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Abstract

One of the most important goals of detailed plans is to provide standard per capita 

municipal services to meet the needs of citizens. Feasibility of these plans is to adapt to 

the context in which an Islamic society demands its requirements. In Islam, the answer to 

human beings' material and metamaterial needs is considered and the city should 

facilitate the way. Suppose the provision of human spiritual needs and material needs is 

considered. In that case, it is important to provide the per capita bodies corresponding to 

this need (such as religious land use). This study evaluates the detailed plan of the holy 

city of Qom from this perspective, while providing a model for the pathology of the 

spatial distribution of the religious per capita of cities, where the deficiency of various 

qualitative and quantitative researches on the religious per capita of cities is quite 

noticeable. The research was descriptive-analytical in which the data were collected by 

documentary method and field observation. Finally, the spatial data (GIS) obtained from 

the field survey of the researcher were analyzed. The results indicate that the per capita 

lack of religious land use in the urban neighborhoods is proven in Qom. The detailed 

plan puts about 7% of the religious uses of the neighborhoods in widening the passages. 

Lack of standard distribution of religious spaces has led to deviations of at least 34% to 

68% from the goals.
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  هاي شهري  تحلیلی بر توزیع فضایی سرانۀ مذهبی در محله

  )شهر قم: موردمطالعه(

  
  .ایرانتهران،عالمه طباطبائی،دانشگاهدکتري رفاه اجتماعی،دانشجويمحسن صادقی امینی

  .ریزي اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران دانشیار برنامهغالمرضا لطیفی

  .استاد رفاه اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایرانجعفر هزارجریبی

  .دانشیار مطالعات فرهنگی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران  تراب طالبیابو  

  

  چکیده

هاي استاندارد خدمات شهري در راستاي رفع نیازهاي  هاي تفصیلی، تأمین سرانه ترین اهداف طرح از مهم

ا زمینه است که در یک جامعۀ اسالمی، ها، موکول به انطباق ب پذیري این طرح تحقق. شهروندان است

مادي انسان مدنظر هاي اسالم، پاسخ به نیازهاي مادي و فرا در آموزه. کند الزامات خاص خود را طلب می

 سرانۀبنابراین فراهم نمودن . عنوان بستر حیات طیبه، باید این مهم را تسهیل کند قرارگرفته و شهر به

این پژوهش در . ، از اهمیت برخوردار است)مانند کاربري مذهبی(مادي کالبدهاي متناظر با نیازهاي فرا 

مذهبی شهرها کامالً محسوس است،  سرانۀهاي مختلف کیفی و کمی در خصوص  شرایطی که خالً پژوهش

مذهبی شهرها، به ارزیابی طرح تفصیلی شهر قم  سرانۀشناسی توزیع فضایی  الگویی براي آسیب ارائۀضمن 

هاي آن با روش اسنادي  تحلیلی بوده که گردآوري داده- تحقیق از نوع توصیفی. داخته استاز این منظر پر

حاصل از برداشت میدانی ) GIS(هاي اطالعات مکانی  میدانی انجام پذیرفته و در نهایت، داده مشاهدةو 

 سرانۀمبود نتایج تحقیق، ک. پژوهشگر در انطباق با طرح تفصیلی مصوب و اسناد فرادست، تحلیل محتوا شد

سو طرح تفصیلی،  از یک. کند هاي مختلف تحلیلی، اثبات می هاي شهر قم را با روش مذهبی در مقیاس محله

هاي مذهبی محالت را در تعریض معابر قرار داده و از سوي دیگر، عدم توزیع  کاربري% 7مساحتی حدود 

تا  34%منجر به انحراف بین حداقل استاندارد و نرمال فضاهاي مذهبی موجود و پیشنهادي طرح تفصیلی، 

  .نسبت به اهداف طرح جامع شهر و مقررات موضوعه شده است% 68
  

  .هاي خدمات عمومی هاي توسعه شهري، مسجد، محله، کاربري سرانۀ مذهبی، طرح:کلیدواژه

                                               
  .باشدمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري محسن صادقی امینی، دانشگاه عالمه طباطبائی می

Latifi@atu.ac.ir      :ویسنده مسئولن
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  مقدمه

شده است و طبق  یدهآفراز نگاه دین اسالم، انسان داراي دو نوع نیاز مادي و فرا مادي 

. هاي این مکتب، هر دو نوع نیاز مذکور، باید از طریق صحیح، برآورده شود موزهآ

بنابراین، شهري که براي زندگی مسلمانان ) 412: 1388، مصباح یزدي، 1375مطهري،(

فوق داشته باشد چرا که با توجه به تعریف  مراتب بهشود باید توجه توأمان  ساخته می

هاي متناسب با آن نیاز داده  ي انسان باید با تعریف کاربري، هم حق هر نوع از نیازها1عدالت

 یابی مکانشود و هم هر کاربري باید طبق استانداردهاي علمی، در موضع مناسبی از شهر، 

بنابراین اگر تأمین نیازهاي معنوي انسان در کنار نیازهاي مادي او مطمح نظر باشد، . شود

، باید کالبدهاي متناظر با این نیاز )، چنین استکه در اسالم با توجه به اصالت معنویات(

  . بینی شود مهم، به نحو مطلوب در شهر پیش

شهري، از این نوع کالبد، تحت عنوان کاربري مذهبی و  توسعۀهاي  امروزه در طرح

ترین عنصر کالبدي شهر در فرهنگ اسالمی،  کنند که شاخص برخی عناوین دیگر یاد می

روانشناسان محیطی معتقدند که احساسات درونی انسان و بروز  از سوي دیگر،. مسجد است

رفتار در محیط، عالوه بر آنکه تابع شرایط روانی، فرهنگی، موقعیت اجتماعی  صورت بهآن 

و اقتصادي وي در جامعه است، به مقدار زیادي تحت تأثیر محیط کالبدي زندگی وي نیز 

ی، با شهرسازان در مسائل گوناگونی مانند هاي عمل بنابراین روانشناسان در موقعیت. هست

هاي مختلف  اصالح فضاهاي ناامن شهري، افزایش خوانایی در شهر و همچنین در حوزه

  ).19: 1394شاهچراغی و بندرآباد، (ریزي شهري اشتراك دارند  برنامه

هاي  هاي نافرجام فراوانی براي حصول جامعیت در طرح هاي اخیر، تالش در دهه

هاي آمایش سرزمین، جامع، تفصیلی،  مانند طرح(هاي کالن و خرد  ري در مقیاسشه توسعۀ

هاي  موضوعی و اخیرًا طرح-هاي موضعی هاي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده، طرح طرح

در ارتقاي کیفیت زندگی ساکنان  تنها نهصورت گرفته است که ) بازآفرینی شهري پایدار

بلکه به اذعان اغلب مدیران مرتبط و صاحبنظران،  شهرها و محالت، توفیق کامل نیافته،

                                               
  )46: 16ق، ج  1400هاشمی خوئی،("حق حقه اعطاء کل ذي"و  "وضع الشیء فی موضعه".1



  

  

  

  

  1401بهار، 20، شماره هفتم، سال )علمی(اي  ریزي توسعه شهري و منطقه مه برنامهفصلنا   |  4

بعضاً به ایجاد معضالت جدید مانند مشکالت اجتماعی، تخریب میراث فرهنگی و تاریخی، 

زدایی از محالت، انهدام برخی محالت، ایجاد شکاف در میان یک محله و تقسیم  هویت

کمک کرده است که یکی و تشدید مسائل قبلی، ... آن به قطعات متعدد، طرد اجتماعی و 

از دالیل آن، مدنظر قرار نگرفتن حداکثري الزامات فرهنگی و بومی و نقش نهادهاي 

شامل مساجد، بقاع متبرکه، (هاي مذهبی  فرهنگی و اجتماعی ازجمله محوریت کاربري

  . یۀ طرح استتهدر ) ها و تکایا حسینیه

شهرها  فرسودةیخی و بافت دهد محالتی که در بافت تار ها نشان می شواهد و بررسی

قدیمی شهرها، به دلیل  محدودةو همچنین محالت جدیدالتأسیس در پیرامون  اند شدهواقع

هاي خدمات عمومی، شاهد کاهش میزان آسایش، احساس امنیت و  عدم تأمین سرانه

در میان عوامل مؤثر کالبدي شهر بر احساس امنیت .رضایت از محله در ساکنان خود هستند

هاي مختلف کیفی و کمی در خصوص تأثیرات کاربري مذهبی،  روندان، خالً پژوهششه

ویژه در بوم فرهنگی و بافت اجتماعی ایران که این نوع کاربري،  به. کامًال محسوس است

پذیري چندبعدي میان زندگی  ساز تعامل واجد جایگاه ویژه، داراي تنوع نقش و زمینه

  . نماید اهمیت این بررسی آشکارتر می جمعی و فضاي حضور شهروندان است،

هاي مذهبی در سطح شهر قم  اساسی این تحقیق این است که آیا توزیع سرانه مسئلۀ

 رو ازآنمطابق با استانداردها و مقررات موضوعه، انجام پذیرفته است؟ انجام این پژوهش، 

ادي و مناسکی داراي عملکردهاي عب تنها نهضرورت دارد که این دسته از فضاهاي شهري، 

هاي متعدد و نمادین خود، موجب پایداري نظام ارزشی در  هستند بلکه با توجه به نقش

پذیري و تقویت حس همبستگی ساکنان محله و بالتبع،  جامعه، تسهیل و تعمیق اجتماع

در اغلب نظریات شهرسازي . افزایش کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی آنان نیز خواهند بود

