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شاخصهاي عددي شهر نظير جمعيت ،اندازه و تراکم و غيره از جمله عوامل مؤثر
بر تحقق سبک زندگي اسالمي است ،چرا که میتواند تسهيلگر يا تضعيفگر ايفاي
وظايف ديني باشد و بيتوجهي به آنها ،خألي است که در کالنشهرهاي 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 ميتوان از متون ديني براي
شــاخصهاي عددي شهر ،ارقام مشخصي استنباط نمود؟ اغلب پژوهشهاي پیشین
مربوط به شــهر اســامي يا به شاخصههاي عددي شهر ورود نکردهاند و يا اگر وارد
شــدهاند ،مبتني بر منابع ديني نبوده است .براســاس يافتههاي اين پژوهش ،حداکثر
جمعيت تقریبیِ شهر ،مطابق با سبک زندگي اسالمي 38000 ،هکتار و يک
ِ
مساحت و
ميليون و هفتصد هزار نفر است که غفلت از اين ارقام و فرارفتن شهر از شاخصهاي
عدديِ مذکور ميتواند تأثير نامطلوبي بر تحقق سبک زندگي اسالمي داشته باشد.
واژگان کلیدی:
شهر اسالمی ،شاخصههای عددی شهر ،متون دینی ،مسجد ،سبک زندگی اسالمی
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ِ
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 .1مقدمه

آیا اســام در خصوص کلیت نظام و ســاختار کالبدی شهر ،راهبرد و بهطور خاص،

شــاخصههای عددی مشــخصی را (برای اندازه و تراکم و غیره) تبیین نموده اســت

و یا خیر و در صورت مثبت بودنِ پاســخ این ســؤال ،کیفیت آن شاخصهها 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)،

اینطور به ذهن متبادر شود که اسالم در اینخصوص صامت است و مسئله چیستیِ

نظام کالبدی شهر و شاخصههای عددی آن را به کلی به عقل بشر واگذار کرده است.
اما با توجه به اینکه نظام کالبدی و شــاخصههای عددی حاصل از آن بر بســیاری از
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مســائل مهم دیگر نظیر کیفیت روابط همسایگی ،حقوق شهروندی ،عدالت اجتماعی
و فضایی و غیره که همگی از مسائل مهم و مطرح در متون دینیاند تأثیرگذار است،

لذا بهنظر میرســد که ادعای سکوت اســام در خصوص نظام کالبدی شهر ،ادعایی

شتابزده و توأم با سطحینگری است و چنانچه متون دینی مورد تعمق و تدبر عمیق

قرار گیرد میتوان از آنها یافتههای مهمی را در اینخصوص اســتنتاج نمود .بهویژه

آنکه در متون دینی ،بهصراحت به مســلمین توصیه شــده است که در همه رفتارها

و روشهــای خود برای مســائل مختلف زندگی ،چارچوبهــا و الگوهای مختص به

خود را داشــته باشــند و از ســایر فرهنگها و تمدنها پیروی و تقلید ننمایند .در
اینخصوص میتوان به این روایت امام علی(ع) اشاره نمود« :مَنْ تَشَ َب َه ب ِ َق ْو ٍم عُدَ ِم ْنهُم:

هر كســی به گروهی تشــابه جوید از آنان شمرده میشــود( ».محدثنوری1408 ،

هـــ .ق ،جلد )440 :17همانطور که مالحظه میشــود در ایــن روایت ،هیچ قید یا

تخصیصی برای عدم تشــابه به سایر فرهنگها 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 میشود .پس الزم است با تعمق بر متون دست اول دینی

مشــخص شود که چه ســاختار و نظام کالبدی کلی و بالتبع ،شاخصههای عددی را
میتوان برای شــهر مطابق با سبک زندگی اسالمی اســتنباط نمود تا با اجرای آن،

شهر اســامی ،هویت مستقل خود را داشته باشد و مشمول تشابه به شهرهای سایر
تمدنها نشــود .البته از آنجاکه پرداختن عمیق به همه وجوه ســاختار کالبدی شهر

(اعم از مســکن و مسجد و مدرســه و غیره) در یک مقاله محدود نمیگنجد در این

تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و ...

مقاله صرفاً به کلیت کالبدی شــهر و شــاخصههای کلی مرتبط با آن (نظیر اندازه و

جمعیت شهر) پرداخته شده است.

1

در این مقاله برای تبیین کلیت نظام کالبدی شهر و شاخصههای عددیِ آن ،در مقام

گردآوری دادهها از روش مطالعات اسنادی کتابخانهای بهره گرفته شده است؛ به اینترتیب
که با جســتجوی موضوعی در متون دست اول دینی (شامل آیات و روایات) ،گزارههایی
که با مسئله این پژوهش ارتباط دارند مورد ژرفکاوی قرار گرفتهاند .در گام بعد (در مقام

تحلیل و داوری دادهها) جهت تحلیل گزارهها و استنتاج شاخصههای عددیِ شهر مطابق

با ســبک زندگی اســامی ،ضمن تحلیل محتوای کیفی گزارههای حاصل از منابع دینی
(آیات و روایات) ،یافتههای پژوهش با استفاده از روش استداللی منطقی ،استنباط شدهاند.
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 .2پیشینه 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 نوشــتاریِ این موضوع ،بســنده کردهاند و پژوهش آنها به ترسیم ،طرح و الگوی
گرافیکی مشــخصی برای کلیت نظام کالبدیِ شــهر منتج نشده است که از جمله آنها
میتوان به برخی آثار محمد نقیزاده ،جابر دانش ،علیاکبر تقوایی ،بسیم سلیم حکیم

2

و غیره اشاره نمود( .نقیزاده46-64 :1394 ،؛ دانش15-31 :1389 ،؛ تقوایی و خدایی،

 103-113 :1390و حکیــم )1986 ،اما برخی دیگر عالوه بر توصیفات نوشــتاری ،به

ترســیمات گرافیکی و ارائه الگوی کالبدی برای شهر اقدام نمودهاند و مدعی شدهاند که

ســاختار کالبدی شهر اســامی ،مطابق با کلیت طرحی است که آنها استنتاج نمودهاند

که از جمله آنها میتوان به ترســیمات ارائه شده توسط دتمان ،3اهلرس ،ویرث 4و غیره
اشاره نمود( .تصاویر  2 ،1و )3

 .1عالقمندان به جزئیات بیشتر در اینخصوص میتوانند به کتاب تألیفی نگارنده با موضوع معماری
و شهرســازی مطابق با ســبک زندگی اســامی مراجعه نمایند (رک :رئیسی )1397 ،که متشکل از
فصول متعددی اســت و به جزئیات نظام کالبدی مذکور (نظیر ابنیه مســکونی و و تجاری و غیره)
ورود کرده است.
2. Hakim
3. Dettmann
4. Wirth
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تصاویر  1و  :2طرحهای ارائهشده توسط اهلرس (راست) و دتمان (چپ) برای نظام کالبدی شهر
اسالمی (شفقی 215 :1387 ،و دتمان) 1969 ،1
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تصویر :3طرح ارائهشده توسط ویرث برای نظام کالبدی شهر اسالمی (ویرث)2000 ،2

لیکن نقد مهمی که بر اغلب این طرحها و ترسیمات وارد است این است که طرحهای

مذکور ،با دیدگاهی پســینی ارائه شــدهاند و نه پیشینی؛ یعنی با مطالعه مصادیق و نظام

کالبدی شهرهای تمدن اسالمی ،ساختار کالبدی شهر اسالمی را استنتاج نمودهاند و مدعی

شدهاند که این ساختار ،همان الگویی است که شهر اسالمی باید طبق آن احداث شود ،در

حالیکه نتیجه چنین فرایندی ،نهایتاً میتواند استنتاج نظام کالبدی شهرهای مسلمین باشد

و نه استنباط نظام کالبدی شهر اسالمی (بهمعنای شهر مطابق با سبک زندگی اسالمی)

1. Dettmann
2. Wirth

تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و ...

