حوزه های بینشی )محتوا( و کنشی )کالبد( شهر اسالمی )مأخذ: نگارنده(

ظاهر: مصادیق کنشی و قواعد عملی 
حاکم بر آنها )بایدها و نبایدها(

عدالت مداری حقیقت مداری

باطن: مبانی بینشی و اصول نظری 
)هست و نیست ها(

برای عدل دو تعریف کلی وجود دارد که بسیاری از تعاریف دیگر، حول این دو تعریف 
دور می زنند. این دو تعریف عبارت اند از: »وضع الشیء فی موضعه« و »اعطاء کل ذی حق 
حقه«؛ درعین حال، اگر قرار باشد یک وجه جمعی برای همه تعاریف عدالت بیان شود، آن 
تعریف، وضع شیء در جای خود است و البته این وضع شیء در جای خود به اعتبار اشیاء، 
متفاوت است؛ به عبارت دیگر عدل، یک مفهوم بیشتر ندارد. اما به حسب مصادیق گوناگون، 
جلوه های مختلفی از خود نشــان می دهد. )جوادی آملی، 1375: 200( به این ترتیب، در 
نظام کالبدی شــهر، آنگاه مفهوم عدالت، تجلی حداکثری پیدا می کند که اوالً بر مبنای 
»اعطاء کل ذی حق حقه«، کاربری های شهری به تمام نیاز های مشروع انسان ها )متناظر با 
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کل ذی حق( پاسخ مناسب و به حق یعنی به دور از افراط و تفریط دهند. یعنی متناسب 
با هر نیاز مشــروعی، کاربرِی مشخصی پیش بینی شود تا به هر نیاز، پاسِخ به حقی اعطا 
شود؛ ثانیاً بر مبنای »وضع الشیء فی موضعه« هر کاربری در جای مناسب خود، مکان یابی 
شده و در موضع متناسب با خود قرار گیرد تا نظام کالبدی شهر، متناسب با سلسله مراتب 
منطقی کاربری ها شکل گیرد. بر این اساس، نیاز های انسان و چگونگی پاسخگویی ساختار 
کالبدی شهر به این نیاز ها، ماک اصلی برای سنجش تحقق یا عدم تحقق عدالت در این 
ساختار و بالتبع، شاخص اصلی برای ترسیم نظام کالبدی شهر اسامی است. به بیان دیگر، 
از یک ســو، الزمه تحقق سبک زندگی اسامی در نظام کالبدی شهر، تأمین اصل عدالت 
در این نظام اســت و از ســوی دیگر، الزمه تأمین اصل عدالت در این نظام، پاسخگویِی 
منطقی آن به همه نیاز های مشروع انسان است. در این صورت است که دو مفهوم »اعطاء 
کل ذی حق حقه« و »وضع الشیء فی موضعه« تحقق می یابد و به دنبال آن، عدالت نیز در 
نظام کالبدی شهر، متجلی شده و در نتیجه، بستر تحقق سبک زندگی اسامی در نظام 
کالبدی شهر، مهیا می شود. براساس توضیحات فوق، برای تبیین و ترسیم نظام کالبدی 
شهر اسامی، الزم است ابتدا نیاز های انسان و مراتب آنها از منظر اسامی مشخص شود 

تا سپس بتوان نظام کالبدی متناظر با این نیاز ها را استنباط نمود.
بــرای این مهم )نیاز های انســان و مراتــب آن( تاکنون نظرات متعددی از ســوی 
اندیشمندان مختلف ارائه شده است که از مشهورترین آنها هرم مازلو می باشد. اما به رغم 
نقاط قوت نظریه مازلو، از منظر اســامی، نقد های جدی بر این نظریه وارد اســت که از 
مهم ترین آنها، نقص در انسان شناسِی حاکم بر این نظریه است. به این معنا که تعریفی که 
از انســان و قوا و ساحات وجودِی وی در این نظریه می شود با تعریفی که در اسام بیان 
شــده است تفاوتی ماهوی دارد. از منظر اسامی و طبق روایتی پرمغز از امام علی)ع(، در 
نوع انسان )فارغ از تفاوت های جغرافیایی و فرهنگی و اقلیمی و غیره(، حداقل چهار نوع 
نیاز، قابل پی جویی اســت که این چهارگانه، متأثر از چهارگانه قوا و مراتب نفوس انسان 
می باشد. در این روایت، از کمیل بن زیاد چنین نقل شده است که گوید: »از موالیم علی)ع( 
پرســیدم می خواهم نفسم را به من بشناســانی. حضرت فرمود: ای کمیل کدام نفس را 
می خواهی به تو معرفی کنم؟ گفتم موالی من، آیا بیش از یک نفس وجود دارد؟ فرمود: 
ای کمیل، همانا چهار نفس است: نامی نباتی، حسی حیوانی، ناطقی قدسی و کلی الهی. 
برای هرکدام از این نفس ها پنج نیرو و دو خاصیت است.« )طریحی، 1375: 115-116( 

تحليلی بر کليت نظام کالبدی شهر و ...
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سپس ایشان در ادامه، به تفصیل درباره نیرو ها و خواص هر یک از این نفوس، توضیحاتی 
فرمودند. )جهت اطاع بیشتر رک: طریحی، 1375: 116-115( طبق این روایت، به تبِع 
چهار نفس انسان که عبارت اند از نباتی، حیوانی، قدسی )عقانی( و الهی )روحانی(، چهار 
دسته نیاز در نوع انسان وجود دارد که دو دسته اول )یعنی نیاز های نباتی و حیوانی( در 
گروه نیاز های مادِی انسان جای می گیرند و دو دسته بعد )یعنی نیاز های عقلی و روحانی( 
در دسته نیاز های فرامادی او. بر این اساس، از آنجا که شهر باید پاسخگوی همه نیاز های 
انسان باشد، نظام کالبدی شهر، باید هم حاوِی کاربری های متناسب با قوای مادی انسان 
)قوای نباتی و حیوانِی انسان( باشد و هم حاوِی کاربری های متناسب با قوای فرامادی و 

معنوی انسان )قوای عقانی و روحانِی انسان(
تدبــر در قــرآن کریم نیز نتیجه فوق را تأیید می نمایــد. آیات مربوط به مکه مکرمه 
به عنوان شــریف ترین شــهر در تمدن توحیدی، به ویژه آیات مربوط به دعا های حضرت 
ابراهیم)ع( برای این شهر تأییدی است بر این مدعا؛ باید توجه نمود که با عنایت به تعبیر 
انحصــاری قرآن کریم برای مکه مکرمه که آن را »ام القری« می نامد و با عنایت به جایگاه 
ممتاز این شهر در تمدن اسامی، باید برای تبیین کلیت نظام کالبدی شهر اسامی، به 
این شهر نگاهی ویژه داشت1. )نقی زاده، 1389: 9( حضرت ابراهیم)ع( پس از تجدید بنای 
کعبه شــریف، برای شهر مکه و اهل آن سه دعا می کند که بر مبنای این ادعیه، می توان 
کلیت نظام نیاز های شــهروندان )اعم از نیاز هــای مادی و معنوی( را تبیین نمود. ادعیه 

ایشان طبق دو آیه زیر چنین ذکر شده است: 
»و )به یاد آرید( هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا، این )ســرزمین( را شــهری 
امن قرار ده و به اهل آن به کســانی که به خدا و روز واپسین ایمان آورده اند از هر 
گونه میوه و محصوالت روزی گردان2« )سوره بقره، آیه 126(؛ »و )یاد آر( وقتی که 
ابراهیم عرض کرد: پروردگارا، این شــهر )مکه( را مکان امن و امان قرار ده و من و 

فرزندانم را از پرستش بتان دور دار3« )سوره ابراهیم، آیه 35(
مطابق با آیات فوق، حضرت ابراهیم برای شهر مکه سه دعای اصلی دارد: یکی از این 
ادعیه مرتبط با قوای مادی انســان، یعنی قوای نباتی و حیوانی اســت )َو اْرُزْق أَْهلَُه ِمَن 