به ارتباط متقابل فضاي شهري و روندهاي ) یراز نظریات موسوم به ضد فضاییغ به(رایج دنیا 

هایش، مستلزم درك و شناخت  درك فضا با تمام پیچیدگی. شود جمعی اذعان می

به همین نحو، درك فرآیندهاي اجتماعی با تمام . فرآیندهاي اجتماعی است

  . )20: 1376، 1هاروي(هایش، مستلزم درك اشکال فضایی است  پیچیدگی

                                               
1. David Harvey
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عنوان یکی از اجزاي حیاتی  اي به صورت فزاینده امروزه فضا و تحلیل فضایی، به 

هاي شهري، یک واحد نسبتاً  لذا اگر محله. علوم نظري، موردتوجه قرارگرفته است توسعۀ

پوراحمد، قدمی و جهان (دهندة فضاي شهرها باشند  ترین عناصر تشکیل همگن و بنیادي

که از بعد درونی واجد ارتباطات متداخل بین ساکنان محله بوده و از ) 38: 1384محمدي، 

شهر هستند، ضرورت دارد براي ارتقاي  مجموعۀبعد بیرونی نیز، ایفاگر نقش مشخصی در 

. بهره بگیریم) ها سایر شیوه موازات به(محالت از راهبردهاي شهرسازانه  1امنیت اجتماعی

هاي  ینۀ ارزیابی و سنجش شاخصزمدي در الزم به ذکر است مطالعات موردي متعد

هاي  هایی چون کیفیت معابر، فضاي سبز، دسترسی به ایستگاه محیطی، اغلب از شاخص

هاي خدمات عمومی  ونقل عمومی، مبلمان شهري، روشنایی، پارکینگ و سایر کاربري حمل

و اسماعیلی،  ؛ ذوالفقاري، عشایريMouratidis, 2020(اند  غیر از فضاهاي مذهبی بهره برده

؛ محمدي ده چشمه و علیزاده، Jabareen, Eizenberg, & Zilberman, 2017؛ 1399

و از اهمیت این کاربري که در ) Lovejoy, Handy & Mokhtarian, 2010و  1396

فرهنگ ایرانی و فرهنگ بسیاري از کشورهاي دیگر داراي جایگاه ویژه است، غفلت شده 

  .دنبال تبیین این مقوله است و از همین رو این پژوهش، به

  

  مبانی نظري پژوهش

هستندمدعیشناسی جامعهوجغرافیاهاي رشتهمعاصروکالسیکپردازان نظریهازبرخی

وکردتحلیلثانویهعاملیکعنوان بهصرفًاراآنتوان نمیفضا،تأثیراتعمقدلیلبهکه

نداده،قرارخودتوجهکانوندررافضاکهاجتماعیعلومازبخشآننقدبهلذا

محلفضااهمیتاینجادر)Giddens & Parsons, 1980: 202؛ Urry, 1985(.اند پرداخته

نهاییشکل. استمهمحدچهتافضاکهاستاینیزانگ بحث موضوعبلکهنیست،مناقشه

مصالحواه بلنديوها پستی،وهوا آب(اقلیمیعواملیجۀنت تمدن،هرشهرسازيومعماري

ومذهبیاعتقاداتاجتماعی،نهادهايوکارنیرويوجودفناورانه،هاي پیشرفت،)موجود

                                               
1. Social Security
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لوئیس. داردجامعهبابرگشتیورفتتعاملیکفضابنابراین. استعلمینظریات

اجتماعیهاي ارزشواستاجتماعیروابطپیوستگینمادشهر،استمعتقدنیز1مامفورد

ساوج، (دهد میشکلشهر،بهوگیرد میشکلشهردرذهن. شود میدهدیشهرسیمايدر

1387 :173.(  

 و از طریق روابط اجتماعی که فضا یک سازه اجتماعی است 2به تعبیر دورین مسی

ها و افرادي همچنین فضا یک منبع هویت است که به گروه .شودرفتارهاي انسانی ساخته می

در کتاب تولید فضا ضمن اینکه 3هانري لوفور .بخشدیهویت م ،گیرندکه در آن قرار می

کند که فضا یک واقعیت اجتماعی و بیان می ،داندفضا را یک محصول اجتماعی می

خود را به تولید  یوةش ،محض ایجاد که به استاي از روابط اشکال اجتماعی مجموعه

جتماعی را حمل هاي اکه واقعیت بنابراین فضا صرفًا ظرفی نیست. آورد همراهش می

اگر هر کنش انسانی برخاسته  .دهدوسو می سمت ،هاي اجتماعیکند بلکه فضا به واقعیتمی

اجتماعی، محیطی و عوامل درونی انسان باشد، قطعًا نقش فضا در -از سه عنصر فرهنگی

؛ Lefebvre, 1993؛ 1389ربانی، (شودگیري کنش انسان، بیشتر مشخص میجهت

Massey, 1993.(  

ا ذیل بحث از فضا و محیط، مطلب دیگري که واجد اهمیت و با موضوع این مقاله ام

فرایندي است که  ،ادراك محیطی. باشد در ارتباط است، ادراك محیط توسط مخاطب می

کند  انتخاب میاز محیط پیرامون خود  ،شهاینیاز با توجه بهالزم را اطالعات انسان  ،آن طی

بر این باور ) 1976(در کتاب خود، شناخت و واقعیت  4اولریک نایسر).1380،مطلبی(

است که ادراك، تالقی شناخت و واقعیت با هم است که در اثر کشف کیفیت محیط و 

که انتظار فرد از پیش موجود در ذهن  ينایسر ساختار. شود هماهنگ شدن با آن حاصل می

) طرحواره("اسکیما"نوان تحت ع، راکند از چیزها و رویدادها تعریف می اوبینی  یا پیش

                                               
1. Lewis Mumford
2. Doreen Massey
3. Henri Lefebvre
4. Ulric Neisser
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که شامل اطالعات، اسکیما و ادراك دهد ه ارائه میؤلفسه می با مدلي کرده و گذار نام

، اسکیما، انسان را به سمت اکتشاف ادراکی )پادساعتگرد(در این مدل ). 1نمودار (است 

وي هایی را براي افزایش اطالعات فرد، در اختیار  کند؛ این ادراك، نمونه هدایت می

شود و این  گذارد که همین تغییر در اطالعات، موجب تغییر و اصالح در اسکیما می می

البته باید گفت این مدل، برخی پارامترهاي با اهمیت ازجمله . چرخه، همواره ادامه دارد

  .هاي فرهنگی و عوامل درونی انسان را مدنظر قرار نداده است آموزه

  

  
  )Neisser, 1976(مدل ادراك محیطی -1دار نمو

  

به درك وي از فضا بستگی دارد و 	افعال و افکار انسان که است بر این باور1اله

 2ادموند بیکن). 1376هال،(کند  نقش فرهنگ بر ادراکات انسان را مطرح می	اهمیت

ويدر ذهن در بازتعریف فضا فرد، پیشین  اربش نمادها و تجشهرساز آمریکایی نیز بر نق

                                               
1.  Edward T. Hall
2.  Edmund Bacon

دهی جهت اصالح

  

  مجموعه

ممکناقدامات

  

  جهان

)اطالعات در دسترس(

از جهانفردشناختینقشه

برداري نمونه

             وارة  طرح

محیط

کاوش محیط فعلی

ادراکی
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کوین لینچ نیز با اذعان به ). 1376بیکن، (کند  مطرح میو مبحث معنا در فضا را  تأکید