طی این مقاله سعی شده است به رفع این خأل مبادرت شود و الگوی ساختاری شهر

اســامی (بهمعنای شهر مطابق با آموزهها و ســبک زندگی اسالمی) با استناد به متون

دست اول دینی استنباط شود.
 .3چارچوب نظری

شــهر همانند هر پدیدار زند ه 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 نیستها) و دومی

از سنخ عمل (با محوریت بایدها و نبایدها) میباشد .مواردی نظیر شاخصههای عددی و

نظام کالبدی شهر که با مؤلفههایی نظیر اندازه شهر ،مساحت شهر ،جمعیت شهر ،تعداد
محلههای شهر ،تراکم مسکونی و غیره مشخص میشود همگی از جمله مواردی هستند

که در وجوه بیرونی و کالبدی شهر بروز مییابند و در میان دوگانه بینش و کنش ،از نوع
کنش (بهطور مشــخص کنشهای کالبدی) و یا نتایج این کنشها تلقی میشوند .البته

طبق آموزههای 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 اینباره چنین میفرمایند« :و

بدان كه هر ظاهرى را باطنى است که بر مثال آن است ،آنچه ظاهرش پاكیزه بوَد باطن
آن نیز آن چنان اســت و آنچه ظاهرش پلید اســت ،باطن آن نیز پلید است... ،و بدان که
هر كردهاى چون میوهاى اســت كه از گیاهى رســته است و هیچ گیاه را از آب بىنیازى

نیست و آبها گونهگون بوَد .آنچه آبیارىاش نیكو ،درختش نیكو و میوهاش شیرین است
و آنچه آبیارىاش پلید ،درختش پلید و میوهاش تلخ اســت( 1».نهجالبالغه ،خطبه )154

لذا برای تبیین مســئله چگونگی تجلیِ بینشها و اعتقادات اسالمی در عرصه ظاهری و
یا کنشیِ شهر (و بهطور مشخص نظام کالبدی شهر) ،گریزی از تعیین مؤلفههای سهیم

در کنشهای کالبدی نظیر اندازه و مســاحت و جمعیت شهر ،متناسب با بینش اسالمی

نیست و این چهارچوب ما را برای پرسیدن پرسشهای تخصصی از محضر منابع ارجمند
دینی و ژرفکاوی این منابع برای دریافت پاسخهای الزم مجهز میکند.

در وجوه دوگانه مؤثر بر شهر (بینش و کنش و یا باطن و ظاهر) مهمترین اصل حاکم بر

ُث ب َا ِطنُ ُه ...
ُث ظَا ِه ُر ُه خَ ب َ
َاب ب َا ِطنُ ُه َو مَا خَ ب َ
َاب ظَا ِه ُر ُه ط َ
 .1و ا ْعلَمْ أَنَ ل ِكُ لِ ظَا ِه ٍر ب َاطِن ًا َعلَى مِثَال ِ ِه َفمَا ط َ
َاب َغرْسُ ُه
َاب سَ ْقیُ ُه ط َ
َو ا ْعلَمْ أَنَ ل ِكُ لِ َعمَلٍ نَبَات ًا َو كُلُ نَبَاتٍ َل ِغنَى ب ِ ِه عَنِ الْمَاءِ َو ال ْ ِمیَا ُه مُخْ َت ِلفَةٌ َفمَا ط َ
َت ث َ َم َرتُه
ُث َغرْسُ ُه َو أَ َمر ْ
ُث سَ ْقیُ ُه خَ ب َ
َت ث َ َم َرتُ ُه َو مَا خَ ب َ
َو حَ ل ْ
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وجه بینشی و یا هست و نیستهای نظری ،اصل حقیقتمداری و مهمترین اصل حاکم بر

وجه کنشی و یا بایدها و نبایدهای عملی ،اصل عدالتمداری میباشد( .نقرهکار و رئیسی،

 )6-11 :1391بر این اســاس ،اصل عدالتمحــوری ،اب َراصل حاکم بر بایدها و نبایدهای
تکوین و توسعه شهری در شهرهای مطابق با سبک زندگی اسالمی 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 مهمترین مفاهیم اســامی است و جایگاهی چنان رفیع در منظومه فکری اسالم

دارد که در قرآن کریم از آن بهعنوان علت و فلسفه ارسال رسل تعبیر شده است( .سوره

حدیــد ،آیــه  )25عالوه بر آیات ،در روایات نیز اهمیت عدل به دفعات مورد اشــاره قرار
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گرفته اســت .امام علی(ع) با تأکید بر اهمیت عدل در نظام شهری چنین میفرمایند« :ما

ُعمِرت البلدان ب ِمثلِ العَدل :شهرها به چیزی همانند عدل آباد نشود» (خوانساری:1366 ،

 )688و عدم رعایت آن را عامل ویرانی شهرها دانستهاند« :الظلمُ یدم ُر الدیار :ستم شهرها

را واژگون میکند( ».خوانساری)26 :1366 ،
باطن :مبانی بینشی و اصول نظری
(هست و نیستها)

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

حقیقتمداری

عدالتمداری

نمودار  :1حقیقتمداری و عدالتمداری بهعنوان دو اب َر اصل حاکم بر
حوزه های بینشی (محتوا) و کنشی (کالبد) شهر اسالمی (مأخذ :نگارنده)

برای عدل دو تعریف کلی وجود دارد که بسیاری از تعاریف دیگر ،حول این دو تعریف

دور میزنند .این دو تعریف عبارتاند از« :وضع الشیء فی موضعه» و «اعطاء کل ذیحق
حقه»؛ درعینحال ،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؛ بهعبارت دیگر عدل ،یک مفهوم بیشتر ندارد .اما بهحسب مصادیق گوناگون،

جلوههای مختلفی از خود نشــان میدهد( .جوادیآملی )200 :1375 ،به اینترتیب ،در
نظام کالبدی شــهر ،آنگاه مفهوم عدالت ،تجلی حداکثری پیدا میکند که اوالً بر مبنای

«اعطاء کل ذیحق حقه» ،کاربریهای شهری به تمام نیازهای مشروع انسانها (متناظر با

تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و ...

کل ذیحق) پاسخ مناسب و به حق یعنی به دور از افراط و تفریط دهند .یعنی متناسب
با هر نیاز مشــروعی ،کاربریِ مشخصی پیشبینی شود تا به هر نیاز ،پاسخِ به حقی اعطا
شود؛ ثانیاً بر مبنای «وضع الشیء فی موضعه» هر کاربری در جای مناسب خود ،مکانیابی

شده و در موضع متناسب با خود قرار گیرد تا نظام کالبدی شهر ،متناسب با سلسلهمراتب
منطقی کاربریها شکل گیرد .بر ایناساس ،نیازهای انسان و چگونگی پاسخگویی ساختار

کالبدی شهر به این نیازها ،مالک اصلی برای سنجش تحقق یا عدم تحقق عدالت در این
ساختار و بالتبع ،شاخص اصلی برای ترسیم نظام کالبدی شهر اسالمی است .به بیان دیگر،

از یکســو ،الزمه تحقق سبک زندگی اسالمی در نظام کالبدی شهر ،تأمین اصل عدالت
در این نظام اســت و از ســوی دیگر ،الزمه تأمین اصل عدالت در این نظام ،پاسخگوییِ

منطقی آن به همه نیازهای مشروع انسان است .در اینصورت است که دو مفهوم «اعطاء

کل ذیحق حقه» و «وضع الشیء فی موضعه» تحقق مییابد و بهدنبال آن ،عدالت نیز در

نظام کالبدی شهر ،متجلی شده و در نتیجه ،بستر تحقق سبک زندگی اسالمی در نظام
کالبدی شهر ،مهیا میشود .براساس توضیحات فوق ،برای تبیین و ترسیم نظام کالبدی
شهر اسالمی ،الزم است ابتدا نیازهای انسان و مراتب آنها از منظر اسالمی مشخص شود
تا سپس بتوان نظام کالبدی متناظر با این نیازها را استنباط نمود.

بــرای این مهم (نیازهای انســان و مراتــب آن) تاکنون نظرات متعددی از ســوی

اندیشمندان مختلف ارائه شده است که از مشهورترین آنها هرم مازلو میباشد .اما بهرغم
نقاط قوت نظریه مازلو ،از منظر اســامی ،نقدهای جدی بر این نظریه وارد اســت که از

مهمترین آنها ،نقص در انسانشناسیِ حاکم بر این نظریه است .به اینمعنا که تعریفی که

از انســان و قوا و ساحات وجودیِ وی در این نظریه میشود با تعریفی که در اسالم بیان

شــده است تفاوتی ماهوی دارد .از منظر اسالمی و طبق روایتی پرمغز از امام علی(ع) ،در

نوع انسان (فارغ از تفاوتهای جغرافیایی و فرهنگی و اقلیمی و غیره) ،حداقل چهار نوع

نیاز ،قابل پیجویی اســت که این چهارگانه ،متأثر از چهارگانه قوا و مراتب نفوس انسان
میباشد .در این روایت ،از كمیل بنزیاد چنین نقل شده است كه گوید« :از موالیم علی

(ع)

پرســیدم میخواهم نفسم را به من بشناســانی .حضرت فرمود :ای كمیل كدام نفس را
میخواهی به تو معرفی كنم؟ گفتم موالی من ،آیا بیش از یك نفس وجود دارد؟ فرمود:

ای كمیل ،همانا چهار نفس است :نامی نباتی ،حسی حیوانی ،ناطقی قدسی و کلی الهی.
برای هركدام از این نفسها پنج نیرو و دو خاصیت است( ».طریحی)115-116 :1375 ،
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سپس ایشان در ادامه ،به تفصیل درباره نیروها و خواص هر یک از این نفوس ،توضیحاتی
فرمودند( .جهت اطالع بیشتر رک :طریحی )115-116 :1375 ،طبق این روایت ،بهتبعِ