1. درخصوص جايگاه »ام القری« در شــهر های اسالمی و همچنين تفاوت بلد با مدينه و قريه، ر.ک 
به: رئيسی، 1395

2. َو إِْذ قاَل إِبْراهيُم َرِب اْجَعْل هذا بََلداً آمِنًا َو اْرُزْق أَْهَلُه مَِن الثََمراِت َمْن آَمَن مِنُْهْم بِالَلِ َو الْيَْومِ اْلِخِر.
3. َو إِْذ َقاَل إِبَْراِهيُم َرِب اْجَعْل َهَذا الْبََلَد آمِنًا َواْجنُبْنِی َوبَنَِی أَْن نَْعبَُد اْلَْصنَام
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الَثَمراِت: دعای رزق(؛ دعای دیگرمرتبط با قوای عقانی انسان است )َرِب اْجَعْل هذا بَلَداً 
آِمناً: دعای امنیت( زیرا الزمه فعالیت مطلوِب قوه تدبیر و تعقل انســان، احساس امنیت 
است؛ دعای دیگر نیز مرتبط با قوای الهی یا روحانی انسان است )َواْجُنْبِنی َو بَِنَی أَْن نَْعُبَد 
اْلَْصَنام: دعای توحید و دوری از شــرک( این ســه دعا، ارتباط کامًا آشکاری با محتوای 
روایت امام علی)ع( درباره دسته بندی قوای انسان و نیاز های مرتبط با هر قوه دارد. به نحوی 
که دعا های حضرت ابراهیم برای مکه مکرمه )به عنوان ام القرای شهر های تمدن اسامی( 
همه نیاز ها و قوای انسان را پوشش می دهد. پس سایر شهر های اسامی نیز به تبعیت از 
الگوی مذکور باید به نحوی ســازمان دهی شوند که همه نیاز ها و قوای انسان مورد توجه 
کافی قرار گیرد و نظام کالبدی شهر، پاسخگوی همه این نوع نیاز ها باشد. یعنی همان طور 
که قبًا اشــاره شــد این نظام باید هم حاوِی کاربری های متناسب با قوای مادی انسان 
)قوای نباتی و حیوانِی انسان( باشد و هم حاوِی کاربری های متناسب با قوای فرامادی و 
معنوی انسان )قوای عقانی و روحانِی انسان(؛ البته مبرهن است که با توجه به اقتضائات 
و ویژگی های هر یک از این نفوس و نیاز های برخاسته از آنها، کاربری های متناظر با هر 

یک از این نیاز ها، نوع خاصی از هندسه، فرم و رنگ را اقتضا می نماید. )نمودار 2(

نیازهای 
نفس الهی

هندسه، فرم، رنگ 
و فضاهای انفسی 

)متناسب با نیازهای 
عقلی و الهی(

هندسه، فرم، رنگ 
و فضاهای آفاقی 

)متناسب با نیازهای 
نباتی و حیوانی(

نیازهای نفس عقانی

نیازهای نفس حیوانی

نیازهای نفس نباتی

س دانی و مادی
نیازهای برخاسته از نفو

ت(
ت و حیوانا

ک انسان با نباتا
)فصل مشتر

س عقلی و الهی
نیازهای برخاسته از نفو

ت(
ت و حیوانا

)فصل ممّیز انسان با نباتا

نمودار2: سلسله مراتب نیازهای انسان و هندسه و فضاهای متناسب با آنها در 
کلیت ساختار کالبدی شهر مطابق با سبک زندگی اسالمی )مأخذ: نگارنده(

4. بحث و تحلیل
مشــخص شــد که انسان دارای دو نوع نیاز مادی و فرامادی است که اولی از قوای نباتی 
و حیوانی او نشئت می گیرد و دومی از قوای عقلی و الهی او؛ همچنین هر فضایی )بسته 

تحليلی بر کليت نظام کالبدی شهر و ...
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به اینکه عملکرد آن فضا بیشــتر متناسب با کدام نوع از نیاز های انسان باشد( با هندسه، 
فرم و رنگ های مشــخصی سنخیت دارد. اما رعایت این موارد به تنهایی نمی تواند ضامن 
تحقق نظام کالبدی مطابق با ســبک زندگی اســامی باشد. زیرا برای این مهم، عاوه بر 
توجه به همه نیاز های انســان و هندسه و فرم متناسب با آن نیاز ها، باید تعادل در توجه 
به نیاز ها در نظام کالبدی شــهر نیز ماحظه گردد. زیرا از منظر اسامی، زمانی حقیقت 
انســانیت آدمی به احســن وجه فعال می گردد که بین قوای مختلِف وجودِی وی، تعادل 
برقرار شــود؛ »معنای انســانیت به واقع کلمه، جز با تعدیل قوای مختلف و بردن هر کدام 
به راه میانه مشــروع، به دست بشر نمی آید و ملکه اعتدال قوی، همانی است که ما به نام 
اخاق فاضله انسانی چون حکمت و شجاعت و عفت می نامیم و همگی زیر کلمه عدالت 
جمع اند«. )طباطبایی، 1346: 146( پس الزمه تطبیق نظام کالبدی شهر بر سبک زندگی 
اسامی، اوالً توجه توأمان این نظام به همه مراتب نیاز های انسان و ثانیاً ایجاد تعادل در 
توجه به نیاز ها و برقراری عدالت در ارضای نیاز های مذکور است. به نحوی که با استناد به 
دو تعریف اصلِی عدالت شــامل »اعطاء کل ذی حق حقه« و »وضع الشیء فی موضعه« اوالً 
حق هر نیاِز انسان با تعریف کاربری های متناسب با آن نیاز داده شود و ثانیاً هر کاربری ای 
در موضع و مکان متناســب با اقتضائات و ویژگی هایش در ساختار شهر مکان یابی شود؛ 
تحقــق این دو مهم، به معنای تحقق اصل عدالت در نظام کالبدی شــهر و بالتبع، تأمین 
شــرط اصلِی تطبیق این نظام بر سبک زندگی اسامی است. در ادامه، طی سیر منطقِی 

بند های ذیل، فرایند و کم و کیِف تحقِق این مهم، تبیین می شود: 
ـ بند اول )قوا و نیاز های مختلف انســان(: از آنجا  که انسان، موجودی است مرکب از 
قوا و نفوس مختلف، در کلیت نظام کالبدی شــهر باید به همه این نفوس توجه شــود و 
بخشی از کالبد شهر، متناظر با نیاز های مادی انسان و نفوس متناظر با آن )نفوس نباتی 
و حیوانی( طراحی شود؛ همچنان که بخشی دیگر از کالبد شهر، باید پاسخگوی نیاز های 

معنوی انسان و نفوس متناظر با آن )نفوس عقانی و الهی( باشد.
ـ بند دوم )اولویت نیاز های معنوی بر مادی(: مطابق با معارف اسامی، نیاز های معنوی 
در مقایسه با نیاز های مادی، در مرتبه و اولویت باالتری قرار دارند و در واقع ارزش نیاز های 
مادی به این اســت که مقدمه و بسترســاز تأمین بهتر نیاز های فرامادی و معنوی باشند 
زیرا نفوس متناظر با نیاز های معنوی )نفوس عقانی و الهی( در مقایسه با نفوس متناظر 
با نیاز های مادی )نفوس نباتی و حیوانی( در مرتبه باالتری قرار دارند و دلیل شــرافت و 
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برتری انسان بر حیوان نیز در برخورداری از همین نفوس معنوی است؛ تا جایی که انسانی 
که فقط نفوس نباتی و حیوانی او فعال باشد و از معنویات بی بهره باشد، تفاوتی با حیوان 
ندارد و بلکه از آن پایین تر اســت: »اُولِئَک َکالنعــاِم بَل ُهم أَضل: آنها همانند چهارپایان 