صعوبت تفکیک اثرات متقابل عوامل اجتماعی و کالبدي و آثار آن بر ادراك انسان، 

را وضوح درك و شناخت آن و سهولت برقراري پیوند  "معنی یک سکونتگاه"منظور از 

طور  همان	کند معناکید میأداند و تها مین با سایر رویدادها و مکانبین عناصر و اجزاي آ

هاي  گر بستگی دارد به کیفیت به فرهنگ، منش، موقعیت، تجارب و شخصیت مشاهده	که

  .)1381لینچ، (فضایی و کالبدي نیز وابسته است 

عنوان یکی از  امروزه به اثبات رسیده است که فضاي عمومی، از طرق مختلف به

در  1زوکین. کند که یکی از آنها، فرهنگ است هاي رفتار و کنش انسانی عمل می ركمح

فرهنگ  یمحل اصل یعموم يفضاهامعتقد است  "هاي شهرها فرهنگ"کتاب خود، 

 هاي شاخصطور مداوم در مورد مرزها و  به جهت است که ازاینآنها  اهمیت. است یعموم

، محل مالقات و محل منظر،عنوان مکان هب یعموم فضاهاي .دگوین یم سخنيجامعۀ بشر

).Zukin, 1995(یم کن یانو نما يسازسازد تا شهر را مفهومی، ما را قادر میاجتماع یشنما

ترین عناصر کالبدي در  عنوان شاخص طور مشخص اگر فضاها و بناهاي مذهبی، به به

هاي  دریافت همۀبر شوند، باید بر این نکته که این فضاها،  دینی تلقی می جامعۀفرهنگ 

هاي او را  مخاطب از کلیت شهر، تأثیرگذار هستند و تصورات، احساسات، رفتارها و کنش

  .ازپیش تأکید کرد دهند، بیش جهت می

مکان و "در کتاب » مکان«ادوارد رلف، جغرافیدان کانادایی، در تبیین مفهوم 

شت و موجودیت انسان است ، ضمن تأکید بر این نکته که مکان، در پیوند با سر"مکانی یب

، حضور در »هاي متمایز و مشخص انسان بودن، یعنی زندگی در دنیایی پر از مکان«و 

توجهی به چنین  یبي که ا گونه بهداند  هاي متمایز را یکی از نیازهاي اصلی انسان می مکان

بندي  وي سپس با دسته. اي را رقم خواهد زد متضمن انزوا و تنهایی انسان نیازي، آینده

اي از دنیاي زندگی که فرد  هاي مختلف فضا، به فضاي وجودي به معناي تجربه گونه

آورد، اشاره و آن را مشتمل بر دو مفهوم فضاي  عنوان عضوي از گروه به دست می به

                                               
1. Zukin
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البته الزم به ذکر است که تفکیک دو فضاي مذکور، . داند مقدس و فضاي جغرافیایی می

دنیاي امروز غرب است که به دنبال عرفی شدن یا سکوالریزم، مبتنی بر نقش مدرنیسم در 

یجۀ آن نتکند و در  یرروحانی، جایگزین میغدنیوي و  تجربۀمقدس از زندگی را با  تجربۀ

  .فضاي جغرافیایی، جاي فضاي مقدس را گرفته است

بندي شهري ایرانی که محالت، همچنان بستر نمایش و حضور  قطعاً در نظام محله

گیري محله اغلب پیرامون عناصر مذهبی  جمعی اهالی است و اساسًا شکل رسومو آداب

ها و تشریفات  لذا رلف نیز با اذعان به اهمیت آیین. توان قائل به این تفکیک بود است، نمی

اش،  ها در احساس تداوم و حس ماندگاري در فرد نسبت به مکان زندگی یا به عبارتی سنت

او با اشاره به یک پژوهش محلی در . داند اعث مردن مکان میها را ب از بین رفتن آیین

انگلستان، وابستگی به مکان را بیش از آنکه متأثر از مدت سکونت فرد در محل باشد، 

در همین ). 197- 182: 1393پاکزاد، (داند  تحت تأثیر تعامل وي با دیگران در آن مکان می

، ضمن برشمردن دو رویکرد پاسخدههاي و همکاران، در کتاب محیط 1راستا، ایان بنتلی

ینۀ زمکه در آن، ("جویانه رنگ تعلق توافق"ها تحت عنوان  در ساختمان 2ایجاد رنگ تعلق

ینۀ زمکه در آن، ("رنگ تعلق شفاجویانه"و ) موجود با تصویر ذهنی کاربران سازگار است

را در طراحی  ، حمایت از رویکرد اول)موجود با تصویر ذهنی کاربران سازگار نیست

کنند چرا که مردم زمانی مشتاقانه در برقراري ارتباط با مکان و ساماندهی  شهري، توصیه می

مک گلین و  ؛مورین ؛الکک ؛بنتلی(کنند که آن مکان را دوست داشته باشند  آن تالش می

  ).296و  295: 1395اسمیت،

 .کنند میرا تعریفآنخصوصیات محله،وها با توجه به ویژگیاندیشمندان،ازبرخی

اي مجموعهمحلهدهد، میارائهمحلهاز) 1966(لنکسترکهمفهومیبرداشتمثالً در یک

بامعموالًکهساکنانهاي حاکم بین ایستارها و ارزشباهماهنگمختصاتبافضایی،است

 "لهمح"به نامچندبعديمحصولفضایی،دیدگاهایندر. استارتباطدرزمین،کاربري

                                               
1. Ian Bentley
2. personalisation
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خدماتساکن،جمعیتطبقاتیوآماريزیرساختی،ساختاري،خصوصیاتشامل

. استحسیوتعامل اجتماعیسیاسی،مجاورت،ودسترسیمحیطی، زیستعمومی،

. دهد میتشکیلرااي محلهروابطوعام فضاییعناصرمذکور، بعضاًهاي ویژگیمجموعه

محالت  همۀو قابل اطالق به  اند صمشخ مکانیکمختصنیزاین خصوصیاتازبرخی

قابلها محلهبیشتردرودارندعمومیتبرخییادشدههاي ویژگیبینلذا در. نیستند

ازیکهرترکیب نحوة وکیفیتکمیت،آنها،فراگیريوشمولیتعلیرغم. اند شناسایی

 ویژه درطور بهوشهرمناطقازیکهردرخصوصیاتایندهندة یلتشک صفات

شناختی فضا،  جامعههاي وتحلیل یهتجز دراصلیکعنوان به. استمتفاوتشهرها  النک

وصفاتاینازیکدارا بودن یا فقدان هرکیفیتونوعبسته بهتوانند میشهري،هاي محله

میزان دارا بودن هر تعداد از مشخصات . شوندبندي کنند، دسته میهایی که مجسم ویژگی

تواند مبنایی براي محقق نمود که میتعریف"1حضور محله درجۀ"عنوان بهتوان میفوق را

کند ارائهشهريفضايازمتفاوتیتفسیرمحله،خاصهاي ویژگیبهبستهباشد تا

)Galster, 2001( .  

توان در راستاي این مطالعه بر آن تأکید نمود این است که  مهمی که می نکتۀاما 

ها و  اجتماعی، الزامات، محدودیت-حله، به بوم فرهنگیخوانش و تعریف پژوهشگر از م

بسته  محدودةعنوان کلیت یک  به(حتی کارکردهایی که در یک فرهنگ خاص براي محله 

. شود، بستگی دارد در نظر گرفته می) دهندة آن و همچنین یکایک ریزفضاهاي تشکیل

ازمحلهیی عام در تعریفها مؤلفهها، به تفاوتبرخیازنظر  صرفاگر بخواهیم بنابراین

ونزدیکی) الف: کرد مورداشارهیابیم باید به دو دست مختلفعلومصاحبنظرانسوي

اجتماعیوکالبديمعیاردواین .ساکنیناجتماعیتعاملوارتباط) بمکانی،مجاورت

هاي مختلف  ترکیبوهستندخودخاصالگوهايوشکلماهیت،دارايهرکدامکهاست

  ).39: 1378پور، برك(کند ها ایجاد می شرایط متمایزي براي محلهآنها، 

  

                                               
1. the degree of presence of neighborhood
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  روش تحقیق

هاي پژوهش با روش  گردآوري داده. تحلیلی است-این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی

جهت (میدانی  مشاهدةو ) پژوهش مسئلۀمنظور بررسی مستندات مرتبط با  به(اسنادي 

در . ، انجام پذیرفته است)موجود در شهر هاي برداشت دقیق وضعیت مساجد و حسینیه

حاصل از برداشت میدانی پژوهشگر ضمن انطباق ) GIS(هاي اطالعات مکانی  نهایت، داده

و اسناد فرادست  CADو  ArcGISافزارهاي  دقیق با طرح تفصیلی مصوب با استفاده از نرم

  .هاي آماري، تحلیل محتوا شده است یلتحلو انجام 

  