چهار نفس انسان که عبارتاند از نباتی ،حیوانی ،قدسی (عقالنی) و الهی (روحانی) ،چهار
دسته نیاز در نوع انسان وجود دارد که دو دسته اول (یعنی نیازهای نباتی و حیوانی) در

گروه نیازهای مادیِ انسان جای میگیرند و دو دسته بعد (یعنی نیازهای عقلی و روحانی)

در دسته نیازهای فرامادی او .بر ایناساس ،از آنجا که شهر باید پاسخگوی همه نیازهای
انسان باشد ،نظام کالبدی شهر ،باید هم حاویِ کاربریهای متناسب با قوای مادی انسان
(قوای نباتی و حیوانیِ انسان) باشد و هم حاویِ کاربریهای متناسب با قوای فرامادی و

معنوی انسان (قوای عقالنی و روحانیِ انسان)
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تدبــر در قــرآن کریم نیز نتیجه فوق را تأیید مینمایــد .آیات مربوط به مکه مکرمه

بهعنوان شــریفترین شــهر در تمدن توحیدی ،بهویژه آیات مربوط به دعاهای حضرت

ابراهیم(ع) برای این شهر تأییدی است بر این مدعا؛ باید توجه نمود که با عنایت بهتعبیر
انحصــاری قرآن کریم برای مکه مکرمه که آن را «امالقری» مینامد و با عنایت به جایگاه

ممتاز این شهر در تمدن اسالمی ،باید برای تبیین کلیت نظام کالبدی شهر اسالمی ،به
این شهر نگاهی ویژه داشت( .1نقیزاده )9 :1389 ،حضرت ابراهیم(ع) پس از تجدید بنای

کعبه شــریف ،برای شهر مکه و اهل آن سه دعا میکند که بر مبنای این ادعیه ،میتوان

کلیت نظام نیازهای شــهروندان (اعم از نیازهــای 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 آوردهاند از هر

گونه میوه و محصوالت روزی گردان( »2سوره 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 دار( »3سوره 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 ا ْرزُقْ أَ ْهلَ ُه مِنَ

 .1درخصوص جایگاه «امالقری» در شــهرهای اسالمی و همچنین تفاوت بلد با مدینه و قریه ،ر.ک
به :رئیسی1395 ،
َرات مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ب ِاللَ ِ َو الْیَوْ مِ ْال ِخرِ.
َب اجْ عَلْ هذا بَلَدا ً آم ِن ًا َو ا ْرزُقْ أَ ْه َل ُه م ِنَ الثَم ِ
َ .2و إ ِ ْذ قالَ إِب ْراهیمُ ر ِ
َب اجْ عَلْ هَذَ ا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْ نُبْن ِی َوبَن ِیَ أَنْ ن َ ْعبُدَ ْالَصْ نَام
َ .3و إ ِ ْذ قَالَ إِبْرَاهِیمُ ر ِ

تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و ...

الثَمَ راتِ  :دعای رزق)؛ دعای دیگرمرتبط با قوای عقالنی انسان است (رَبِ اجْ عَلْ هذا بَلَدا ً
آمِناً :دعای امنیت) زیرا الزمه فعالیت مطلوبِ قوه تدبیر و تعقل انســان ،احساس امنیت

است؛ دعای دیگر نیز مرتبط با قوای الهی یا روحانی انسان است (وَاجْ ُن ْبنِی َو بَنِیَ أَنْ ن َ ْعبُدَ

ال آشکاری با محتوای
ْالَصْ نَام :دعای توحید و دوری از شــرک) این ســه دعا ،ارتباط کام ً

روایت امام علی(ع) درباره دستهبندی قوای انسان و نیازهای مرتبط با هر قوه دارد .بهنحوی

که دعاهای حضرت ابراهیم برای مکه مکرمه (بهعنوان ام القرای شهرهای تمدن اسالمی)
همه نیازها و قوای انسان را پوشش میدهد .پس سایر شهرهای اسالمی نیز بهتبعیت از

الگوی مذکور باید بهنحوی ســازماندهی شوند که همه نیازها و قوای انسان مورد توجه

کافی قرار گیرد و نظام کالبدی شهر ،پاسخگوی همه این نوع نیازها باشد .یعنی همانطور

ال اشــاره شــد این نظام باید هم حاویِ کاربریهای متناسب با قوای مادی انسان
که قب ً
(قوای نباتی و حیوانیِ انسان) باشد و هم حاویِ کاربریهای متناسب با قوای فرامادی و

معنوی انسان (قوای عقالنی و روحانیِ انسان)؛ البته مبرهن است که با توجه به اقتضائات
و ویژگیهای هر یک از این نفوس و نیازهای برخاسته از آنها ،کاربریهای متناظر با هر

هندسه ،فرم ،رنگ
و فضاهای آفاقی
(متناسب با نیازهای
نباتی و حیوانی)

نیازهای
نفس الهی

نیازهای نفس عقالنی

نی
(ف ازها
یب
صل م رخا
شتر سته ا
ک ان ز نف
سان ب وس
ا نبا دانی
تات و م
و حیو ادی
ان
ات)

هندسه ،فرم ،رنگ
و فضاهای انفسی
(متناسب با نیازهای
عقلی و الهی)

نی
ازها
(ف ی ب
صل رخا
مم ّیز سته ا
انس ز نف
ان ب وس
ا نباتا عقل
ت یوا
و حیوانا لهی
ت)

یک از این نیازها ،نوع خاصی از هندسه ،فرم و رنگ را اقتضا مینماید( .نمودار )2

نیازهای نفس حیوانی
نیازهای نفس نباتی

نمودار :2سلسله مراتب نیازهای انسان و هندسه و فضاهای متناسب با آنها در
کلیت ساختار کالبدی شهر مطابق با سبک زندگی اسالمی (مأخذ :نگارنده)

 .4بحث و تحلیل

مشــخص شــد که انسان دارای دو نوع نیاز مادی و فرامادی است که اولی از قوای نباتی

و حیوانی او نشئت میگیرد و دومی از قوای عقلی و الهی او؛ همچنین هر فضایی (بسته
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به اینکه عملکرد آن فضا بیشــتر متناسب با کدام نوع از نیازهای انسان باشد) با هندسه،
فرم و رنگهای مشــخصی سنخیت دارد .اما رعایت این موارد بهتنهایی نمیتواند ضامن

تحقق نظام کالبدی مطابق با ســبک زندگی اســامی باشد .زیرا برای این مهم ،عالوه بر
توجه به همه نیازهای انســان و هندسه و فرم متناسب با آن نیازها ،باید تعادل در توجه

به نیازها در نظام کالبدی شــهر نیز مالحظه گردد .زیرا از منظر اسالمی ،زمانی حقیقت

مختلف وجودیِ وی ،تعادل
ِ
انســانیت آدمی به احســن وجه فعال میگردد که بین قوای
برقرار شــود؛ «معنای انســانیت بهواقع کلمه ،جز با تعدیل قوای مختلف و بردن هر کدام

به راه میانه مشــروع ،بهدست بشر نمیآید و ملکه اعتدال قوی ،همانی است که ما بهنام
اخالق فاضله انسانی چون حکمت و شجاعت و عفت مینامیم و همگی زیر کلمه عدالت
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جمعاند»( .طباطبایی )146 :1346 ،پس الزمه تطبیق نظام کالبدی شهر بر سبک زندگی
اسالمی ،اوالً توجه توأمان این نظام به همه مراتب نیازهای انسان و ثانیاً ایجاد تعادل در

توجه به نیازها و برقراری عدالت در ارضای نیازهای مذکور است .بهنحوی که با استناد به

دو تعریف اصلیِ عدالت شــامل «اعطاء کل ذیحق حقه» و «وضع الشیء فی موضعه» اوالً

حق هر نیا ِز انسان با تعریف کاربریهای متناسب با آن نیاز داده شود و ثانیاً هر کاربریای

در موضع و مکان متناســب با اقتضائات و ویژگیهایش در ساختار شهر مکانیابی شود؛

تحقــق این دو مهم ،بهمعنای تحقق اصل عدالت در نظام کالبدی شــهر و بالتبع ،تأمین
شــرط اصلیِ تطبیق این نظام بر سبک زندگی اسالمی است .در ادامه ،طی سیر منطقیِ

کیف تحققِ این مهم ،تبیین میشود:
بندهای ذیل ،فرایند و کم و ِ

ـ بند اول (قوا و نیازهای مختلف انســان) :از آنجاکه 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 نیازهای مادی انسان و نفوس متناظر با آن (نفوس نباتی

و حیوانی) طراحی شود؛ همچنانکه بخشی دیگر از کالبد شهر ،باید پاسخگوی نیازهای
معنوی انسان و نفوس متناظر با آن (نفوس عقالنی و الهی) باشد.