هستند و بلکه گمراه ترند.« )سوره اعراف، آیه 179(
ـ بند ســوم )اولویت کاربری های مذهبی بر سایر کاربری ها(: به دلیل اصالت و برتری 
معنویات در مقایســه با مادیات، کالبد های متناظر با نیاز های معنوی انســان نیز در نظام 
کالبدی شــهر اســامی، باید در سلسله مراتب باالتری در مقایســه با کالبد های متناظر 
با نیاز های مادی او مکان یابی شــوند. مطالعه ســیره معصومین)ع( شــواهد قابل توجهی را 
در این خصوص به دســت می دهد. برای مثال، چنین نقل شــده است که به هنگام توسعه 
مدینه النبی، پیامبر اکرم)ص( عرض راه مسجد را ده گز قرار داد و آنگاه فرمود که سایر راه ها 
را هفت گز عرض دهند. )عاملی، 1391: 107( در جای دیگری چنین نقل شده است که 
ایشــان ابتدا موقعیت مســجد را مشخص کردند و آنگاه خانه ها را گرداگرد آن طرح ریزی 
نمودند )عاملی، 1391: 183( که از این اســناد، چنین استنباط می شود که مسجد باید 
در سلســله مراتب باالتری نســبت به سایر کاربری های شهری قرار گیرد و سایر عناصر و 
اجزای شهر باید حول مسجد سازماندهی شوند؛ زیرا صرفاً در این صورت است که عریض تر 
ساختِن راه مسجد در مقایسه با سایر راه ها و یا احداث خانه ها به گرد مسجد، منطق موجهی 
می یابد. با همین استدالل و با استناد به قاعده فقهِی تنقیح مناط1، چنین استنباط می شود 
که کاربری های متناظر با نیاز های معنوی باید در مقایسه با کاربری های متناظر با نیاز های 

مادی، موقعیت کانونی تر و سلسله مراتب باالتری در نظام کالبدی شهر داشته باشند.
ـ بند چهارم )اولویت مسجد بر سایر کاربری های مذهبی(: طبق برخی متون دینی، در 
میان کاربری های مختلفی که متناظر با نیاز های معنوی هستند )اعم از مساجد، حسینیه ها، 
تکایا و غیره(، شــریف ترین و مهم ترین کاربری، مسجد است و بالتبع مهم ترین موقعیت 
باید به مســاجد اختصاص یابد. در روایتی از پیامبر اکرم)ص( به شرافت و برتری مسجد بر 
همه کاربری های دیگر شــهر تصریح شده است: أََحُب الِْبَاِد إِلَی الَلِ َعَز َو َجَل َمَساِجُدَها: 
محبوب ترین جای شهر ها نزد خداوند، مساجد آنهاست. )ورام، 1410 هـ .ق، جلد1: 69( 
لذا مطابق با ســبک زندگی اسامی، مهم ترین موقعیت و کانون هر مجموعه شهری باید 
1. تنقيح مناط يعنی منقح کردن و پاک کردن مالک و علت حکم سپس تعميم دادن آن و در اصطالح 
فقهای شيعه يکی از شيوه های استنباط حکم است که در آن با اجتهاد، علت حکم تمييز داده می شود 
تا بتوان حکم را به تمام مواردی که علت در آنها وجود دارد، تعميم داد. )زرکشی، 1413ق: 255(

تحليلی بر کليت نظام کالبدی شهر و ...
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به مسجد آن اختصاص یابد زیرا اساساً مدار تکوین تمدن اسامی، دائر بر مسجد است و 
همه فعالیت های عمومی جامعه اســامی )اعم از عبادات جمعی، فعالیت های اجتماعی و 
فرهنگی و غیره( با محوریت مسجد شکل می گیرد. البته در شهر های خاص )نظیر کربا 
و نجف و مشهد و غیره( که حرم ائمه معصومین)ع( قرار دارد، این بقاع متبرکه بر مساجد 
شهر به لحاظ موقعیت مکانی، اولویت دارند که این مهم، ادله مبسوطی دارد که شرح آن، 

مقاله مستقلی را می طلبد.
ـ بند پنجم )اصل مســجد محوری در کلیت شهر و محالت آن(: از آنجا که دسترسی 
روزانه همه شــهروندان به یک مسجد واحد در شهر )به ویژه در شهر های بزرگ تر( میسر 
و بلکه مقدور نیســت، لذا باید شــهر به واحد ها و مناطق کوچک تری تقسیم شود که هر 
یک از آن مناطق، دارای مسجد مختص به خود باشد تا امر مراجعه شهروندان به مساجد 
)که در آیین اســام مورد تأکید ویژه است( تسهیل شود. به این ترتیب، هر شهر مساجد 
متعددی خواهد داشت که از ُخرد مقیاس تا کان مقیاس را شامل می شود. مساجد محلی، 
کوچک ترین مساجد شهر هستند که در حالت کلی، صرفاً محل رجوع اهالی همان محله ای 
هســتند که در آن احداث شده اند. سپس در سلسله مراتب باالتر، مساجد منطقه ای قرار 
دارند و در باالترین سلسله مراتب شهری نیز مسجد جامع شهر است که محل مراجعه همه 
شــهروندان می باشد و در مراسمات خاص )نظیر اقامه نماز جمعه( باید به کل شهروندان 
ارائه خدمات نماید. براســاس حجم مراجعین به هر یک از این نوع مساجد، موقعیت آنها 
در نظام کالبدی شهر، مشخص می شود که با توجه به این مهم و همچنین بند های سوم و 
چهارم، چنین استنتاج می شود که مرکز هر محله باید مسجد آن محله باشد و مرکز چند 
محله )یک منطقه( بایستی مسجد آن منطقه باشد و مرکز شهر نیز باید مسجد جامع آن 
شهر باشد. تنها در این صورت است که گزاره های قبل )که درستی آنها با استناد به متون 
دینی اثبات شد(، قابلیت تحقق می یابند. به عاوه چنانچه مرکزیت شهر و محات آن به 
مســاجد اختصاص نیابد، نظام کالبدی آن شهر، نظام عادالنه ای نخواهد بود زیرا با توجه 
به تأکید بسیار اسام بر لزوم حضور متناوب شهروندان در مساجد و ارجحیت اقامه نماز 
به جماعت در مساجد، اگر مسجد در مرکز نباشد )چه در کلیت شهر و چه در محات و 
اجزای شهر( آنگاه شهروندان دسترسی عادالنه و متوازنی به مهم ترین کاربری شهر ندارند 
زیرا برخی از آنها به این کاربری، نزدیک تر و برخی دیگر از آن فاصله بیشــتری خواهند 
داشت که این از عدالت به دور است. برای مثال اگر مسجد محله در شمال محله احداث 
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شــود، ساکنان جنوب محله باید فاصله به مراتب بیشتری را برای رسیدن به مسجد طی 
نمایند که این از عدالت به دور است. البته بدیهی است که به دلیل محدودیت های نظام های 
کالبدی و هندسی، در هیچ نوع هندسه ای نمی توان عدالت را به طور تمام و کمال رعایت 
نمود. زیرا حتی در صورت مکان یابی مســجد در مرکز و کانون هندســِی محله نیز برخی 
شهروندان که منزل آنها مجاور مسجد است فاصله کمتری را در مقایسه با دیگران برای 
رسیدن به مسجد طی می نمایند؛ لیکن در عین حال، نزدیک ترین حالت به تحقق عدالت، 
مکان یابی مســجد در مرکز محله است که در چنین شرایطی عدالت به صورت نسبی )در 
مقایســه با سایر موقعیت ها( لحاظ شده اســت. از این بند، اصل مهمی در نظام کالبدِی 