  هاي پژوهش یافته

هاي تفصیلی  در ذیل طرح 2هاي خدمات عمومی ، یکی از انواع متعدد کاربري1مذهبی سرانۀ

است که با توجه به بوم و فرهنگ هر سرزمین، جایگاه و کارکردهاي خاص خود را خواهد 

مختلف است که باید هاي اجتماعی وجه تمایز فرهنگهاي یدة راجرز، ارزشعقبه . داشت

ها، تأکید بر حضور فعال  تمایز فرهنگ اسالمی با سایر فرهنگ اذعان کرد، یکی از وجوه

راپوپورت نیز ). 1398لطیفی،(هاي زیستی بشري است  هاي مذهبی در محدوده کاربري

هاي انسانی بوده و  ویژه اعتقادات مذهبی، اساس ایجاد زیستگاه معتقد است عامل فرهنگی به

راپوپورت، (اي نمادگرایانه عمل کرده است  ها، مذهب، غالبًا به شیوه در انتظام سکونتگاه

هاي مکانی فضا بر احساس امنیت شهروندان  عنوان یکی از مؤلفه اماکن مذهبی به). 1392

  ). 137: 1396لطیفی و همکاران، (تأثیرگذار است 

مردم، در فضاي نفس زندگی  اتفاق بهی و با توجه به اینکه اکثریت قریب طورکل به

تواند  ن، تأثیرپذیر است، بنابراین محیط و بافت شهري پیرامون آنها، میکنند و نفس انسا می

طوري عمل کند که معنویت را در نفس آنها القاء نماید و یا برعکس، باعث از کاهش و از 

یۀ تاریخی و مذهبی نیز از ابنها و لذا بافت). 320: 1375اعوانی، (بین رفتن معنویت بشود 

                                               
1. Religious land use per capita
2. Public service
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ند که ارتباط فرهنگی نسل معاصر را با گذشته تاریخی شهر ترین عناصر شهري هستاساسی

بخشند، در تحکیم حس تعلق ساکنان و تعمیق هویت شهر کنند، به شهر هویت میحفظ می

کنند  نمایند، معنویت را به ساکنان و عابران، القاء میبدیل ایفا می و شهروندان آن، نقشی بی

حضور فعال  ادامۀضرورت  شهر بدون توجه بهو به همین دلیل است که اگر توسعه کالبدي 

ها انجام گیرد، هویت فرهنگی و تاریخی شهر به مخاطره خواهد افتاد و حلقه و بقاي آن

  .شود یمیشینۀ تاریخی شهر گسسته پارتباط حیات معاصر با 

شروع  نقطۀهاي مختلف،  کاربري 1سرانۀشهري،  توسعۀهاي  طورکلی در طرح به

 توسعۀموجود شهر و نیز شاخص اصلی تخصیص فضاهاي الزم براي تحلیل کالبدي وضع 

یژة هر کاربري به جمعیت وآتی شهر است که عبارت است از نسبت مساحت فضاي 

هاي تفصیلی شهرهاي ایران نیز، با توجه به وجود مساجدي  در طرح). 24: 1386عزیزي، (

اربري مذهبی براي اغلب این فضاها ها، ک ها و حسینیه اند و یا امامزاده شده که قبالً احداث

هاي آنها کمتر از  هاي شهري نیز که سرانه همچنین براي سایر محدوده. شده است یتتثب

شود که  در طرح تفصیلی داده می موردنظرهاي  است، پیشنهاد کاربري 2هاي استاندارد سرانه

ود یا کاربري آنها ش ها محقق نمی توجهی از این کاربري دهد بخش قابل ها نشان می بررسی

اما اهمیت . شود کند و جایگزینی هم براي آن منظور نمی به انحاي مختلف، تغییر می

ایرانی و کارکردهاي چندوجهی آن، لزوم بررسی -کاربري مذهبی در فرهنگ اسالمی

  . شود تر را متذکر می عمیق

ل، چنین مثا عنوان به. سو مسجد در ادبیات اسالمی، کانون و رکن شهر است از یک

قرار داد و ) متر 10حدود (، عرض راه مسجد را ده گز )ص(شده است که پیامبر اعظم  نقل

شود  از این امر، چنین استنباط می. قرار دهند) متر 7حدود (ها را هفت گز  فرمود سایر راه

هاي شهري قرار گیرد و منظور از تعیین  که مسجد باید در کانون هندسی و کالبدي بافت

                                               
1. Per capita space

گردشگري، -شامل ورزشی، تفریحی(هاي خدمات عمومی  منظور تعیین سرانه براي کاربري استانداردهایی عام به- 2

ونقل، تأسیسات و تجهیزات شهري، پارك و فضاي سبز، آموزشی و  مانی، اداري و انتظامی، میراث تاریخی، حملدر

  .گیرد هاي تفصیلی قرار می شده است که مورد استناد طرح هاي اخیر تهیه در سال) مذهبی
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: 1397رئیسی، (مراتب دسترسی بوده است  رض راه بیشتر براي آن، تأمین سلسلهمیزان ع

شهري  توسعۀهاي  آمده، باید اذعان کرد که در بسیاري از طرح عمل هاي به طی بررسی). 64

شده است، یا تصریحی بر مرکز محله بودن  هاي گذشته تدوین و تصویب کشور که در دهه

عنوان مرکز محله منظور گردیده  ماکن عمومی دیگر بهمساجد نشده است و یا صراحتًا ا

به تصویب رسیده است،  1350مثال، در طرح جامع شهر قزوین که در سال  عنوان به. است

اند  شده خانوار و به مرکزیت دبستان، فضاي سبز و مرکز تجاري طراحی 1200محالت با 

یت در یک مرتبه نیستند و مساجد به لحاظ اهم همۀالبته ). 30-97: 1350وزارت مسکن، (

مسجد جامع، مسجد محله و مسجد : از اند عبارتاصلی براي مساجد شهرها  گونۀحداقل سه 

خواهد  شهر قممذهبی در مقیاس محالت  سرانۀاین پژوهش به بررسی وضعیت . بازار

  .پرداخت

  

  مذهبی در مقیاس محالت شهر قم هاي کاربريپراکنش  نحوة

مذهبی، ضرورت داشت نسبت به بررسی  سرانۀت داراي کمبود در راستاي شناسایی محال

اسناد فرادست در این زمینه و مصوبات قانونی و همچنین برداشت میدانی براي شناخت 

  :بدین منظور، مراحل و اقدامات زیر انجام پذیرفت. وضع موجود، اقدام شود

  

  بررسی اسناد فرادست و معرفی کلی شهر قم

یژة خود در مرکز ایران از دوران باستان وار در موقعیت جغرافیایی ۀ استقرواسط بهشهر قم 

هاي سراسري کشور و شهري واجد اهمیت بوده و با توجه  ، محل تالقی و عبور جادهتاکنون

–به ارتقاي جایگاه این شهر به سبب وجود مزار مقدس حضرت معصومه خواهر امام رضا 

ها عبارت  این راه عمدة. همیت بیشتري یافت، در قرون نخستین اسالمی ا–علیهما السالم

بکجه،  دروازهساوه و همدان از طریق  جادةري،  دروازهخراسان از طریق  جادةبودند از 

عامر یا  عراق از طریق دروازه نصربن جادةکاشان و اصفهان از طریق دروازه کاشان،  جادة
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رفته  ها و مزارع اطراف می دیه ،هایی نیز از شهر به دژها عالوه بر اینها جاده. برید دروازة

  .است

ي برخی از آنها جا بهاند و  ي شهر قرارگرفتهها ساختمانها فعالً در زیر  بیشتر این جاده

ي که لبچال خوانده ا نقطهمحدوده شهر قم از دیرباز در . است شده احداثهاي جدید  راه

شد، پدید آمده و طی  میشود و در روزگار باستان دژي زرتشتی بود و مینجان نامیده  یم

بازار کهنه، مسجد جامع و دیگر . شده است یمهزاران سال همچنان کانون شهر محسوب 

شکلي شهر در پیرامون این محله ها محلهاند و سایر  شده ي عمومی در آن واقعها ساختمان

ستانه این روند توسعه تا زمانی که مرکز شهر در ابتداي قرن معاصر به کنار آ. اند گرفته