ـ بند دوم (اولویت نیازهای معنوی بر مادی) :مطابق با معارف اسالمی ،نیازهای معنوی

در مقایسه با نیازهای مادی ،در مرتبه و اولویت باالتری قرار دارند و در واقع ارزش نیازهای

مادی به این اســت که مقدمه و بسترســاز تأمین بهتر نیازهای فرامادی و معنوی باشند
زیرا نفوس متناظر با نیازهای معنوی (نفوس عقالنی و الهی) در مقایسه با نفوس متناظر

با نیازهای مادی (نفوس نباتی و حیوانی) در مرتبه باالتری قرار دارند و دلیل شــرافت و

تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و ...

برتری انسان بر حیوان نیز در برخورداری از همین نفوس معنوی است؛ تا جاییکه انسانی

که فقط نفوس نباتی و حیوانی او فعال باشد و از معنویات بیبهره باشد ،تفاوتی با حیوان

ِک کَاألنعــا ِم ب َل هُم أضَ ل :آنها همانند چهارپایان
ندارد و بلکه از آن پایینتر اســت« :اوُلئ َ

هستند و بلکه گمراهترند( ».سوره اعراف ،آیه )179

ـ بند ســوم (اولویت کاربریهای مذهبی بر سایر کاربریها) :بهدلیل اصالت و برتری

معنویات در مقایســه با مادیات ،کالبدهای متناظر با نیازهای معنوی انســان نیز در نظام

کالبدی شــهر اســامی ،باید در سلسله مراتب باالتری در مقایســه با کالبدهای متناظر
با نیازهای مادی او مکانیابی شــوند .مطالعه ســیره معصومین(ع) شــواهد قابلتوجهی را

در اینخصوص بهدســت میدهد .برای مثال ،چنین نقل شــده است که بههنگام توسعه

مدینهالنبی ،پیامبر اکرم(ص) عرض راه مسجد را ده گز قرار داد و آنگاه فرمود که سایر راهها
را هفت گز عرض دهند( .عاملی )107 :1391 ،در جای دیگری چنین نقل شده است که

ایشــان ابتدا موقعیت مســجد را مشخص کردند و آنگاه خانهها را گرداگرد آن طرحریزی
نمودند (عاملی )183 :1391 ،که از این اســناد ،چنین استنباط میشود که مسجد باید

در سلســله مراتب باالتری نســبت به سایر کاربریهای شهری قرار گیرد و سایر عناصر و
اجزای شهر باید حول مسجد سازماندهی شوند؛ زیرا صرفاً در اینصورت است که عریضتر

ساختنِ راه مسجد در مقایسه با سایر راهها و یا احداث خانهها به گرد مسجد ،منطق موجهی

مییابد .با همین استدالل و با استناد به قاعده فقهیِ تنقیح مناط ،1چنین استنباط میشود

که کاربریهای متناظر با نیازهای معنوی باید در مقایسه با کاربریهای متناظر با نیازهای
مادی ،موقعیت کانونیتر و سلسله مراتب باالتری در نظام کالبدی شهر داشته باشند.

ـ بند چهارم (اولویت مسجد بر سایر کاربریهای مذهبی) :طبق برخی متون دینی ،در

میان کاربریهای مختلفی که متناظر با نیازهای معنوی هستند (اعم از مساجد ،حسینیهها،
تکایا و غیره) ،شــریفترین و مهمترین کاربری ،مسجد است و بالتبع مهمترین موقعیت

باید به مســاجد اختصاص یابد .در روایتی از پیامبر اکرم(ص) به شرافت و برتری مسجد بر

الل ِ َع َز َو جَ لَ مَسَ اجِ دُ هَا:
همه کاربریهای دیگر شــهر تصریح شده است :أَحَ ُب الْب َِل ِد إِل َى َ
محبوبترین جای شهرها نزد خداوند ،مساجد آنهاست( .ورام 1410 ،هـ .ق ،جلد)69 :1

لذا مطابق با ســبک زندگی اسالمی ،مهمترین موقعیت و کانون هر مجموعه شهری باید
 .1تنقیح مناط یعنی منقح کردن و پاک کردن مالک و علت حکم سپس تعمیم دادن آن و در اصطالح
فقهای شیعه یکی از شیوههای استنباط حکم است که در آن با اجتهاد ،علت حکم تمییز داده میشود
تا بتوان حکم را به تمام مواردی که علت در آنها وجود دارد ،تعمیم داد( .زرکشی1413 ،ق)255 :
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به مسجد آن اختصاص یابد زیرا اساساً مدار تکوین تمدن اسالمی ،دائر بر مسجد است و
همه فعالیتهای عمومی جامعه اســامی (اعم از عبادات جمعی ،فعالیتهای اجتماعی و

فرهنگی و غیره) با محوریت مسجد شکل میگیرد .البته در شهرهای خاص (نظیر کربال

و نجف و مشهد و غیره) که حرم ائمه معصومین(ع) قرار دارد ،این بقاع متبرکه بر مساجد

شهر بهلحاظ موقعیت مکانی ،اولویت دارند که این مهم ،ادله مبسوطی دارد که شرح آن،

مقاله مستقلی را میطلبد.

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 (بهویژه در شهرهای بزرگتر) میسر

و بلکه مقدور نیســت ،لذا باید شــهر به واحدها و مناطق کوچکتری تقسیم شود که هر
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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 اینترتیب ،هر شهر مساجد

متعددی خواهد داشت که از خُ رد مقیاس تا کالن مقیاس را شامل میشود .مساجد محلی،

کوچکترین مساجد شهر هستند که در حالت کلی ،صرفاً محل رجوع اهالی همان محلهای
هســتند که در آن احداث شدهاند .سپس در سلسلهمراتب باالتر ،مساجد منطقهای قرار
دارند و در باالترین سلسله مراتب شهری نیز مسجد جامع شهر است که محل مراجعه همه

شــهروندان میباشد 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 میشود که با توجه به این مهم و همچنین بندهای سوم و

چهارم ،چنین استنتاج میشود 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 اینصورت است که گزارههای قبل (که درستی آنها با استناد به متون

دینی اثبات شد) ،قابلیت تحقق مییابند .بهعالوه چنانچه مرکزیت شهر و محالت آن به
مســاجد اختصاص نیابد ،نظام کالبدی آن شهر ،نظام عادالنهای نخواهد بود زیرا با توجه

به تأکید بسیار اسالم 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 محالت و
اجزای شهر) آنگاه شهروندان دسترسی عادالنه و متوازنی به مهمترین کاربری شهر ندارند

زیرا برخی از آنها به این کاربری ،نزدیکتر 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

تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و ...

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 بهدلیل محدودیتهای نظامهای

کالبدی و هندسی ،در هیچ نوع هندسهای نمیتوان عدالت را بهطور تمام و کمال رعایت

نمود .زیرا حتی در صورت مکانیابی مســجد در مرکز و کانون هندســیِ محله نیز برخی

شهروندان که منزل آنها مجاور مسجد است فاصله کمتری را در مقایسه با دیگران برای

رسیدن به مسجد طی مینمایند؛ لیکن در عین حال ،نزدیکترین حالت به تحقق عدالت،
مکانیابی مســجد در مرکز محله است که در چنین شرایطی عدالت بهصورت نسبی (در

مقایســه با سایر موقعیتها) لحاظ شده اســت .از این بند ،اصل مهمی در نظام کالبدیِ
شهر تحت عنوان «اصل مسجد محوری» استنتاج میشود.

ـ بند ششم (اولویت کاربریهای عمومی بر کاربریهای خصوصی) :با همان استداللی که

مرکزیت محله
ِ
برای مرکزیت مسجد در محله و مرکزیت مسجد جامع در شهر ارائه شد،

باید پس از مســجد (بهعنوان مهمترین کاربری) به ســایر کاربریهای عمومی اختصاص
یابد ،زیرا پیشــگیری از قطببندی شــهر و محالت بر پایه معیارهای مادی و مکانیابیِ

مطلوب عناصر شهری از مصادیق رعایت عدالت و تعادل در طراحی محیط مصنوع است.

(نقــیزاده )17 :1389 ،برای مثال اگر کاربریهای عمومی نظیر مدارس یا مراکز خرید

محلی و غیره ،بهجای موقعیت مرکزی ،در قطبهای شــمالی یا جنوبی محله ،مکانیابی
شوند ،آنگاه دسترسی شهروندان به این کاربریها عادالنه نخواهد بود و برخی باید فاصله

به مراتب بیشــتری را برای رسیدن به این کاربریهای عمومی طی نمایند که این امر ،با
عدالت که از مهمترین شاخصههای سبک زندگی اسالمی است تطبیق ندارد.