شهر تحت عنوان »اصل مسجد محوری« استنتاج می شود.
ـ بند ششم )اولویت کاربری های عمومی بر کاربری های خصوصی(: با همان استداللی که 
برای مرکزیت مسجد در محله و مرکزیت مسجد جامع در شهر ارائه شد، مرکزیِت محله 
باید پس از مســجد )به عنوان مهم ترین کاربری( به ســایر کاربری های عمومی اختصاص 
یابد، زیرا پیشــگیری از قطب بندی شــهر و محات بر پایه معیار های مادی و مکان یابِی 
مطلوب عناصر شهری از مصادیق رعایت عدالت و تعادل در طراحی محیط مصنوع است. 
)نقــی زاده، 1389: 17( برای مثال اگر کاربری های عمومی نظیر مدارس یا مراکز خرید 
محلی و غیره، به جای موقعیت مرکزی، در قطب های شــمالی یا جنوبی محله، مکان یابی 
شوند، آنگاه دسترسی شهروندان به این کاربری ها عادالنه نخواهد بود و برخی باید فاصله 
به مراتب بیشــتری را برای رسیدن به این کاربری های عمومی طی نمایند که این امر، با 

عدالت که از مهم ترین شاخصه های سبک زندگی اسامی است تطبیق ندارد.
ـ بند هفتم )حدود کالبدی محله(: طبق بند های قبل مشخص شد که هر شهر متشکل 
از تعدادی محله است که مرکز هر یک از آن محات باید به مسجد محله اختصاص یابد 
و در مجاورت آن مسجد نیز باید سایر کاربری های عمومی )در مقیاس محله( مکان یابی 
شوند. اما مسئله مهمی که در اینجا الزم است تبیین شود حدود کالبدِی محله است؛ الزمه 
استنباط این مهم، تعمق بر دو سند دینی است. سند اول، روایتی است از پیامبر اکرم)ص(: 
ِد إاَِل فِی َمْســِجِده : )در صورِت نداشتن عذر موجه( برای همسایه  »اَل َصَلَة لَِجاِر الَْمْســجِ
مسجد، نماز قبول نمی شود مگر در مسجد« )شیخ حر عاملی، 1409هـ . ق: 194( مشابه 
این روایت از امام علی)ع( نیز نقل شــده است. سند دوم، روایتی است از امام صادق)ع( که 
حدود همسایگی را مشخص نموده است: »ُقلُْت لَُه ُجِعلُْت فَِداَک َما َحُد الَْجاِر َقاَل أَْربَِعینَ  
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َداراً ِمْن ُکِل َجانِب : به امام صادق)ع( عرض کردم فدایت شــوم حدود همسایگی چیست؟ 
فرمود چهل خانه از هر طرف.« )ابن بابویه، 1403هـ .ق: 165( مشابه این روایت، احادیث 
متعدد دیگری نیز نقل شــده است که همگی بر عدد چهل برای تعیین حدود همسایگی 
تصریح کرده اند. البته در روایتی دیگر، در خصوص حدود همسایگی مسجد، چنین بیان 
شــده اســت که همسایه مسجد، هر کسی است که صدای اذان به گوش او برسد: »َو َمْن 
َجاُر الَْمْســِجِد یَا أَِمیَر الُْمْؤِمِنیَن َفَقاَل َمْن َســِمَع الِنَداَء: و چه کسی همسایه مسجد است 
ای امیرمؤمنان، پس فرمود کسی که ندا)ی اذان( را بشنود« )محدث نوری، 1408هـ .ق، 
جلد 3: 356( اما این روایت با روایت قبل قابل جمع است. زیرا در صدر اسام که شهر ها 
آلودگی  صوتی چندانی نداشتند، قاعدتاً ممانعتی برای شنیده شدن صدای اذان تا چهل 
خانه مجاور مسجد وجود نداشته است. لذا چنین استنباط می شود که حدود همسایگی 
مســجد، همان چهل خانه از هر طرف )أَْربَِعینَ  َداراً ِمْن ُکِل َجانِب( اســت. پس مشخص 
شــد که اوالً مرکز هر محله مسجد آن است و ثانیاً با استناد به حدود همسایگِی مسجد، 
هر محله شــامل چهل باب از اطراف مســجد محله در تمامی جهات اســت. زیرا در غیر 
این صورت، خانه هایی را می توان تصور نمود که از توصیه به حضور در مســجد، مستثنی 
شــده اند که این امر با تأکید ویژه اســام برای اقامه نماز در مساجد، تطبیق ندارد. برای 
مثال اگر حد یک محله، به جای چهل خانه، پنجاه خانه از اطراف مسجد محله باشد آنگاه 
ســاکنان ده خانه آخر به دلیل آنکه خارج از حدود همســایگی مسجد هستند، از توصیه 
اکید به اقامه نماز در مسجد مستثنی می باشند که این امر، با آموزه های اسامی و توصیه 
فراگیر به همه شهروندان برای اقامه نماز در مساجد، تطبیق ندارد. بر این اساس، حدود 
کالبدی محله برابر اســت با چهل خانه از اطراف مسجد محله. یعنی یک محله مطابق با 
سبک زندگی اسامی عبارت است از مسجد و ارسنی عمومی در مرکز و خانه هایی که از 

هر طرِف مسجد تا چهل باب را شامل می شوند.
ـ بند هشــتم )اندازه شعاع محله(: با فرض آنکه عرض هر پاک مسکونی بین 15 تا 
20 متر باشــد، آنگاه مجموع عرض چهل خانه مســکونی برابر است با 600 تا 800 متر. 
دلیل آنکه حداقِل عرض پاک های مسکونی 15 متر فرض شده است این است که الزمه 
تطبیق پاک های مســکونی با سبک زندگی اســامی، درونگرا بودِن آنهاست؛ این ادعا 
طی مقاله ای علمی  پژوهشــی با موضوع درونگرایی در مســکن اسامی توسط نگارنده با 
اســتناد به ادبیات قرآنی و ارائه ادله متعدد، اثبات شــده است که شرح مبسوط ادله آن 
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در این مجال نمی گنجد؛ اما فارغ از لزوم درونگرایی در مســکن اسامی، ضرورت دیگری 
نیز برای بزرگ در نظر گرفتِن عرض پاک های مسکونی در سبک زندگی اسامی وجود 
دارد که عبارت اســت از ارجحیِت بزرگ بودن خانه از منظر اســامی. این مهم در برخی 
روایات مورد تصریح قرار گرفته اســت: »ِمْن َسَعادَِة الَْمْرِء الُْمْسلِمِ  الَْمْسَکنُ  الَْواِسع : بزرگی 
مســکن از سعادت مسلمان اســت.« )کلینی، 1407هـ .ق، جلد 6: 526( روشن است که 
برای تحقق چنین امری باید اوالً عرض و طول پاک، از اندازه مناسبی برخوردار باشد و 
ثانیاً باید بین طول و عرض، تناســب مطلوبی برقرار باشد )درخصوص لزوم تناسب طول 
و عرض می توان دو زمین هم اندازه که یکی 15*20 اســت و دیگری 50*6 اســت را با 
یکدیگر مقایسه نمود تا مشخص شود بزرگی مساحت در دومی، به دلیل عدم وجود تناسب 
هندسی مناسب میان طول و عرض، کمک چندانی به آسایش کاربر آن نخواهد کرد( لذا 
از آنجا که کاربســت الگوی درونگرا در پاک های با عرض کمتر از 15 متر، بسیار دشوار 
است، این عدد به عنوان حداقل عرض پاک های مسکونی، فرض شده است )در پاک با 
عرض 15 متر می توان 7 متر را در وسط پاک به حیاط اختصاص داد و دو طرف آن را 
نیــز بــه دو فضای با عرض 4 متر تخصیص داد که این نوع تخصیص فضا در عرض کمتر 
از 15 متر مقدور نمی باشــد زیرا عمًا یکــی از وجوه مجاور حیاط و یا خود حیاط، فاقد 
عرض مطلوب خواهد شــد( اما عاوه بر عرض خانه ها باید عرض معابر و همچنین عرض 
پاک های عمومی و خدماتی را که در مرکز محله و مجاور مســجد می باشــند نیز لحاظ 
نمود تا اندازه شعاع محله به دست آید. برای این امر، حالت های مختلفی قابل تصور است 

که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره می شود: 
حالت اول )حداکثر تعداد معابر(: در این حالت طبق تصویر 4، معابر بین خانه ها به صورت 