توسط گذرهاي اصلی خود  ها محلهحضرت معصومه منتقل شد، پایدار بوده است و تمامی 

متصل ) فعلی بار ترهبازار موقت میوه و (به مرکز ارتباطی شهر قدیم یعنی میدان کهنه 

  .شوند یم

لبچال و  محلۀها و گذرهاي بافت قدیمی شهر قم، عالوه بر مرکزیت  از بررسی راه   

بند  سنگ محلۀآستانه و بخشی از  محلۀجز  گردد که به این نکته نیز استنتاج میمیدان کهنه 

هاي ارتباطی  محالت مسکونی شهر در راه همۀدر شرق و غرب بافت قدیمی، ) خانه دولت(

ها هرکدام گذر اصلی یکی از  این راه. اند شده قم به شهرها، روستاها و مزارع اطراف واقع

ی گمان برد که این درست بهتوان  که می يطور به. دهند مییلمحالت قدیمی شهر را تشک

ها  یج خانهتدر بهرسد که  چنین به نظر می. اند گذرها محور تبلور و تشکیل این محالت بوده

ها در حول این  ها، حمام و بازارچه اي مانند مساجد، تکایا، میدان و سایر عناصر محله

شهر قم، از ابتدا،  توسعۀکامالً مشخص است که  لذا. اند یافته توسعهمحورها تشکیل و 

سیر تطور شهر، بیانگر این واقعیت است که  مطالعۀلکن . محور بوده است اي محله توسعه

شهري این مهم را به نحو مطلوبی مدنظر قرار نداده و در گذر زمان، باعث  توسعۀهاي  طرح

هاي محله  رخی شاخصفرهنگی شهر شده و حتی بعضًا ب-هاي تاریخی تعرض به ارزش

هاي  در ادامه، به معرفی اجمالی طرح. اند محوري ازجمله مساجد محله را نیز محو نموده

  .شود شهر قم پرداخته می توسعۀ
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گردد که اولین طرح شهري قم  یبازم1344هاي شهري قم، به سال  یۀ طرحتهسابقۀ

، اولین طرح جامع شهر قم ازآن پسده سال . تصویب شد تحت عنوان طرح هادي، تهیه و

توسط مهندسین مشاور بوربور تهیه و در شوراي عالی شهرسازي و معماري تصویب شد 

پس از انقالب اسالمی، مطالعات دومین طرح جامع شهر قم به . تفصیلی است طرحکه فاقد 

اوند، آغاز و در اسفند توسط مهندسین مشاور ب 1365در سال  "طرح توسعه و عمران"نام 

یلۀ مشاور وس بهیۀ طرح جامع مذکور پایۀ طرح تفصیلی شهر قم بر ته. به تصویب رسید 1369

مطالعات طرح . رسید 5به تصویب کمیسیون ماده  1373آغاز و در سال  1370باوند، از سال 

توسط مهندسین  1380در سال  "راهبردي-طرح ساختاري"جامع سوم شهر قم تحت عنوان 

به تصویب شوراي عالی شهرسازي و معماري  1386مشاور امکو ایران شروع شد و در سال 

. هجري شمسی بوده است 1400ابالغ گردید که افق این طرح سال  1388رسید و در سال 

  )1386شهر قم،  يراهبرد يطرح ساختار: أخذم(محالت پیرامون بازار کهنه قم  -1شکل 

(
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یۀ طرح تفصیلی فعلی شهر قم بوده، قبل از پرداختن تهبا توجه به اینکه این طرح، سند فرادست 

راهبردي - هاي مورد تأکید طرح ساختاري ها، اهداف و برنامه از سیاست به طرح تفصیلی، برخی

  .گیرد ی قرار میموردبررسکه با موضوع این پژوهش، داراي همپوشانی است، 

  

  )راهبردي-طرح ساختاري: أخذم(شهر قم  توسعۀها و راهبردهاي  اهداف کالن و سیاست -1جدول 

  ها و راهبردهاي توسعه شهر سیاست  اهداف کالن

راستايدرشهرکالبديکیفیتوسعه

  قمشهرواقعیجایگاهتحقق

سکونتمناسبفضاينمودنفراهم

خدماتنمودنفراهموشهروندانبراي

همهبرايیکسان

ایجادطریقاززیارتیتوریسمتوسعه

  مناسبکالبديفضاهاي

مذهبیوفرهنگیمراکزتوسعهوساماندهی

طریقازتوریسمتوسعهرمنظو بهشهرکالبديساماندهی

اسالمیوبومیواقلیمیهاي شاخصکارگیري به

تمامعادالنهدسترسیوخدماتیمطلوبهاي سرانهتأمین

شهروندان

  شهربرايمناسبومطلوبکالبديتقسیماتایجاد

  

کیفی کالبدي و ایجاد یک شهر نمونه با  توسعۀاما با توجه به تأکید طرح مذکور بر 

فضایی مناسب و تأمین تمامی نیازهاي روانی و کالبدي شهروندان، ضمن تصریح بر ساختار 

خدماتمرکزعنوان جایگاه خاص فرهنگی و مذهبی شهر قم در ایران و عالم تشیع و نیز به

کیفی کالبدي شهر، در قالب  توسعۀها و راهبردهاي  مذهبی، اهداف، سیاستوسیاسی

هاي مذهبی در آن  صورت مکرر، بر اهمیت کاربري که بهاست  شده ارائهجدولی جداگانه، 

  .تأکید شده است

  

  هاي مذهبی محالت شهر قم برداشت وضع موجود پراکنش مساجد و سایر کاربري

یی اطالعات طرح تفصیلی شهر قم، پژوهشگر آزما یراستروزرسانی و  با توجه به لزوم به

 باهدفشهر با تأکید بر مقیاس محله، نسبت به برداشت کامل مساجد و سایر بناهاي مذهبی 

  .این کاربري اقدام نمود 1سطح پوشش محاسبۀترسیم و 

                                               
1. Coverage area (C.A.)
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 نقشۀهاي این شهر که به  موجود در خصوص محله نقشۀشهر قم بر اساس آخرین 

  )2تصویر . (محله است 120محالت عرفی شهر قم موسوم است، داراي 

  

  
  )1386، راهبردي شهر قم-طرح ساختاري: أخذم(محالت عرفی شهر قم  -2شکل

  

با توجه به برداشت میدانی که از کل سطح شهر قم صورت پذیرفت، نتایج زیر به 

  .حاصل گردید 2تفکیک مناطق شهر، در قالب جدول 
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  )برداشت میدانی پژوهشگر(مساحت کاربري مذهبی مناطق شهر قم  -2جدول 

  نام منطقهردیف
مساحت کل کاربري مذهبی محلی

  )مترمربع(

میانگین مساحت 

  هر بنا
  تعداد

66,809534123یک1

31,660316100دو2

26,93466873سه3

34,22753464چهار4

11,79165518پنج5

28,99232589شش6

38,87545784هفت7

551  تعداد کل239,288  مجموع

  235,613  مسجد محله 502جمع مساحت 

16,594عرصه در مسیر

219,019باقیمانده کل

تعداد مساجد 

محلی

258  متر 300بیش از 

200114الی  300

100130الی  200

49متر 100کمتر از 

  

 نقشۀهاي زیر، به ترتیب، توزیع مساجد مقیاس محله و زیر محله بر روي  در نقشه

  .ه استمشاهد شهر قم، بر اساس مساحت، به قابل هفتگانۀهوایی مناطق 
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  متر  50مترمربع و شعاع عملکردي  100مساجد شهر قم با مساحت کمتر از  -1نقشۀ

  )برداشت میدانی پژوهشگر(

  

  
  متر  100مترمربع و شعاع عملکردي  200تا  100مساجد شهر قم با مساحت  -2نقشۀ

  )برداشت میدانی پژوهشگر(

  



  

  

  

  

  1401بهار، 20، شماره هفتم، سال )علمی(اي  ریزي توسعه شهري و منطقه مه برنامهفصلنا   |  20

  
  متر  150ع و شعاع عملکردي مترمرب 300تا  200مساجد شهر قم با مساحت  -3نقشۀ

  )برداشت میدانی پژوهشگر(

  

  
  متر  250مترمربع و شعاع عملکردي  300مساجد شهر قم با مساحت بیش از  -4نقشۀ

  )برداشت میدانی پژوهشگر(
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یۀ کلزیر که شامل  نقشۀیۀ اطالعات جغرافیایی، المنظور تجمیع مساجد در یک  به

  .تهیه گردیدمساجد مقیاس محله و زیر محله است، 

  

  
  )برداشت میدانی پژوهشگر(توزیع مساجد محلی شهر قم  -5نقشۀ

  