ـ بند هفتم (حدود کالبدی محله) :طبق بندهای قبل مشخص شد که هر شهر متشکل

از تعدادی محله است که مرکز هر یک از آن محالت باید به مسجد محله اختصاص یابد

و در مجاورت آن مسجد نیز باید سایر کاربریهای عمومی (در مقیاس محله) مکانیابی
شوند .اما مسئله مهمی که در اینجا الزم است تبیین شود حدود کالبدیِ محله است؛ الزمه

استنباط این مهم ،تعمق بر دو سند دینی است .سند اول ،روایتی است از پیامبر اکرم(ص):

«ل َص َل َة ل ِجَ ا ِر ال ْمَ سْ ِــج ِد إ َِل فِی مَسْ ــجِ ِده( :در صورتِ نداشتن عذر موجه) برای همسایه
َ

مسجد ،نماز قبول نمیشود مگر در مسجد» (شیخ حر عاملی1409 ،هـ  .ق )194 :مشابه
این روایت از امام علی(ع) نیز نقل شــده است .سند دوم ،روایتی است از امام صادق(ع) که

اك مَا حَ دُ ال ْجَ ا ِر قَالَ أَ ْربَعِینَ
حدود همسایگی را مشخص نموده استُ « :قل ُْت ل َ ُه جُ ِعل ُْت فِدَ َ
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دَارا ً مِنْ كُلِ جَ انِب :به امام صادق(ع) عرض کردم فدایت شــوم حدود همسایگی چیست؟
فرمود چهل خانه از هر طرف( ».ابنبابویه1403 ،هـ .ق )165 :مشابه این روایت ،احادیث

متعدد دیگری نیز نقل شــده است که همگی بر عدد چهل برای تعیین حدود همسایگی

تصریح کردهاند .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 برسدَ « :و مَنْ

جَ ا ُر ال ْمَ سْ ــجِ ِد یَا أَمِی َر ال ْمُ ْؤ ِمنِینَ َفقَالَ مَنْ سَ ــمِعَ النِدَ اءَ :و چه کسی همسایه مسجد است
ای امیرمؤمنان ،پس فرمود کسی که ندا(ی اذان) را بشنود» (محدث نوری1408 ،هـ .ق،

جلد  )356 :3اما این روایت با روایت قبل قابل جمع است .زیرا در صدر اسالم که شهرها

آلودگی صوتی چندانی نداشتند ،قاعدتاً ممانعتی برای شنیده شدن صدای اذان تا چهل
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خانه مجاور مسجد وجود نداشته است .لذا چنین استنباط میشود که حدود همسایگی
مســجد ،همان چهل خانه از هر طرف (أَ ْربَعِینَ دَارا ً مِنْ كُلِ جَ ان ِب) اســت .پس مشخص

شــد که اوالً مرکز هر محله مسجد آن است و ثانیاً با استناد به حدود همسایگیِ مسجد،

هر محله شــامل چهل باب از اطراف مســجد محله در تمامی جهات اســت .زیرا در غیر
اینصورت ،خانههایی را میتوان تصور نمود که از توصیه به حضور در مســجد ،مستثنی

شــدهاند که این امر با تأکید ویژه اســام برای اقامه نماز در مساجد ،تطبیق ندارد .برای
مثال اگر حد یک محله ،بهجای چهل خانه ،پنجاه خانه از اطراف مسجد محله باشد آنگاه

ســاکنان ده خانه آخر بهدلیل آنکه خارج از حدود همســایگی مسجد هستند ،از توصیه
اکید به اقامه نماز در مسجد مستثنی میباشند که این امر ،با آموزههای اسالمی 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 اسالمی عبارت است از مسجد و ارسنی عمومی در مرکز و خانههایی که از

هر طرفِ مسجد تا چهل باب را شامل میشوند.

ـ بند هشــتم (اندازه شعاع محله) :با فرض آنکه عرض هر پالک مسکونی بین  15تا

 20متر باشــد ،آنگاه مجموع عرض چهل خانه مســکونی برابر است با  600تا  800متر.
دلیل آنکه حداقلِ عرض پالکهای مسکونی  15متر فرض شده است این است که الزمه
تطبیق پالکهای مســکونی با سبک زندگی اســامی ،درونگرا بودنِ آنهاست؛ این ادعا

طی مقالهای علمی پژوهشــی با موضوع درونگرایی در مســکن اسالمی توسط نگارنده با

اســتناد به ادبیات قرآنی و ارائه ادله متعدد ،اثبات شــده است که شرح مبسوط ادله آن

تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و ...

در این مجال نمیگنجد؛ اما فارغ از لزوم درونگرایی در مســکن اسالمی ،ضرورت دیگری

نیز برای بزرگ در نظر گرفتنِ عرض پالکهای مسکونی در سبک زندگی اسالمی وجود
ارجحیت بزرگ بودن خانه از منظر اســامی .این مهم در برخی
ِ
دارد که عبارت اســت از
روایات مورد تصریح قرار گرفته اســت« :مِنْ سَ عَادَ ِة ال ْمَ ْر ِء ال ْمُ سْ ل ِمِ ال ْمَ سْ كَنُ الْوَاسِ ع :بزرگی

مســکن از سعادت مسلمان اســت( ».کلینی1407 ،هـ .ق ،جلد  )526 :6روشن است که

برای تحقق چنین امری باید اوالً عرض و طول پالک ،از اندازه مناسبی برخوردار باشد و
ثانیاً باید بین طول و عرض ،تناســب مطلوبی برقرار باشد (درخصوص لزوم تناسب طول

و عرض میتوان دو زمین هم اندازه که یکی  20*15اســت و دیگری  6*50اســت را با
یکدیگر مقایسه نمود تا مشخص شود بزرگی مساحت در دومی ،بهدلیل 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 پالکهای با عرض کمتر از  15متر ،بسیار دشوار

است ،این عدد بهعنوان حداقل عرض پالکهای مسکونی ،فرض شده است (در پالک با

عرض  15متر میتوان  7متر را در وسط پالک به حیاط اختصاص داد و دو طرف آن را

نیــز بــه دو فضای با عرض  4متر تخصیص داد که این نوع تخصیص فضا در عرض کمتر
ال یکــی از وجوه مجاور حیاط و یا خود حیاط ،فاقد
از  15متر مقدور نمیباشــد زیرا عم ً

عرض مطلوب خواهد شــد) اما عالوه بر عرض خانهها باید عرض معابر و همچنین عرض

پالکهای عمومی و خدماتی را که در مرکز محله و مجاور مســجد میباشــند نیز لحاظ

نمود تا اندازه شعاع محله بهدست آید .برای این امر ،حالتهای مختلفی قابل تصور است

که به برخی از آنها بهشرح زیر اشاره میشود:

حالت اول (حداکثر تعداد معابر) :در این حالت طبق تصویر  ،4معابر بین خانهها بهصورت

عمود بر شــعاع محله ترسیم میشــود و برای ایجاد دسترسی به همه خانهها ،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 ،مجددا ً 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  190متر .برای محاسبه شعاع محله در این حالت باید سایر کاربریهای موجود
در مرکز محله (اعم از خود مسجد محله و کاربریهای عمومی مجاور آن نظیر مدرسه و

ابنیــه تجــاری و غیره) را نیز لحاظ نمود که با فرض آنکه مجموع عرض این کاربریهای
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محلی ،حدود صد متر باشــد ،آنگاه  50متر آن در شــعاع لحاظ میشــود ( 50متر دیگر

در نیمه دیگر محله واقع میشــود) لذا در چنین حالتی با فرض عمود بودن معابر میان

خانهها بر شعاع محله و ایجاد بیشترین تعداد معبر شعاع تقریبی محله برابر است با جمع

سه عدد شامل 600 :تا  800متر (معادل مجموع عرض چهل خانه هر یک به عرض 15
تا  20متر) 190 ،متر (معادل مجموع عرض  19معبر ده متری میان خانهها) و  50متر
(معادل عرض نیمی از مسجد و ارسن محله)

لذا در این حالت شــعاع محله برابر اســت با 840 :تا  1040متر = ( 600تا + )800

( )50( + )190اما بهنظر میرســد که چنین حالتی فقط با روایت مربوط به چهل خانه
تطبیق دارد و با روایت دوم (شــنیده شــدن صدای اذان توسط همسایه مسجد) تطبیق
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ندارد .زیرا دراین حالت شــعاع محله میتواند تا بیش از یک کیلومتر ادامه یابد و مبرهن
است که در شرایط صدر اسالم و عدم وجود امکاناتی نظیر بلندگو ،صدای اذان در حالت
معمول نمیتوانســت در فاصله یک کیلومتری شنیده شود .بهعالوه در شرایط معاصر نیز

با وجود ساختمانهای بلندی که برای صدای اذان ،همچون مانع صوتی هستند ،احتمال
ال محتمل است .لذا این نوع
عدم انتشــار صدای اذان تا شعاع بیش از یک کیلومتری کام ً
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 اسالمی تطبیق ندارد.

تصویر  :4شعاع تقریبی یک محله به مرکزیت مسجد با حداکثر تعداد معابر بین خانهها؛ نرسیدن
ال
کیلومتری آن در چنین حالتی کام ً
ِ
صدای اذان به انتهای محله بهدلیل شعاعِ تا بیش از یک
محتمل است( .مأخذ :نگارنده)

تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و ...