عمود بر شــعاع محله ترسیم می شــود و برای ایجاد دسترسی به همه خانه ها، بیشترین 
تعداد معبر الزم است. در چنین حالتی باید بین هر دو خانه مسکونی، یک معبر قرار گیرد 
)یعنی دو خانه و سپس یک معبر و در ادامه، مجدداً دو خانه و سپس یک معبر و به همین 
ترتیب تا چهل خانه( که نهایتاً تعداد معابر بین چهل خانه برابر خواهد شد با نوزده معبر. 
با فرض آنکه عرض هر معبر محلی ده متر باشــد، آنگاه مجموع عرض این معابر برابر 
اســت با 190 متر. برای محاسبه شعاع محله در این حالت باید سایر کاربری های موجود 
در مرکز محله )اعم از خود مسجد محله و کاربری های عمومی مجاور آن نظیر مدرسه و 
ابنیــه تجــاری و غیره( را نیز لحاظ نمود که با فرض آنکه مجموع عرض این کاربری های 
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محلی، حدود صد متر باشــد، آنگاه 50 متر آن در شــعاع لحاظ می شــود )50 متر دیگر 
در نیمه دیگر محله واقع می شــود( لذا در چنین حالتی با فرض عمود بودن معابر میان 
خانه ها بر شعاع محله و ایجاد بیشترین تعداد معبر شعاع تقریبی محله برابر است با جمع 
سه عدد شامل: 600 تا 800 متر )معادل مجموع عرض چهل خانه هر یک به عرض 15 
تا 20 متر(، 190 متر )معادل مجموع عرض 19 معبر ده متری میان خانه ها( و 50 متر 

)معادل عرض نیمی از مسجد و ارسن محله(
لذا در این حالت شــعاع محله برابر اســت با: 840 تا 1040 متر = )600 تا 800( + 
)190( + )50( اما به نظر می رســد که چنین حالتی فقط با روایت مربوط به چهل خانه 
تطبیق دارد و با روایت دوم )شــنیده شــدن صدای اذان توسط همسایه مسجد( تطبیق 
ندارد. زیرا دراین حالت شــعاع محله می تواند تا بیش از یک کیلومتر ادامه یابد و مبرهن 
است که در شرایط صدر اسام و عدم وجود امکاناتی نظیر بلندگو، صدای اذان در حالت 
معمول نمی توانســت در فاصله یک کیلومتری شنیده شود. به عاوه در شرایط معاصر نیز 
با وجود ساختمان های بلندی که برای صدای اذان، همچون مانع صوتی هستند، احتمال 
عدم انتشــار صدای اذان تا شعاع بیش از یک کیلومتری کامًا محتمل است. لذا این نوع 
ساختار و چیدمان فضای باز و بسته )که حاصل حداکثر تعداد معبر است( ساختاری است 

که با حدود همسایگی در محله مطابق با سبک زندگی اسامی تطبیق ندارد.

تصویر 4: شعاع تقریبی یک محله به مرکزیت مسجد با حداکثر تعداد معابر بین خانه ها؛ نرسیدن 
صدای اذان به انتهای محله به دلیل شعاِع تا بیش از یک کیلومترِی آن در چنین حالتی کاماًل 

محتمل است. )مأخذ: نگارنده(
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حالت دوم )حداقل تعداد معابر(: در این حالت طبق تصویر 5، معابر بین خانه ها به صورت 

موازی با شعاع محله ترسیم می شود و لذا برای ایجاد دسترسی به خانه ها، کمترین تعداد 
معبر الزم اســت. زیرا در این حالت همه پاک ها )از شــماره 1 تا 40( به صورت مجاور و 
دیوار به دیوار یکدیگر می باشند و دسترسی همگی آنها از معبری واحد که موازی با شعاع 
محله است و در ضلع فوقانی یا تحتانی آنها قرار دارد، تأمین می شود. در این حالت با فرض 
اعداد قبل )یعنی عرض 15 الی 20 متری برای هر پاک و عرض 50 متری برای نیمی از 
ارسن محله(، شعاع محله برابر است با: 650 تا 850 متر = )600 تا 800( + )50( به نظر 
می رسد این حالت با توجه به میانگیِن شعاِع حدوداً هفتصد متری محله، با هر دو روایت 
ذکر شــده )مبنی بر همسایگی تا چهل خانه و شنیده شدن صدای اذان توسط همسایه 
مســجد( تطبیق دارد. به عاوه، تحقیقات علمی معاصر نیز حدود چنین اندازه ای را برای 
شــعاع یک محله پیاده مدار، قابل قبول می دانند که در این خصوص می توان به تحقیقات 
متعددی از جمله رســاله دکتری باقری با عنوان »فضا های عمومی محله و ارتقاء فعالیت 
فیزیکی: پیاده روی سامت محور در فضا های مسکونی« و یا مقاله زمانی و شمس با موضوع 
ضرورت اتخاذ رویکرد محله مبنا استناد نمود. )باقری، 1387 و زمانی و شمس، 1393(

تصویر 5: شعاع تقریبی یک محله به مرکزیت مسجد با حداقل تعداد معابر بین خانه ها مطابق 
با سبک زندگی اسالمی؛ رسیدن صدای اذان به انتهای چنین محله ای به دلیل شعاع محدود آن 

کاماًل محتمل است. )مأخذ: نگارنده(

در ســایر حالت ها )با توجه به تعداد معابر بین پاک های مسکونی(، شعاع محله برابر 
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است با عددی بین اعداد حاصل از دو حالت فوق )حالت های حداکثر و حداقل تعداد معابر( 
و لــذا بــا توجه به تعداد معابر بین خانه ها و همچنین عرض هر خانه )که طبق توضیحات 
قبل، عددی بین 15 الی 20 متر فرض شــد(، شــعاع در ســایر حاالت بین دو عدد 650 
متر )به عنوان حداقل شــعاع( و 1040 متر )به عنوان حداکثر شــعاع( برآورد می شود. اما 
به نظر می رســد هر چه به حالت اول )یعنی حداکثر تعداد معبر و حداکثر شــعاع( نزدیک 
شــویم، عاوه بر تضعیف امکان پیاده مداری برای اقشــار مختلف در محله، امکان شنیده 
شــدن صدای اذان توســط خانه های دورتر )خانه چهلم و خانه های نزدیک به آن( به طرز 
قابل توجهی تضعیف می شود )زیرا همان طور که اشاره شد، در شرایط معمول، بعید است 
که صدای اذان به ویژه بدون اســتفاده از وسایل صوتی تا بُرد بیش از یک کیلومتر شنیده 
شــود( و لذا از بین حالت های قابل تصور، به نظر می رسد گزینه ای که بیشترین تطبیق با 
هر دو روایت فوق الذکر را دارد، حالت دوم )حداقل تعداد معابر( است. به عاوه، این گزینه 
به لحاظ امنیت نیز )که طبق ادعیه حضرت ابراهیم برای شــهر مکه و تصریح قرآن کریم، 
از مهم ترین شاخص ها در سبک زندگی اسامی است( شرایط مطلوب تری را برای ساکنان 
آنها به وجود می آورد زیرا به دلیل حداقِل تعداد معابر، محله با نفوذپذیری کمتری مواجه 
می شود و آمد و شد افراد غریبه به داخل بافت های مسکونِی زیرمجموعه محله، به حداقل 
می رســد که این امر، منتج به ارتقاء امنیت این بافت ها می شــود. با توجه به توضیحات 
فوق، چنین استنتاج می شود که محله اسامی، محله ای است با حدود شعاع مشخص و با 