هاي تحت پوشش مساجد محلی و زیر محلی شهر  فوق، در واقع معرف محدوده نقشۀ

لذا از کسر مساحت تحت پوشش کاربري مذهبی از کل مساحت شهر قم، . قم است

شود  مذهبی هستند، استخراج می هاي هایی که فاقد پوشش مساجد و سایر کاربري محدوده

نقشۀ. (یادکرد شهر قمالتهاب توزیع کاربري مذهبی در  نقشۀتوان از آن به  ی مینوع بهکه 

 100صرفًا مساجد با مساحت کمتر از (زیر، مساجد مقیاس زیر محله  نقشۀالبته در ) 6

بسیار خرد و ، با توجه به مقیاس عملکردي )، جانمایی شده بودند1نقشۀمترمربع که در 

  .اند اي و فقدان فضاهاي موردتوجه در مساجد مرکز محله، حذف گردیده تأثیرات نقطه
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  )برداشت میدانی پژوهشگر(شهر قمالتهاب کاربري مذهبی مقیاس محله در  نقشۀ-6نقشۀ

  

هاي مذهبی در وضع موجود شهر قم،  شود که به لحاظ توزیع کاربري مشاهده می

فاقد پوشش این کاربري است که با توجه به ) رنگ قرمز(ی از شهر توجه هاي قابل بخش

  .باشد ریزي بیشتر می مبانی نظري، نیازمند برنامه

  

هاي شهر قم با مصوبات  مذهبی در محله هاي کاربريانطباق توزیع کنونی 

  شوراي عالی شهرسازي و معماري و سایر مقررات

در خصوص  آور الزامی و ستفرادگام بعدي پژوهش، مطالعات اسنادي مصوبات 

هاي مذهبی با آن  یسۀ توزیع کنونی کاربريمقاجانمایی مساجد در مقیاس محالت و سپس 

شوراي عالی شهرسازي و معماري به شمار  مصوبۀترین سند در این زمینه،  مهم. است

هاي جامع و تفصیلی مدنظر مشاوران طرح و  یۀ طرحتهرود که ضرورت دارد در  می

گیري مساجد و تأثیر آن بر  ترین موضوعات مربوط به شکل از اساسی. قرار گیرد کارفرمایان

  .صحیح مسجد است یابی مکانکالبد شهري، موضوع 
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  :شوراي عالی شهرسازي و معماري کشور به شرح زیر است7/5/1387مورخ  صوبۀم

قانون107ماده"از		ب	و	الف	در راستاي تحقق وظایف محوله بر اساس بندهاي"

و بنا به پیشنهاد معاونت شهرسازي و "فرهنگیواجتماعیاقتصادي،توسعهچهارمرنامهب

مورخ شورایعالی شهرسازي و معماري در جلسه ي،معماري وزارت مسکن و شهرساز

هاي توسعه شهري را به شرح زیر  یابی مساجد در طرح ضوابط و مقررات مکان 7/5/87

  		:تصویب نمود

  :هاي توسعه شهريبخش یابی مساجد در مکان. 1

و منطقه ) ناحیه شهري(با توجه به اینکه توسعه شهري داراي ساختار محله، کالن محله 

هاي توسعه شهري مکلف است در ساختار هر یک  کننده طرح تهیه	باشد، دستگاهشهري می

اي و خدمات محلههااي در کنار سایر کاربريیک مسجد محله ،از مراکز محالت

  ....یابی و منظور نماید ده، مکانش بینی پیش

نیازپاسخگويموجودشهرجامعمسجدمساحتکهشهرهاییدر	:1تبصره 

درشهر) مصالي(جدیدجامعمسجدنیستند، احداثها  مناسبت واعیادجمعه،نمازگزاران

 توسعه شهري		هاي در هنگام تهیه طرح کننده تهیهدستگاهتکالیفازشهريساختارباارتباط

  .باشدمی

باودولتیمالکیتداراياراضیدراحداثیمساجدیابی مکاندراولویت	:2تبصره 

یادولتیمالکیتداراياراضیکه درصورتی .استمسجداحداثجهتمردمیموقوفات

توسعۀ  بافت از يا محدوده بینی پیشنباشد،موجودموردنظرمحلدرمردمیموقوفات

باشد،داشتهرامسجداحداثامکانآناراضیازشیبختملکصورتدرکهشهري

  .بودخواهدضروري

اراضیمساحتومترمربع500حدوديا محله مساجداراضیمساحت	:3تبصره 

  .گردد میمترمربع پیشنهاد1000حدوديا محله کالنمساجد

اً هاي توسعه شهري الزام یابی مساجد در طرح بینی و مکانپیش پس ازاین	:4تبصره 

  ".هاي فرهنگی خواهد بود متمایز از کاربري
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این مصوبه نیز به همین نحو بر احداث مساجد به ترتیب در شهرهاي  3و  2در بندهاي 

  :مصوبه به شرح زیر است 4همچنین بند . هاي مسکونی تأکید شده است جدید و شهرك

  :هاي جامع و تفصیلی محوریت مسجد در تهیه طرح. 4"

هاي جامع و تفصیلی دستگاه  شهرها و به هنگام تهیه طرحموجود  يها در بخش

مساجدتانمایندتنظیميا گونه به راموردنظری شهرکننده، مکلف است ساختار فضای تهیه

مکانبعدوشهري، مساحتنقشایفايوموقعیتبهتوجهباجدیداالحداثوموجود

 .شوندمنظورشهريو) هريشهاي یهناح(محلهکالنمساجدمحالت،مساجدعنوان به

ازیکهردرمساجدسرانهسطحکمبودنشانگرطرح،مطالعاتکه درصورتیاستبدیهی

کننده طرح جامع و تفصیلی  باشد، دستگاه تهیه) کالن محله، ناحیهمحله، (شهريتقسیمات

نیاز ولتی و یا موقوفات مسجد متناسب با ت دیابی مساجد در اراضی با مالکی مکلف به مکان

  .ساکنین و با اولویت توسعه فضاهاي موجود در آینده است

نظرزامساجدمحوریتبهتوجههاديوتفصیلیوجامعهاي طرحتهیهدر	:1تبصره 

  .استضروريساختاريوکالبدي

شود که مساجد کنند، توصیه میها زیاد استفاده میدر مناطقی که از حسینیه: 3تبصره 

  ".بینی شودو حسینیه پیش	مسجد از بیصورت ترکی به

پیرامونی  محدودةمذکور نیز به بعد سیما و منظر مساجد و جایگاه آن در  مصوبۀ7بند 

  :اشاره دارد

  :الزامات شهرسازي. 7"

ها  یابی آن به مساجد در مکان) کریدورهاي بصري(تقویت محورهاي دید -1-7

  .دموردتوجه قرار گیر

ارتفاع  کمتر و یا هم باید) حداقل تا سه پالك(جد ارتفاع ابنیه اطراف مسا-2-7

.شده باشدبینی پیش ،مساجد



  

  

  

  

25  |، صادقی امینی و همکاران ... تحلیلی بر توزیع فضایی سرانه مذهبی در 

خانواده با  هاي هم االمکان از میان کاربريکاربري اراضی اطراف مساجد حتی-3-7

شوراي عالی شهرسازي و (".شودانتخاب	....)فرهنگی، آموزشی و(کاربري مساجد 

  )738-735: 1391معماري،

، مقررات مندرج در ضوابط و مقررات طراحی مساجد که توسط مرکز در همین زمینه

  :، به شرح زیر استشدهمنتشررسیدگی به امور مساجد کل کشور 

  )1391مرکز رسیدگی به امور مساجد،(ضوابط و مقررات طراحی مساجد  -3جدول 
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شوراي عالی شهرسازي و  7/5/1387مورخ  30676/310/300شمارةمصوبۀبنابراین 

شهري مصوب و مقررات مورد تأیید مرکز رسیدگی  توسعۀمعماري ایران، ضوابط طرح 

با توجه به . شوند ترین مقررات مالك عمل براي مساجد قلمداد می امور مساجد، اصلی

یۀ اصول و نشرفوق و سایر مصوبات شوراي عالی شهرسازي و معماري و همچنین  مصوبۀ

، )1391سازمان اوقاف و امور خیریه،(د کشور یابی و آمایش مساج ضوابط عمومی مکان

  :بندي مساجد خالصه نمود توان الزامات زیر را براي تعاریف طبقه می

در بسیاري از محالت، عالوه بر مسجد محله، مساجد کوچک : اي مساجد زیر محله•

این . (شوند دیگري هم ممکن است وجود داشته باشد که معموالً توسط افراد خیر وقف می

، با توجه به اند شده مشخص1مترمربع دارند و در تصویر  100د که مساحتی کمتر از مساج

یاز محله، از محاسبات مربوط به مساجد محله موردنتعریف فوق و فقدان زیرفضاهاي 

  .)شوند حذف می

مترمربع  500طبق مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري حدود : مسجد محله•