حالت دوم (حداقل تعداد معابر) :در این حالت طبق تصویر  ،5معابر بین خانهها بهصورت

موازی با شعاع محله ترسیم میشود و لذا برای ایجاد دسترسی به خانهها ،کمترین تعداد

معبر الزم اســت .زیرا در این حالت همه پالکها (از شــماره  1تا  )40بهصورت مجاور و

دیوار به دیوار یکدیگر میباشند و دسترسی همگی آنها از معبری واحد که موازی با شعاع
محله است و در ضلع فوقانی یا تحتانی آنها قرار دارد ،تأمین میشود .در این حالت با فرض

اعداد قبل (یعنی عرض  15الی  20متری برای هر پالک و عرض  50متری برای نیمی از

ارسن محله) ،شعاع محله برابر است با 650 :تا  850متر = ( 600تا  )50( + )800بهنظر

میرسد این حالت با توجه به میانگینِ شعا ِع حدودا ً 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 .بهعالوه ،تحقیقات علمی معاصر نیز حدود چنین اندازهای را برای

شــعاع یک محله پیادهمدار ،قابل قبول میدانند که در اینخصوص میتوان به تحقیقات

متعددی از جمله رســاله دکتری باقری با عنوان «فضاهای عمومی محله و ارتقاء فعالیت

فیزیکی :پیادهروی سالمتمحور در فضاهای مسکونی» و یا مقاله زمانی و شمس با موضوع
ضرورت اتخاذ رویکرد محلهمبنا استناد نمود( .باقری 1387 ،و زمانی و شمس)1393 ،

تصویر  :5شعاع تقریبی یک محله به مرکزیت مسجد با حداقل تعداد معابر بین خانهها مطابق
با سبک زندگی اسالمی؛ رسیدن صدای اذان به انتهای چنین محلهای بهدلیل شعاع محدود آن
ال محتمل است( .مأخذ :نگارنده)
کام ً

در ســایر حالتها (با توجه به تعداد معابر بین پالکهای مسکونی) ،شعاع محله برابر
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است با عددی بین اعداد حاصل از دو حالت فوق (حالتهای حداکثر و حداقل تعداد معابر)

و لــذا بــا توجه به تعداد معابر بین خانهها و همچنین عرض هر خانه (که طبق توضیحات
قبل ،عددی بین  15الی  20متر فرض شــد) ،شــعاع در ســایر حاالت بین دو عدد 650

متر (بهعنوان حداقل شــعاع) و  1040متر (بهعنوان حداکثر شــعاع) برآورد میشود .اما

بهنظر میرســد هر چه به حالت اول (یعنی حداکثر تعداد معبر و حداکثر شــعاع) نزدیک

شــویم ،عالوه بر تضعیف امکان پیادهمداری برای اقشــار مختلف در محله ،امکان شنیده
شــدن صدای اذان توســط خانههای دورتر (خانه چهلم و خانههای نزدیک به آن) بهطرز

قابلتوجهی تضعیف میشود (زیرا همانطور که اشاره شد ،در شرایط معمول ،بعید است

که صدای اذان بهویژه بدون اســتفاده از وسایل صوتی تا ب ُرد بیش از یک کیلومتر شنیده
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شــود) و لذا از بین حالتهای قابل تصور ،بهنظر میرسد گزینهای که بیشترین تطبیق با

هر دو روایت فوقالذکر را دارد ،حالت دوم (حداقل تعداد معابر) است .بهعالوه ،این گزینه

بهلحاظ امنیت نیز (که طبق ادعیه حضرت ابراهیم برای شــهر مکه و تصریح قرآن کریم،
از مهمترین شاخصها در سبک زندگی اسالمی است) شرایط مطلوبتری را برای ساکنان

آنها به وجود میآورد زیرا بهدلیل حداقلِ تعداد معابر ،محله با نفوذپذیری کمتری مواجه

میشود و آمد و شد افراد غریبه به داخل بافتهای مسکونیِ زیرمجموعه محله ،به حداقل

میرســد که این امر ،منتج به ارتقاء امنیت این بافتها میشــود .با توجه به توضیحات
فوق ،چنین استنتاج میشود که محله اسالمی ،محلهای است با حدود شعاع مشخص و با
مرکزیت مسجد محله( .تصویر )6

تصویر  :6نمونهای از نظام کالبدی یک محله اسالمی (پورجعفر و پورجعفر)23 :1391 ،

تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و ...

ـ بند نهم (مســاحت و جمعیت محله) :مطابق محاسبات و استداللهای ارائهشده در

بندهای قبل ،شــعاع مطلوب برای محله بهصورت تقریبی ،عددی بین  650تا  850متر
است که در ادامه ،برای سهولت محاسبات ،عدد  750بهعنوان میانگین این اعداد منظور

میشود .بر این اساس مساحت تقریبی چنین محلهای برابر است با ( 1766250مترمربع
=  ،)750 * 750 * 3/14یعنی حدود  176هکتار .اگر طبق استانداردهای موجود ،حدود

نیمی از این مساحت به ابنیه مسکونی اختصاص یابد (و نیم دیگر به معابر و فضاهای سبز
و ســایر کاربریهای عمومی تخصیص یابد) آنگاه مســاحت پالکهای مسکونی یا سطح

اشغال آنها در چنین محلهای برابر خواهد بود با  883125مترمربع .از سوی دیگر ،چنانچه

طبق فرض قبل ،طول و عرض هر پالک مسکونی بین  15الی  20متر باشد مساحت هر

خانه عددی بین  225متر تا  400مترمربع خواهد شد که برای سهولت محاسبات ،عدد

 312بهعنوان میانگین تقریبی این دو عدد ،بهعنوان متوسط مساحت یک پالک مسکونی

در نظر گرفته میشــود .به اینترتیب ،میانگین سطح اشغال ابنیه مسکونی در یک محله
و میانگین مســاحت یک پالک مسکونی را میتوان بهترتیب  883125مترمربع و 312

مترمربع فرض نمود .از تقسیم این دو بر یکدیگر ،تعداد تقریبی پالکهای مسکونی یک
محله بهدست میآید که عبارت است از  2830خانه .الزم بهذکر است که طبق مطالعات

تاریخی ،این تعداد خانه در برخی محلههای پررونق تمدن اسالمی ،مسبوق به سابقه بوده
است .برای مثال در برخی دورههای تاریخی ،تعداد خانههای موجود در محله عباسآباد

اصفهان بیش از دو هزار خانه گزارش شــده اســت و یا گزارش فارسنامه ناصری حاکی
از وجود بیش از هزار خانه در محله درب شــاهزاده شیراز بوده است( .ضیاء توانا:1370 ،

 )177همچنین باید توجه نمود که مطابق با سبک زندگی اسالمی ،اغلب قریب به اتفاق
خانهها و پالکهای مســکونی باید بهصورت یک طبقه در نظر گرفته شــود ،زیرا در غیر
اینصورت ،توسعه عمودی منجر به تعارض با بسیاری از شاخصههای اسالمی نظیر عدم

ا ِشــراف بصری به همسایه ،بهرهمندی همسایگان از نور و تهویه مناسب و غیره میشود.
(نگارنده ،طی مقاله پژوهشیِ دیگری ،ادله فقهیِ لزوم اجتناب از توسعه عمودی در شهر

اســامی را بهطور مبسوط و با استناد به متون دینی بیان نموده است) بر ایناساس ،اگر

جمعیت
ِ
میانگین تعداد اعضای یک خانواده (شامل همه خانوادهها اعم از خانوادههای کم

دو نفــره و خانوادههای پرجمعیت با فرزندان زیاد) چهار نفر در نظر گرفته شــود ،آنگاه

جمعیت تقریبی چنین محلهای برابر است با 11320 :نفر = 2830* 4
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ـ بند دهم (حداکثر اندازه و جمعیت شهر اسالمی) :1طبق برخی روایات فقهیِ مربوط

به مسجد جامع ،حداکثر شعاع شهر مطابق با سبک زندگی اسالمی را میتوان استنباط

نمــود .روایــت اول را زراره بنأعین از امام محمدباقر(ع) نقل میکند« :خداوند از جمعه تا

جمعه دیگر ،سى وپنج نماز بر مردم واجب کرده است ،یکى از آن نمازها نماز جمعه است

که باید به جماعت گزارده شــود و آن را از ن ُه کس برداشــته اســت :کودک ،پیر ،دیوانه،
مسافر ،بنده ،زن ،مریض ،نابینا و کسی که در دو فرسخی نماز جمعه باشد( 2 ».ابنبابویه،

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 عاملی1409 ،هـ .ق ،جلد :7

 )309همانطور که مالحظه میشــود ،در این دو روایت ،وجوب حضور در نماز جمعه تا
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دو فرســخیِ مکانِ اقامه این نماز یعنی مســجد جامع شهر اعالم 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 اجماعنظر وجود
ندارد و اغلب ،این امر را مســتحب میدانند .لیکن طرح ارائهشــده در این مقاله ،ناظر بر
شرایط خاص و محدود و احکام مترتب بر آن نظیر دوران غیبت نیست .بهعالوه 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 بهمعنای مطلوبیت
آن از منظر شارع مقدس است و لذا میتوان این مطلوبیت را بهعنوان پایهای برای بحث