مرکزیت مسجد محله. )تصویر 6(

تصویر 6: نمونه ای از نظام کالبدی یک محله اسالمی )پورجعفر و پورجعفر، 1391: 23(
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ـ بند نهم )مســاحت و جمعیت محله(: مطابق محاسبات و استدالل های ارائه شده در 
بند های قبل، شــعاع مطلوب برای محله به صورت تقریبی، عددی بین 650 تا 850 متر 
است که در ادامه، برای سهولت محاسبات، عدد 750 به عنوان میانگین این اعداد منظور 
می شود. بر این اساس مساحت تقریبی چنین محله ای برابر است با )1766250 مترمربع 
= 3/14 * 750 * 750(، یعنی حدود 176 هکتار. اگر طبق استاندارد های موجود، حدود 
نیمی از این مساحت به ابنیه مسکونی اختصاص یابد )و نیم دیگر به معابر و فضا های سبز 
و ســایر کاربری های عمومی تخصیص یابد( آنگاه مســاحت پاک های مسکونی یا سطح 
اشغال آنها در چنین محله ای برابر خواهد بود با 883125 مترمربع. از سوی دیگر، چنانچه 
طبق فرض قبل، طول و عرض هر پاک مسکونی بین 15 الی 20 متر باشد مساحت هر 
خانه عددی بین 225 متر تا 400 مترمربع خواهد شد که برای سهولت محاسبات، عدد 
312 به عنوان میانگین تقریبی این دو عدد، به عنوان متوسط مساحت یک پاک مسکونی 
در نظر گرفته می شــود. به این ترتیب، میانگین سطح اشغال ابنیه مسکونی در یک محله 
و میانگین مســاحت یک پاک مسکونی را می توان به ترتیب 883125 مترمربع و 312 
مترمربع فرض نمود. از تقسیم این دو بر یکدیگر، تعداد تقریبی پاک های مسکونی یک 
محله به دست می آید که عبارت است از 2830 خانه. الزم به ذکر است که طبق مطالعات 
تاریخی، این تعداد خانه در برخی محله های پررونق تمدن اسامی، مسبوق به سابقه بوده 
است. برای مثال در برخی دوره های تاریخی، تعداد خانه های موجود در محله عباس آباد 
اصفهان بیش از دو هزار خانه گزارش شــده اســت و یا گزارش فارس نامه ناصری حاکی 
از وجود بیش از هزار خانه در محله درب شــاهزاده شیراز بوده است. )ضیاء توانا، 1370: 
177( همچنین باید توجه نمود که مطابق با سبک زندگی اسامی، اغلب قریب به اتفاق 
خانه ها و پاک های مســکونی باید به صورت یک طبقه در نظر گرفته شــود، زیرا در غیر 
این صورت، توسعه عمودی منجر به تعارض با بسیاری از شاخصه های اسامی نظیر عدم 
اِشــراف بصری به همسایه، بهره مندی همسایگان از نور و تهویه مناسب و غیره می شود. 
)نگارنده، طی مقاله پژوهشِی دیگری، ادله فقهِی لزوم اجتناب از توسعه عمودی در شهر 
اســامی را به طور مبسوط و با استناد به متون دینی بیان نموده است( بر این اساس، اگر 
میانگین تعداد اعضای یک خانواده )شامل همه خانواده ها اعم از خانواده های کم جمعیِت 
دو نفــره  و خانواده های پرجمعیت با فرزندان زیاد( چهار نفر در نظر گرفته شــود، آنگاه 

جمعیت تقریبی چنین محله ای برابر است با: 11320 نفر = 4 *2830
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ـ بند دهم )حداکثر اندازه و جمعیت شهر اسالمی(1: طبق برخی روایات فقهِی مربوط 
به مسجد جامع، حداکثر شعاع شهر مطابق با سبک زندگی اسامی را می توان استنباط 
نمــود. روایــت اول را زراره بن أعین از امام محمدباقر)ع( نقل می کند: »خداوند از جمعه تا 
جمعه دیگر، سی وپنج نماز بر مردم واجب کرده است، یکی از آن نماز ها نماز جمعه است 
که باید به جماعت گزارده شــود و آن را از نُه کس برداشــته اســت: کودک، پیر، دیوانه، 
مسافر، بنده، زن، مریض، نابینا و کسی که در دو فرسخی نماز جمعه باشد.« 2 )ابن بابویه، 
1413هـ .ق: 409( روایت دوم نیز از امام باقر)ع( نقل شــده اســت: »نماز جمعه بر کسی 
که تا دو فرســخی آن قرار دارد، واجب اســت.« 3 )شیخ حر عاملی، 1409هـ .ق، جلد 7: 
309( همان طور که ماحظه می شــود، در این دو روایت، وجوب حضور در نماز جمعه تا 
دو فرســخِی مکاِن اقامه این نماز یعنی مســجد جامع شهر اعام شده است و کسانی که 
در فواصل دورتر از دو فرســخ اقامت داشته باشند، شرعاً موظف به حضور در نماز جمعه 
نیستند. البته درخصوص وجوب نماز جمعه در دوران غیبت، میان فقها اجماع نظر وجود 
ندارد و اغلب، این امر را مســتحب می دانند. لیکن طرح ارائه شــده در این مقاله، ناظر بر 
شرایط خاص و محدود و احکام مترتب بر آن نظیر دوران غیبت نیست. به عاوه چنانچه 
وجوب نماز جمعه در دوران غیبت را نیز نپذیریم و این مهم را صرفاً امری مستحب بدانیم 
نیز تفاوت چندانی در بحث ایجاد نخواهد شد. زیرا استحباب یک امر به معنای مطلوبیت 
آن از منظر شارع مقدس است و لذا می توان این مطلوبیت را به عنوان پایه ای برای بحث 
و تحلیل پیرامون آرمانشــهر اسامی و کلیت ساختار کالبدی آن قرار داد. بر این اساس، 
حداکثر اندازه مطلوب برای قطر شــهر اسامی، چهار فرســخ )معادل 12 میل و تقریباً 
معادل با 22 کیلومتر( می باشد که گزاره های سلسله واِر زیر، این مدعا را اثبات می نماید: 
ـ الف: مسجد جامع هر شهر )به عنوان مکان اقامه نماز جمعه در آن شهر(، باید واحد 
باشــد که موقعیت ایده آل برای این مسجد، کانون هندسی شهر است که در کتب فقهی 

1. شرح تفصيلی حداکثر اندازه و ابعاد شهر اسالمی و همچنين نمونه های عينی ساخته شده در تمدن 
اســالمی قباًل در مقاله نگارنده با عنوان »اندازه مطلوب شــهر و حومه از منظر فقه شيعی« در شماره 
43 مجله علمی پژوهشی مديريت شهری منتشر شده است که عالقه مندان جهت آشنايی با جنبه های 

بيشتری از احاديث مرتبط با اين موضوع می توانند به مقاله مذکور مراجعه نمايند.
2. إِنََما َفَرَض الَلُ َعَز َو َجَل َعَلی النَاِس مَِن اْلُجُمَعِة إِلَی اْلُجُمَعِة َخْمســاً َو ثاََلثِيَن َصاَل مِنَْها َصاَل َواِحَد 
َفَرَضَها الَلُ َعَز َو َجَل فِی َو ِهَی َو َوَضَعَها َعْن َعِن الَصغِيِر َو الَْکبِيِر َو الَْمْجنُوِن َو الُْمَســافِِر َو الَْعبِْد َو 

الَْمْرأِ َو الَْمِريِض  َو اْلَْعَمی َو َمْن َکاَن َعَلی َرأِْس َفْرَسَخيْن
3. تَِجُب  َعَلی  ُکِل َمنْ  َکانَ  مِنَْها َعَلی  َفْرَسَخيْن
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و همچنین برخی پژوهش های مرتبط، ادله این مهم به تفصیل بیان شده است. )رئیسی، 
)7-16 :1395