و باید حداکثر، جمعیت  شده گرفتهمتر در نظر  500آنها  مساحت دارند و شعاع عملکردي

  .خود را پوشش دهند محدودةنفر ساکن در  2000

 1000طبق مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري حدود : اي مساجد ناحیه•

  .مساحت دارندمترمربع 

در مترمربع  4000تا  2000اي حدود مساحت عرصۀ مساجد منطقه :اي مساجد منطقه•

  .شود فته مینظر گر

شامل (نفر  1229964، 1395با توجه به اینکه جمعیت شهر قم بر اساس سرشماري سال 

موجود شهر  محلۀبوده است، با توجه به تعداد مساجد ) نفر زن 605455نفر مرد و  624509

مسجد و  502(شده بود  قم که در قسمت قبل و نتایج برداشت میدانی پژوهشگر مشخص

، تعداد کمبود مساجد در مقیاس محله با توجه به جمعیت حداکثر )کاربري مذهبی محله

  :شود نفري ساکنان تحت پوشش هر مسجد محله، تعیین می 2000

  502*2000=1004000:تعداد نفراتی که تحت پوشش مساجد موجود هستند

  1229964-1004000=225964:جمعیت افرادي که نیازمند فضاي مساجد هستند

225964÷ 2000=1395:113شهر قم بر اساس جمعیت سال  تعداد کسري مسجد



  

  

  

  

27  |، صادقی امینی و همکاران ... تحلیلی بر توزیع فضایی سرانه مذهبی در 

بنا، با  502یعنی ) 1400سال (الزم به ذکر است، تعداد بناهاي مذهبی محلی موجود 

توجه به اینکه شهر قم در حال حاضر در سال آخر افق طرح جامع خود قرار دارد، نشانگر 

این عدد، با فرض توزیع  البته. درصدي اهداف طرح جامع است 23کم دستعدم تحقق 

 1395بناهاي مذکور و صرفًا بر اساس تعداد جمعیت شهر قم در سال  عادالنۀیکنواخت و 

شهر، در نظر گرفته نشده است که قطعاً روند افزایشی را طی  1400است و جمعیت سال 

راهبردي که جمعیت سال افق -با فرض حصول افق جمعیتی طرح ساختاري. نموده است

  :بینی نموده است، محاسبات به شرح زیر خواهد بود نفر پیش 1350000را ) 1400(طرح 

  1350000-1004000=346000:جمعیت افرادي که نیازمند فضاي مساجد هستند

346000÷ 2000=1400:173تعداد کسري مسجد شهر قم بر اساس افق جمعیتی سال 
  

مساجد در سطح محالت و  عادالنۀکه باز هم این عدد، با فرض توزیع یکنواخت و 

  .درصدي اهداف طرح جامع است 34کم دستمناطق شهر قم، نشانگر عدم تحقق 

  

هاي شهر قم با طرح تفصیلی  مذهبی در محله هاي کاربريانطباق توزیع کنونی 

  شهر قم

ریزي کاربري زمین و  هاي تفصیلی، متضمن برنامه شهري خصوصًا طرح توسعۀهاي  طرح

شهرها و در نتیجه کیفیت زندگی شهروندان هستند که از  توسعۀآتی کنندة مسیر  یمترس

که متشکل از دو عنصر نقشه و متن است،  "بندي نامۀ منطقه یینآ"طریق مقرراتی به نام 

قرارگیري آنها را تعیین  نحوةو همچنین موقعیت محلی و  "مشروط"و  "مجاز"هاي  کاربري

تأکید رهبر انقالب بر این مطلب که محیط  از سوي دیگر،) 34: 1386عزیزي،. (کنند می

ي طراحی شود که سبک زندگی اسالمی را تسهیل کند، ا گونه بهزندگی شهري باید 

  .شود ضرورت ارزیابی طرح تفصیلی را در خصوص موضوع پژوهش، متذکر می

اوالً آیا طرح تفصیلی از دقت کافی در برداشت . پردازد می مسئلهاین بخش، به سه 

هاي میدانی این مطالعه، موارد  اي وضع موجود برخوردار بوده است؟ در برداشته کاربري
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. است شده درجعنوان مذهبی  یرمذهبی بهغهاي  متعددي مشاهده گردید که کاربري

، برخی منازل که داراي پرچم مراسم مذهبی "بابا مسافر"مقبرةمثال، اماکنی مانند  عنوان به

ها، برداشت اشتباه  ، برخی کتابخانه)مورد 10حداقل (ت علما ، بیو)مورد 30حداقل (اند  بوده

  .اند شده درجعنوان کاربري مذهبی  به... و ) 1-109-101-2مانند کد نوسازي (

دوم این است که آیا طرح تفصیلی رویکرد حفظ مساجد مرکز محله را در  مسئلۀ

معماري مدنظر شوراي عالی شهرسازي و  مصوبۀراستاي حفظ هویت محله و به استناد 

موجود ) GIS(هاي اطالعات مکانی  داشته است؟ در این راستا، مطالعات دقیقی بر روي الیه

مشخص ) 7نقشۀ(که در تصویر زیر  گونه همان. یسۀ آن با طرح تفصیلی انجام پذیرفتمقاو 

و تعداد زیادي از  شده واقعطور کامل در طرح تعریض  است، چندین مسجد مرکز محله به

  .اند ینی شدهنش عقبنیز مشمول  مساجد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  اند  هاي مذهبی محله که در طرح تعریض معابر قرارگرفته کاربري -7نقشۀ

  )1398، طرح تفصیلی شهر قم: منبع(



  

  

  

  

29  |، صادقی امینی و همکاران ... تحلیلی بر توزیع فضایی سرانه مذهبی در 

فوق از آن خروجی  نقشۀدر تحلیل طرح تفصیلی مصوب شهر قم که در قالب 

 1739ا مجموع مساحت مسجد مرکز محله ب 5گردد که  است، مشخص می شده گرفته

همچنین ). 4جدول (طور کامل در طرح معابر قرارگرفته و تخریب خواهند شد  مترمربع به

ینی به دلیل قرار گرفتن در مسیر معبر نش عقبمسجد مرکز محله، مشمول تعریض و  191

  .مترمربع است 14855بر بالغخواهند بود که مجموع مساحت آن 

  

  شوند  امل در معبر قرارگرفته و تخریب میطور ک مساجدي که به -4جدول 

  )طرح تفصیلی شهر قم: مأخذ(

  )مترمربع(مساحت   نام مسجد  ردیف

  70  مسجد سفیدآب  1

  269  العابدین ینزمسجد امام   2

  486  االمر صاحبمسجد حضرت   3

  114  مسجد قبا  4

  800  مسجد حیدریه  5

  1739  جمع کل

  

جد مرکز محله در شهر قم، با اجراي طرح درصد از مساحت مسا 7توان گفت  لذا می

  .تفصیلی مصوب کنونی شهر قم، تخریب خواهد شد

16594 ÷ 235,613 = 7/04%

یجۀ تخریب کامل این تعداد از مساجد محلی، حذف پوشش مساجد به میزان نتضمناً 

  .مترمربع خواهد بود 981250

  

لی داراي توزیع عادالنه هاي مذهبی پیشنهادي طرح تفصی سوم اینکه آیا کاربري مسئلۀ

هاي  هاي پیشنهادي در محدوده یگر، آیا کاربريد عبارت بهدر سطح شهر قم، هستند؟ 

مشاهده گردید، توزیع  6-4نقشۀگونه که در  اند؟ همان نیازمند به مسجد جانمایی شده

ین مساجد محلی در شهر قم، توزیعی عادالنه و استاندارد نبوده و مشاورین طرح تفصیلی به ا
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ها، فارغ  اند و آنچه مدنظر مشاورین بوده است، صرفًا تأمین سرانه مطلب مهم، توجه نداشته

در واقع، در بررسی توزیع مساجد، شاهد هستیم که . از کیفیت توزیع کاربري بوده است

مرکزي شهر و بافت تاریخی، به نحوي است  هستۀها مانند  تراکم مساجد در برخی محدوده

ها، از  دي اغلب آنها، داراي همپوشانی هستند و در عوض برخی محدودهکه دوایر عملکر

  .برند فقدان کاربري مذهبی در مقیاس محله رنج می

  