و تحلیل پیرامون آرمانشــهر اسالمی و کلیت ساختار کالبدی آن قرار داد .بر این اساس،

حداکثر اندازه مطلوب برای قطر شــهر اسالمی ،چهار فرســخ (معادل  12میل و تقریباً

معادل با  22کیلومتر) میباشد که گزارههای سلسلهوا ِر زیر ،این مدعا را اثبات مینماید:
ـ الف :مسجد جامع هر شهر (بهعنوان مکان اقامه نماز جمعه در آن شهر) ،باید واحد

باشــد که موقعیت ایدهآل برای این مسجد ،کانون هندسی شهر است که در کتب فقهی
 .1شرح تفصیلی حداکثر اندازه و ابعاد شهر اسالمی و همچنین نمونههای عینی ساخته شده در تمدن
ال در مقاله نگارنده با عنوان «اندازه مطلوب شــهر و حومه از منظر فقه شیعی» در شماره
اســامی قب ً
 43مجله علمی پژوهشی مدیریت شهری منتشر شده است که عالقهمندان جهت آشنایی با جنبههای
بیشتری از احادیث مرتبط با این موضوع میتوانند به مقاله مذکور مراجعه نمایند.
ْســا َو ث ََلث ِینَ صَ َل مِنْهَا صَ َل وَاحِدَ
َاس م ِنَ الْجُ مُ َع ِة إِل َى الْجُ مُ َع ِة خَ م ً
َض اللَ ُ َع َز َو جَ لَ َعلَى الن ِ
 .2إِنَمَا َفر َ
الصغِی ِر َو ال ْكَ ب ِی ِر َو الْمَجْ نُو ِن َو الْمُسَ ــاف ِ ِر َو ال ْ َعبْ ِد َو
َفرَضَ هَا اللَ ُ َع َز َو جَ لَ ف ِی َو هِیَ َو وَضَ َعهَا عَنْ عَنِ َ
ْس َفرْسَ خَ یْن
ال ْعمَى َو مَنْ كَانَ َعلَى َرأ ِ
ِیض َو ْ َ
ال ْ َم ْرأ ِ َو ال ْ َمر ِ 
 .3تَجِ بُ َعلَى كُلِ مَنْ كَانَ مِنْهَا َعلَى َفرْسَ خَ یْن

تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و ...

و همچنین برخی پژوهشهای مرتبط ،ادله این مهم بهتفصیل بیان شده است( .رئیسی،

)7-16 :1395

ـ ب :عموم شــهروندان و افراد ساکن در شــهر (بهجز استثنائاتی که در روایات قبل

ذکر شــد) موظف به حضور در نماز جمعه هستند .ســوره جمعه در اینخصوص چنین

میفرماید« :هان اى كسانى كه ایمان آوردید هنگامى كه در روز جمعه براى نماز جمعه
اذان داده مىشــود بهسوى ذكر خدا بشــتابید و داد و ستد را رها كنید ،این اگر بفهمید
براى شــما بهتر اســت( 1 ».سوره جمعه ،آیه  )9همانطور که مالحظه میشود طبق این

آیه ،همه مؤمنین موظفاند در زمان نماز جمعه ،بهســوی این نماز بشتابند که برای آن،
فضیلت بسیار نقل شده است .امام علی(ع) درخصوص فضیلت این نماز چنین میفرمایند:

«در روز جمعه سفر مکن تا نماز جمعه را بگزاری ،مگر سفری باشد که در آن روی به خدا
داری ،یا چارهای دیگر جز رفتن به آن سفر را نداری( ».سیدرضی1415 ،هـ .ق) ایشان در

روایتی دیگر چنین میفرمایند« :من برای شش نفر نزد خداوند ضمانت بهشت مینمایم،
یکی از آنان کســی است که بهســوی نماز جمعه برود و در راه بمیرد ،آنگاه بهشت برای

اوست( ».شیخ حر عاملی1409 ،هـ .ق ،جلد )11 :5

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 عدهای توصیه
به آن شوند و برخی دیگر خیر (امری که در صورت بزرگتر شدنِ شعاع شهر از دو فرسخ
اتفاق میافتد زیرا در چنین شــرایطی فقط افرادی ملزم به درک این فضیلت هستند که

در کمتر از دو فرســخیِ نماز باشند) ضمن آنکه از ســیاق آیه فوقالذکر (آیه نهم سوره
جمعه) چنین برمیآید که مخاطب آیه ،عموم شهرونداناند و بهعبارت دیگر ،مخاطب این
آیه ،عام اســت و نه خاص .زیرا اگر مخاطب آیه خاص بود باید در متن آیه ،تخصیص یا
قید خاصی بیان میشد که چنین نشده است .اما اگر شعاع شهر بیش از دو فرسخ باشد،

ال بهمعنای آن است که مخاطب این آیه عام نیست زیرا در چنین شرایطی ،فقط افراد
عم ً
خاصی مخاطب آیه قرار گرفتهاند که در فاصله کمتر از دو فرسخی مسجد جامع باشند.

به بیان دیگر ،اگر شعاع شهر بیش از دو فرسخ باشد ،برخی از شهروندان ،سعادتِ مخاطب
قرار گرفتن از طرف آیه نهم ســوره جمعه را از دست میدهند و بدیهی است که این امر

ِلص َل ِة م ِن یَوْ مِ الْجُ مُ َع ِة فَاسْ عَوْ ا إِل َى ذِ ْك ِر اللَ ِ َو َذرُوا الْبَیْعَ ذَل ِكُ مْ خَ یْ ٌر ل َكُ مْ
 .1یَا أَیُهَا الَذِینَ آ َمنُوا إِذَا ن ُودِی ل َ
إ ِن كُنتُمْ تَ ْع َلمُونَ
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(بهویژه با توجه به فضیلت بسیار نماز جمعه) بر خالف حکمت الهی است.

با توجه به گزارههای سهگانه فوق ،حداکثر شعاع شهر مطابق با سبک زندگی اسالمی

برابر اســت با دو فرســخ (حدود  11کیلومتر) و بالتبع ،حداکث ِر مســاحت چنین شهری

برابر اســت با  379940000مترمربع (حدود  37994هکتار) با این پیشفرض که %70
مســاحت شهر به محالت مسکونی اختصاص یابد (و سایر کاربریهای فرامحلی نیز %30
مساحت شهر را تشکیل دهند) ،آنگاه مساحت محالت مسکونی چنین شهری برابر است

با  265958000مترمربع =  .379940000 * %70از ســوی دیگر طبق محاســبات بند

قبل (بند نهم) ،مســاحت تقریبی یک محله برابر است با  1766250مترمربع .از تقسیم
این دو عدد بر یکدیگر ،حداکث ِر تعداد محالت یک شهر بهدست میآید که بهطور تقریبی

220

برابر اســت با  150محله؛ اگر مطابق محاسبات بندهای قبل ،جمعیت هر محله 11320
نفر باشــد ،آنگاه میتوان تخمین زد که حداکث ِر جمعیت شــهر میتواند  1698000نفر

باشــد و بالتبع ،تراکم ناخالص مســکونیِ چنین شهری برابر است با  45نفر در هکتار .به

بیان دیگر ،چنین اســتنتاج میشود که شهری که جمعیت و تراکمی بیش از این داشته
باشد (نظیر برخی کالن شهرهای معاصر ایران) ،بهلحاظ تراکم جمعیت ،تطابق الزم را با

سبک زندگی اسالمی ندارد.
 .5نتیجهگیری

باتوجه به مجموع تحلیلهای ارائه شــده در این مقاله ،نظام کالبدیِ کلی شهر مطابق با
ســبک زندگی اسالمی در تصویر  7ارائه شده است .این نظام ،ساختاری اولیه متشکل از

 16محله و چهار منطقه شــهری است (هر منطقه شــامل چهار محله است) که قابلیت
بسط و قبض دارد .یعنی میتوان با افزودن محالت و یا کاستن از آنها بر شعاع شهر افزود
یا از آن کاســت .همانطور که در این تصویر مشخص شده است ،مرکز این نظام عبارت

است از مسجد جامع و ابنیه عمومی و ارسن شهریِ مجاور آن .در این نظام ،قاعده مسجد
محوری عالوه بر کلیت ،در اجزای شــهر (شامل مناطق و محالت) نیز تکرار شده است و

مرکز هر محله یا منطقه ،مسجد آن است .زیرا مسجد بهعنوان کانونِ رشد شهر در نظام

کالبدی مطابق با سبک زندگی اسالمی است و حیات اجتماعی ،سیاسی و حتی اقتصادی
شــهر به آن وابسته است؛ بهنحوی که در بسیاری از شهرهای تمدن اسالمی ،سایر ابنیه
محوریت آن شکل میگرفته
ِ
مهم عمومی نظیر مدرســه و بازار در مجاورت مســجد و با

تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و ...