ـ ب: عموم شــهروندان و افراد ساکن در شــهر )به جز استثنائاتی که در روایات قبل 
ذکر شــد( موظف به حضور در نماز جمعه هستند. ســوره جمعه در این خصوص چنین 
می فرماید: »هان ای کسانی که ایمان آوردید هنگامی که در روز جمعه برای نماز جمعه 
اذان داده می شــود به سوی ذکر خدا بشــتابید و داد و ستد را ر ها کنید، این اگر بفهمید 
برای شــما بهتر اســت.« 1 )سوره جمعه، آیه 9( همان طور که ماحظه می شود طبق این 
آیه، همه مؤمنین موظف اند در زمان نماز جمعه، به ســوی این نماز بشتابند که برای آن، 
فضیلت بسیار نقل شده است. امام علی)ع( درخصوص فضیلت این نماز چنین می فرمایند: 
»در روز جمعه سفر مکن تا نماز جمعه را بگزاری، مگر سفری باشد که در آن روی به خدا 
داری، یا چاره ای دیگر جز رفتن به آن سفر را نداری.« )سیدرضی، 1415هـ .ق( ایشان در 
روایتی دیگر چنین می فرمایند: »من برای شش نفر نزد خداوند ضمانت بهشت می نمایم، 
یکی از آنان کســی است که به ســوی نماز جمعه برود و در راه بمیرد، آنگاه بهشت برای 

اوست.« )شیخ حر عاملی، 1409هـ .ق، جلد 5: 11(
ـ پ: با توجه به فضیلت و اهمیت بســیار زیاد این نماز، به دور از حکمت الهی اســت 
که برای چنین عبادت با فضیلتی، مردم شــهر به دو دسته تقسیم شوند و عده ای توصیه 
به آن شوند و برخی دیگر خیر )امری که در صورت بزرگ تر شدِن شعاع شهر از دو فرسخ 
اتفاق می افتد زیرا در چنین شــرایطی فقط افرادی ملزم به درک این فضیلت هستند که 
در کمتر از دو فرســخِی نماز باشند( ضمن آنکه از ســیاق آیه فوق الذکر )آیه نهم سوره 
جمعه( چنین برمی آید که مخاطب آیه، عموم شهروندان اند و به عبارت دیگر، مخاطب این 
آیه، عام اســت و نه خاص. زیرا اگر مخاطب آیه خاص بود باید در متن آیه، تخصیص یا 
قید خاصی بیان می شد که چنین نشده است. اما اگر شعاع شهر بیش از دو فرسخ باشد، 
عمًا به معنای آن است که مخاطب این آیه عام نیست زیرا در چنین شرایطی، فقط افراد 
خاصی مخاطب آیه قرار گرفته اند که در فاصله کمتر از دو فرسخی مسجد جامع باشند. 
به بیان دیگر، اگر شعاع شهر بیش از دو فرسخ باشد، برخی از شهروندان، سعادِت مخاطب 
قرار گرفتن از طرف آیه نهم ســوره جمعه را از دست می دهند و بدیهی است که این امر 

1. يَا أَيَُها الَِذيَن آَمنُوا إَِذا نُودِی ِللَصَلِة مِن يَْومِ اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا إِلَی ذِْکِر الَلِ َوَذُروا الْبَيَْع َذلُِکْم َخيٌْر لَُکْم 
إِن ُکنتُْم تَْعَلُموَن
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)به ویژه با توجه به فضیلت بسیار نماز جمعه( بر خاف حکمت الهی است.
با توجه به گزاره های سه گانه فوق، حداکثر شعاع شهر مطابق با سبک زندگی اسامی 
برابر اســت با دو فرســخ )حدود 11 کیلومتر( و بالتبع، حداکثِر مســاحت چنین شهری 
برابر اســت با 379940000 مترمربع )حدود 37994 هکتار( با این پیش فرض که %70 
مســاحت شهر به محات مسکونی اختصاص یابد )و سایر کاربری های فرامحلی نیز %30 
مساحت شهر را تشکیل دهند(، آنگاه مساحت محات مسکونی چنین شهری برابر است 
با 265958000 مترمربع = 70% * 379940000. از ســوی دیگر طبق محاســبات بند 
قبل )بند نهم(، مســاحت تقریبی یک محله برابر است با 1766250 مترمربع. از تقسیم 
این دو عدد بر یکدیگر، حداکثِر تعداد محات یک شهر به دست می آید که به طور تقریبی 
برابر اســت با 150 محله؛ اگر مطابق محاسبات بند های قبل، جمعیت هر محله 11320 
نفر باشــد، آنگاه می توان تخمین زد که حداکثِر جمعیت شــهر می تواند 1698000 نفر 
باشــد و بالتبع، تراکم ناخالص مســکونِی چنین شهری برابر است با 45 نفر در هکتار. به 
بیان دیگر، چنین اســتنتاج می شود که شهری که جمعیت و تراکمی بیش از این داشته 
باشد )نظیر برخی کان شهر های معاصر ایران(، به لحاظ تراکم جمعیت، تطابق الزم را با 

سبک زندگی اسامی ندارد.

5. نتیجه گیری
باتوجه به مجموع تحلیل های ارائه شــده در این مقاله، نظام کالبدِی کلی شهر مطابق با 
ســبک زندگی اسامی در تصویر 7 ارائه شده است. این نظام، ساختاری اولیه متشکل از 
16 محله و چهار منطقه شــهری است )هر منطقه شــامل چهار محله است( که قابلیت 
بسط و قبض دارد. یعنی می توان با افزودن محات و یا کاستن از آنها بر شعاع شهر افزود 
یا از آن کاســت. همان طور که در این تصویر مشخص شده است، مرکز این نظام عبارت 
است از مسجد جامع و ابنیه عمومی و ارسن شهرِی مجاور آن. در این نظام، قاعده مسجد 
محوری عاوه بر کلیت، در اجزای شــهر )شامل مناطق و محات( نیز تکرار شده است و 
مرکز هر محله یا منطقه، مسجد آن است. زیرا مسجد به عنوان کانوِن رشد شهر در نظام 
کالبدی مطابق با سبک زندگی اسامی است و حیات اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی 
شــهر به آن وابسته است؛ به نحوی که در بسیاری از شهر های تمدن اسامی، سایر ابنیه 
مهم عمومی نظیر مدرســه و بازار در مجاورت مســجد و با محوریِت آن شکل می گرفته 
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است و کانون اغلب حرکت های اجتماعی و سیاسی و غیره مساجد بوده  است. لذا حیات 
شــهر )چه حیات کالبدی و چه حیات معنوی و ماهوی( در سبک زندگی اسامی کامًا 

متأثر از مسجد است.
نکته حائز توجه درخصوص طرح مذکور این است که این طرح صرفاً ساختاری کلی 
و اولیه برای شهر را ارائه نموده است و قطعاً برای محیط های متفاوت )اعم از تفاوت های 
اقلیمی و جغرافیایی و غیره( باید با شرایط خاص آن محیط تطبیق یابد. برای مثال اجرای 
این طرح در دشتی هموار با اجرای آن در منطقه ای کوهستانی تمایز جدی دارد و یا ممکن 
است به دلیل محدودیت های طبیعی، امکان توسعه شهر به صورت مدور و متوازن، مقدور 
نباشد. لذا باید در هر منطقه، تغییراتی را متناسب با آن منطقه در این طرح ایجاد کرد تا 
قابلیت کاربردی پیدا کند. چراکه اساساً تکرار عینِی یک طرح ثابت و واحد، بدون ایجاد 
هیج نوع تغییر متناسب با مناطق مختلف، نه شدنی است و نه معقول و نه حتی مشروع 
)زیرا عقل و شــرع، هر دو، لحاظ کردن شرایط اعتباری و زمانی و مکانی را در نمونه ها و 

احکام موردی و مصداقی، تأیید می نمایند و بلکه الزم می دانند(

تصویر 7: طرح کلی برای کلیت نظام کالبدِی شهر مطابق با سبک زندگی اسالمی براساس قاعده 
مسجدمحوری )محوریت مسجد در کلیت و اجزای ساختارِی شهر در این طرح مشهود است(

تحليلی بر کليت نظام کالبدی شهر و ...
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پس همان طور که ذیل این طرح اشــاره شده است، این طرح صرفاً کلیتی ساختاری 
برای شــهر اسامی را ارائه نموده است که اجرای آن نیازمند ماحظه شرایِط بستر اجرا 
و در صــورت لزوم، ایجاد برخی تغییرات در طرح اســت. لیکن این تغییرات نباید منجر 
به مخدوش شــدن قاعده مســجدمحوری، به عنوان قاعده اصلی و ماهوی این طرح شود. 
همان طور که اشاره شد این طرح جهت تطبیق با سبک زندگی اسامی می تواند حداکثر 
تا قطر 22 کیلومتر، جمعیت تقریبی یک میلیون و هفتصد هزار نفر و تعداد 150 محله 
بسط یابد و هرچه شهر به لحاظ وسعت و یا جمعیت از حدود فوق، فراتر رود از مدار سبک 
زندگی اسامی فاصله بیشتری می گیرد. )البته این اعداد، بیانگر سقف جمعیت و وسعت 
است و شهر می تواند با جمعیت و وسعت به مراتب کمتر، مطابق طرح فوق اجرا شود و با 
الزامات سبک زندگی اسامی نیز همسو باشد( براساس مطالب فوق، طی جدول 1، اهم 
شاخصه های عددی شهر مطابق با سبک زندگی اسامی، به صورت تقریبی ارائه شده است.

جدول 1: کلیتی اجمالی از شاخصه های عددی شهر مطابق با سبک زندگی اسالمی )کلیه اعداد 
جدول فوق به صورت تقریبی است(

شاخصه های عددی شهر )به صورت تقریبی(

2830 خانهحداکثر تعداد پاک های مسکونی هر محله

11320 نفرحداکثر جمعیت محله

850 مترحداکثر شعاع محله

176 هکتارحداکثر مساحت محله

150 محلهحداکثر تعداد محله در شهر

11 کیلومترحداکثر شعاع شهر

38000 هکتارحداکثر مساحت شهر

1700000 نفرحداکثر جمعیت شهر )با پیش فرِض اختصاص 70% از مساحت شهر به محات مسکونی(

45 نفر در هکتارحداکثر تراکم ناخالص مسکونی

همان طور که در جدول فوق تصریح شــده اســت، جمعیت شــهر با این پیش فرض 
محاســبه شده است که 70% مساحت شــهر به محات مسکونی اختصاص یافته باشد و 
در صورت تغییر این درصد، جمعیت شــهر نیز تغییر خواهد کرد. مثًا در شــهر هایی که 
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درصد کمتری به محات مســکونی اختصاص داده می شود )مثًا شهر های صنعتی( اگر 
فرض شــود که 30% شهر به محات مســکونی اختصاص یابد، مساحت مجموع محات 
مسکونِی چنین شهری برابر می شود با: 113982000 مترمربع = 379940000 * %30 . 
به این ترتیب و ازآنجایی که طبق محاسبات انجام شده، مساحت هر محله می تواند حداکثر 
1766250 مترمربع باشــد، تعداد تقریبی محات مســکونی چنین شهری برابر می شود 
با 65 محله. اگر طبق محاســبات ارائه شده، حداکثِر جمعیت هر محله 11320 نفر باشد، 
آنگاه جمعیت مستقِر چنین شهری برابر خواهد شد با 730517 نفر. گرچه ممکن است 
جمعیت روز و شــب چنین شــهری )به دلیل صنعتی بودن(، یکسان نباشد و برخی افراد 
که محل سکونت شــان در شهر های مجاور است، طی روز برای کار به چنین شهری وارد 
شــوند. البته از برخی روایات، این طور اســتنباط می شود که چنین سبکی از زندگی که 
مبتنی بر تفکیک محل کار و ســایر وجوه زندگی است، از منظر اسامی مطلوبیت ندارد 
و مطابق با سبک زندگی اسامی، بهتر است محل سکونت و کار فرد، شهر واحدی باشد؛ 
اما در شــرایط زندگِی معاصر ممکن اســت برای همه افراد چنین امکانی فراهم نباشد و 
به دلیل تعارض منافع، فرد مجبور شــود برای کار به شهر و منطقه دیگری مراجعه نماید 
که برنامه ریزی برای اجتناب از این نوع زندگی، در مرحله اول، وظیفه زمامداران و بخش 
حاکمیت هر جامعه ای است تا ضمن بهره مندی صحیح از دانش آمایش سرزمین و توزیع 
متناسب خدمات، امکانات و صنایع در پهنه کشور، امکان کسب و کار برای همه افراد در 

محل سکونت شان را فراهم آورند.
در پایان، الزم اســت به ســه نکته مهم اشاره شود: اوالً برخی استنباط های ارائه شده 
در این مقاله مبتنی بر اســتاندارد ها و پیش فرض هایی است که پیرامون این استاندارد ها، 
اتفاق نظر و اجماعی میان متخصصین وجود ندارد )نظیر نسبت مساحت اراضی مسکونی 
به مساحت کل شهر و یا میزان اختصاص مساحت شهر به محات مسکونی و غیره( برای 
مثال در خصوص نسبت اراضی مسکونی به کل اراضی شهر، اعدادی را از حدود 40 تا 60 
درصد در مراجع مختلف می توان مشــاهده نمود که البته همین تفاوت ها نیز در شرایط 
اقلیمی و جغرافیایی مختلف، مضاعف خواهد شد. زیرا برای مثال، بافت های مسکونی در 
شــهر های اقلیم گرم و خشک در مقایسه با اقلیم معتدل، فشرده تر هستند که این امر بر 
نســبت اراضی مسکونی به اراضی کل شهر تأثیر گذار است. لذا بسط نتایج حاصل از این 
پژوهش به مصادیق عینِی مختلف، الزاماً نیازمند ماحظه شــرایط اقلیمی، جغرافیایی و 
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اعتبارِی مختلف آنها می باشــد و برخی پیش فرض های مقاله )نظیر نســبت 50 درصدی 
اراضی مســکونی به مساحت شهر(، با توجه به شرایط اعتباری و مصداقِی مختلف، قابل 
تجدیدنظر است که البته این تجدیدنظر باید ضابطه مند و روشمند و مبتنی بر یافته های 
علمــی )اعم از علوم جغرافیایی و اقلیمی و غیره( باشــد. اما به رغم امکان تجدیدنظر در 
پیش فرض ها )به تناســب با شــرایط اقلیمی و اعتباری مختلف(، روش و نحوه استنباط 
اعداد و ارقام در این پژوهش، قابل بسط به مصادیق مختلف است و در هر یک از مصادیق 
مختلف، می توان با ارائه پیش فرض های متناسب با شرایط اقلیمی و اعتبارِی آن مصداق، 
از روش و مراحل و استدالل های منطقِی ذکرشده در این مقاله برای استنتاج شاخصه های 

عددِی متناسب با آن مصداق بهره برد.
ثانیاً ممکن اســت این نقد به ذهن مخاطبان گرامی وارد شــود که شهر های جدید، 
متناســب با حرکت خودرو طراحی می شود و آموزه های اسامی درخصوص شاخصه های 
عددِی شهر که متناسب با شهر های پیاده محور بوده است، قابل بسط به شهر های معاصر 
نمی باشــد. این اما نقد چندان وارد نیســت، زیرا متخصصین متعددی در تحقیقات اخیر 
اثبات نموده اند که در شــهر های معاصر نیز در میان دوگانه پیاده و ســواره، اولویت باید 
به پیاده اختصاص یابد و شــهر های پیاده مدار، به مراتب بیش از شهر های ماشین مدار از 
توانایی تحقق کیفیت های انسانی برخوردارند. لذا فارغ از متون دینی، مطابق با یافته های 
علمی جدید نیز باید در تبیین کلیت نظام کالبدی شــهر، اصالت و اولویت را به انسان و 

حرکت پیاده داد و نه ماشین و حرکت سواره. 
ثالثاً این پژوهش )درخصوص شاخصه های عددی شهر اعم از وسعت و جمعیت و غیره 
با استناد به متون دست اول دینی( در نوع خود، برای اولین بار ارائه شده است و به همین 
دلیل قطعاً خالی از نقد و نقصان نیست. اما نگارنده امیدوار است انتشار این پژوهش، گامی 
رو به جلو برای پیش برد پژوهش های مشابه با محوریت متون دست اول دینی باشد و این 
متون غنی، بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران عرصه معماری و شهرسازی قرار گیرد.
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