است و کانون اغلب حرکتهای اجتماعی و سیاسی و غیره مساجد بوده است .لذا حیات
ال
شــهر (چه حیات کالبدی و چه حیات معنوی و ماهوی) در سبک زندگی اسالمی کام ً
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 محیطهای متفاوت (اعم از تفاوتهای

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 منطقهای کوهستانی تمایز جدی دارد و یا ممکن
است بهدلیل محدودیتهای طبیعی ،امکان توسعه شهر بهصورت 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 عینیِ 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 نمونهها و
احکام موردی و مصداقی ،تأیید مینمایند و بلکه الزم میدانند)

کالبدی شهر مطابق با سبک زندگی اسالمی براساس قاعده
ِ
تصویر  :7طرح کلی برای کلیت نظام
ساختاری شهر در این طرح مشهود است)
ِ
مسجدمحوری (محوریت مسجد در کلیت و اجزای
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پس همانطور که ذیل این طرح اشــاره شده است ،این طرح صرفاً کلیتی ساختاری

برای شــهر اسالمی را ارائه نموده است که اجرای آن نیازمند مالحظه شرایطِ بستر اجرا
و در صــورت لزوم ،ایجاد برخی تغییرات در طرح اســت .لیکن این تغییرات نباید منجر

به مخدوش شــدن قاعده مســجدمحوری ،بهعنوان قاعده اصلی و ماهوی این طرح شود.
همانطور که اشاره شد این طرح جهت تطبیق با سبک زندگی اسالمی میتواند حداکثر

تا قطر  22کیلومتر ،جمعیت تقریبی یک میلیون و هفتصد هزار نفر و تعداد  150محله

بسط یابد و هرچه شهر بهلحاظ وسعت و یا جمعیت از حدود فوق ،فراتر رود از مدار سبک

زندگی اسالمی فاصله بیشتری میگیرد( .البته این اعداد ،بیانگر سقف جمعیت و وسعت
است و شهر میتواند با جمعیت و وسعت بهمراتب کمتر ،مطابق طرح فوق اجرا شود و با
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الزامات سبک زندگی اسالمی نیز همسو باشد) براساس مطالب فوق ،طی جدول  ،1اهم

شاخصههای عددی شهر مطابق با سبک زندگی اسالمی ،بهصورت تقریبی ارائه شده است.
جدول  :1کلیتی اجمالی از شاخصههای عددی شهر مطابق با سبک زندگی اسالمی (کلیه اعداد
جدول فوق بهصورت تقریبی است)
شاخصههای عددی شهر (بهصورت تقریبی)

حداکثر تعداد پالکهای مسکونی هر محله

 2830خانه

حداکثر جمعیت محله

 11320نفر

حداکثر شعاع محله

 850متر

حداکثر مساحت محله

 176هکتار

حداکثر تعداد محله در شهر

 150محله

حداکثر شعاع شهر

 11کیلومتر

حداکثر مساحت شهر

 38000هکتار

فرض اختصاص  %70از مساحت شهر به محالت مسکونی)
حداکثر جمعیت شهر (با پیش ِ

 1700000نفر

حداکثر تراکم ناخالص مسکونی

 45نفر در هکتار

همانطور که در جدول فوق تصریح شــده اســت ،جمعیت شــهر با این پیشفرض

محاســبه شده است که  %70مساحت شــهر به محالت مسکونی اختصاص یافته باشد و

ال در شــهرهایی که
در صورت تغییر این درصد ،جمعیت شــهر نیز تغییر خواهد کرد .مث ً

تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و ...

ال شهرهای صنعتی) اگر
درصد کمتری به محالت مســکونی اختصاص داده میشود (مث ً
فرض شــود که  %30شهر به محالت مســکونی اختصاص یابد ،مساحت مجموع محالت
مسکونیِ چنین شهری برابر میشود با 113982000 :مترمربع = . %30 * 379940000

به اینترتیب و ازآنجاییکه طبق محاسبات انجامشده ،مساحت هر محله میتواند حداکثر

 1766250مترمربع باشــد ،تعداد تقریبی محالت مســکونی چنین شهری برابر میشود
با  65محله .اگر طبق محاســبات ارائهشده ،حداکث ِر جمعیت هر محله  11320نفر باشد،

آنگاه جمعیت مستق ِر چنین شهری برابر خواهد شد با  730517نفر .گرچه ممکن است
جمعیت روز و شــب چنین شــهری (بهدلیل صنعتی بودن) ،یکسان نباشد و برخی افراد

که محل سکونتشــان در شهرهای مجاور است ،طی روز برای کار به چنین شهری وارد
شــوند .البته از برخی روایات ،اینطور اســتنباط میشود که چنین سبکی از زندگی که
مبتنی بر تفکیک محل کار و ســایر وجوه زندگی است ،از منظر اسالمی مطلوبیت ندارد

و مطابق با سبک زندگی اسالمی ،بهتر است محل سکونت و کار فرد ،شهر واحدی باشد؛
اما در شــرایط زندگیِ معاصر ممکن اســت برای همه افراد چنین امکانی فراهم نباشد و

بهدلیل تعارض منافع ،فرد مجبور شــود برای کار به شهر و منطقه دیگری مراجعه نماید

که برنامهریزی برای اجتناب از این نوع زندگی ،در مرحله اول ،وظیفه زمامداران و بخش

حاکمیت هر جامعهای است تا ضمن بهرهمندی صحیح از دانش آمایش سرزمین و توزیع
متناسب خدمات ،امکانات و صنایع در پهنه کشور ،امکان کسب و کار برای همه افراد در

محل سکونتشان را فراهم آورند.

در پایان ،الزم اســت به ســه نکته مهم اشاره شود :اوالً برخی استنباطهای ارائهشده

در این مقاله مبتنی بر اســتانداردها و پیشفرضهایی است که پیرامون این استانداردها،

اتفاقنظر و اجماعی میان متخصصین وجود ندارد (نظیر نسبت مساحت اراضی مسکونی

به مساحت کل شهر و یا میزان اختصاص مساحت شهر به محالت مسکونی و غیره) برای
مثال در خصوص نسبت اراضی مسکونی به کل اراضی شهر ،اعدادی را از حدود  40تا 60

درصد در مراجع مختلف میتوان مشــاهده نمود که البته همین تفاوتها نیز در شرایط
اقلیمی و جغرافیایی مختلف ،مضاعف خواهد شد .زیرا برای مثال ،بافتهای مسکونی در

شــهرهای اقلیم گرم و خشک در مقایسه با اقلیم معتدل ،فشردهتر هستند که این امر بر

نســبت اراضی مسکونی به اراضی کل شهر تأثیر گذار است .لذا بسط نتایج حاصل از این

پژوهش به مصادیق عینیِ مختلف ،الزاماً نیازمند مالحظه شــرایط اقلیمی ،جغرافیایی و
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اعتباریِ مختلف آنها میباشــد و برخی پیشفرضهای مقاله (نظیر نســبت  50درصدی

اراضی مســکونی به مساحت شهر) ،با توجه به شرایط اعتباری و مصداقیِ مختلف ،قابل
تجدیدنظر است که البته این تجدیدنظر باید ضابطهمند و روشمند و مبتنی بر یافتههای

علمــی (اعم از علوم جغرافیایی و اقلیمی و غیره) باشــد .اما بهرغم امکان تجدیدنظر در

پیشفرضها (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 ،میتوان با ارائه پیشفرضهای متناسب با شرایط اقلیمی و اعتباریِ آن مصداق،

از روش و مراحل و استداللهای منطقیِ ذکرشده در این مقاله برای استنتاج شاخصههای

عددیِ متناسب با آن مصداق بهره برد.
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ثانیاً ممکن اســت این نقد به ذهن مخاطبان گرامی وارد شــود که شهرهای جدید،

متناســب با حرکت خودرو طراحی میشود و آموزههای اسالمی درخصوص شاخصههای

عددیِ شهر که متناسب با شهرهای پیادهمحور بوده است ،قابل بسط به شهرهای معاصر

نمیباشــد .این اما نقد چندان وارد نیســت ،زیرا متخصصین متعددی در تحقیقات اخیر
اثبات نمودهاند که در شــهرهای معاصر نیز در میان دوگانه پیاده و ســواره ،اولویت باید

به پیاده اختصاص یابد و شــهرهای پیادهمدار ،به مراتب بیش از شهرهای ماشینمدار از

توانایی تحقق کیفیتهای انسانی برخوردارند .لذا فارغ از متون دینی ،مطابق با یافتههای

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 شاخصههای 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 بهجلو برای پیشبرد پژوهشهای مشابه با محوریت متون دست اول دینی باشد و این

متون غنی ،بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران عرصه معماری و شهرسازی قرار گیرد.

تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و ...
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