  مذهبی  سرانۀشهر قم و کیفیت پوشش  هفتگانۀمساحت مناطق   -5جدول 

  )طرح تفصیلی و مطالعات پژوهشگر(

  )مترمربع(مساحت مناطق هفتگانه 
جمع کل پوشش کاربري 

  ی محلی وضع موجودمذهب

جمع کل پوشش کاربري 

مذهبی محلی وضع موجود و 

  پیشنهادي طرح

جمع کل 

مساحت فاقد 

  مذهبی سرانۀ

109,620,00040,855,74943,219,65166,400,349

  

موجود و (تعداد کسري مسجد شهر قم بر اساس مساحت فاقد پوشش کاربري مذهبی 

  ):پیشنهادي

66،400،349÷)250*250*3/14 = (338  

طور کامل، در مسیر  از پوشش مساجدي که به شده خارجو با اضافه نمودن مساحت 

  :معابر شهري قرار خواهند گرفت

67،381،599÷)250*250*3/14 = (343  

  

یۀ پیشنهادهاي طرح تفصیلی در خصوص کاربري مذهبی، به کلکه  لذا درصورتی

درصدي  68کم دستشاهد عدم تحقق احداث و استفاده هم برسد، شهر قم همچنان  مرحلۀ

دیگر،  نکتۀ. مذهبی در مقیاس محله است سرانۀاهداف طرح جامع در خصوص تأمین 

هاي عمومی شهر قم، مساحت مساجد محله  اینکه در ضوابط اختصاصی مساحت کاربري

که با مساحت پیشنهادي شوراي عالی ) 1398باوند، (مترمربع منظور شده است  300



  

  

  

  

31  |، صادقی امینی و همکاران ... تحلیلی بر توزیع فضایی سرانه مذهبی در 

درصد اختالف دارد و این موضوع، خود را در  40، )مترمربع 500(ماري شهرسازي و مع

دهد که خود، پژوهش  یاز، نشان میموردنافت عملکرد مساجد از حیث تأمین زیرفضاهاي 

  .کند مستقلی را طلب می

  

  گیري نتیجهبحث و 

ابزارها به نحو احسن در جهت تثبیت و تقویت  همۀفرهنگ پیشرو، فرهنگی است که از 

به  یدهشکل ی،فرهنگ عمومو تقویت یجادایکی از ضروریات . یگاه خود بهره بگیردجا

. از شهر استصحیح و گویا يبصر ينما یجادو امطلوب یتعامل اجتماع يبرا یعموم يفضا

، "کالبديیتامن"کند، اغلب با مذاکره بر سر یرا اشغال م یعموم يفضا یچه کس ینکها

یان مسائل سال ینا. شودیم یريگیمتصم "یاییو جغراف یماعجامعۀ اجت"و  "یفرهنگ یتهو"

و تنوع  یچیدگیپ یل، امروزه به دلحال ینباا. بوده است يشهر يهاینگران زدر مرک طوالنی

مجدد  یمخاطرات سازمانده در حال حاضر،. است شده افزودهآنها یتاهم بر، يشهر یتجمع

  :مشهودتر است ینگفره یتدر منابع هو یاساس ییردر سه تغ یفرهنگ

  ،یبه جهان یمحل ها از مقیاس تغییر پنداره-

  ی،به خصوص عمومینهادهاياز تغییر -

  .دارند یشتريکه تنوع ب یتا جوامع يو نژاد یاز جوامع همگن قومتغییر -

 يشهر یعموم يفضا يبند در چارچوب یمشخص یرتأث ی،نسبتاً انتزاع یممفاه این

وجه به این واقعیت که تولید فضاي کالبدي در شهرهاي ایران، با ت). zukin, 1995(دارند

در باال  که چنانو  شده خارج، مرزوبومهاي سنتی متناسب با فرهنگ این  عمدتًا از شیوه

فالمکی، (هاي شهرسازي و معماري قرار گرفته  شدن پدیده یجهاناشاره شد، تحت تأثیر 

مذهبی در فرهنگ اسالمی و تأثیرات آن  لذا پرداختن به جایگاه بناهاي) 156-142: 1385

هاي شهرنشینی مانند احساس امنیت اجتماعی، از الزامات حفظ حیات معنوي  بر سایر مؤلفه

  .و هویتی جامعه است
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هاي  که در بخش چهارم مقاله، پس از برداشت میدانی دقیق و تدوین الیهچنان

قم و ضوابط و مقررات  اطالعات مکانی مرتبط و مقایسه با طرح تفصیلی مصوب شهر

راهبردي -فرادستی شامل مصوبات شوراي عالی شهرسازي و معماري، مفاد طرح ساختاري

یۀ پایتختی جهان تشیع را داعکه  شهر قمهاي آماري مشخص گردید،  و نهایتًا انجام تحلیل

دارد، شاهد کمبود شدید فضاهاي مذهبی در مقیاس محله است که طرح تفصیلی این شهر 

 نحوةفارغ از (مذهبی  سرانۀهاي عمومی ازجمله  گرایی و اکتفا به تأمین سرانه ا تقلیلنیز ب

  .، نتوانسته است گامی شایسته در راستاي رفع این کمبود بردارد)توزیع آن

هاي  هاي طرح تفصیلی در خصوص کاربري یسۀ برداشتمقااین پژوهش، ابتدا با 

روزرسانی و راستی آزمایی اطالعات طرح مذهبی موجود در محالت شهر قم، نسبت به به

در . را ارائه نمود "شهر قمالتهاب کاربري مذهبی مقیاس محله در  نقشۀ"تفصیلی اقدام و 

بعد، مبتنی بر اسناد فرادست مانند مصوبات شوراي عالی شهرسازي و معماري و  مرحلۀ

ري مذهبی را با ینۀ کاربزمجمعیت شهر قم در افق طرح جامع، کمبود محالت این شهر در 

سپس با بررسی تطبیقی توزیع کاربري مذهبی در طرح تفصیلی و . معیار جمعیت تعیین نمود

. التهاب، کمبود کاربري مذهبی در محالت این شهر با معیار مساحت تعیین نمود نقشۀ

  :نماید می ارائههاي بخش چهارم را  نتایج حاصل از بررسی خالصۀ6جدول 

  

  ایج تحقیقبندي نت جمع -6جدول 

  مقدار  عنوان  ردیف

  )هکتار 12705(127050000مساحت کل شهر  1

  مترمربع109,240,315  )غیر از منطقه هشت(مساحت کل شهر   2

  مترمربع235,613  در سطح شهر قم محله و زیرمحلهمسجد  551مساحت   3

  مترمربع 219019  در سطح شهر قم محلیمسجد  502مساحت   4

بر  و پیشنهادي طرح تفصیلی مساجد موجود مساحت تحت پوشش  5

اساس شعاع عملکرد

  مترمربع43,219,651

مترمربع 66,400,349  باشند نمی يا مساحت فضاهاي شهري که تحت پوشش مساجد محله  6

  مترمربع16594  شده در مسیر توسعه شهري مساحت کل مساجد واقع  7
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مسجد خارج  که پس از اجراي طرح معابر از سطح پوششی مساحت  8

  شود می

  مترمربع 981250

  مترمربع42,238,250  مساحت باقیمانده تحت پوشش پس از اجراي طرح تفصیلی  9

 يا مساحت باقیمانده فضاهاي شهري که تحت پوشش مساجد محله  10

  .باشند نمی

  مترمربع67,381,599

  باب 343  مساحت فاقد پوشش کاربري مذهبیبر اساس  یازتعداد مساجد موردن  11

  درصد 68  میزان عدم تحقق اهداف طرح جامع بر اساس مساحت  12

  نفر 1400346000جمعیت افراد فاقد فضاي مسجد در سال   13

  باب 173  1400تعداد کسري مسجد شهر قم بر اساس افق جمعیتی سال   14

  درصد 34  میزان عدم تحقق اهداف طرح جامع بر اساس جمعیت  15

  

مذهبی در  سرانۀمحدودیت مجال، صرفًا به توزیع فضایی  در این پژوهش به دلیل

هاي  ، با فرض توزیع نرمال و یکنواخت جمعیت در شهر پرداخته شد و تراکم"سطح"

هاي تکمیلی در خصوص  مصوب جمعیتی مورد بررسی قرار نگرفت و جا دارد پژوهش

که منجر به (هاي مذهبی جمعیتی بر توزیع فضایی سرانه-هاي ساختمانی تأثیرات تراکم

  .انجام پذیرد) شوند ي میساز بلندمرتبهسازي و  ایجاد محالت عمودي در قالب آپارتمان

هاي شهري که  ضرورت و اهمیت استقرار این کاربري در سطح محله لذا با توجه به

ینۀ کارکردهاي مورد انتظار از این کاربري است، زمهاي بعدي براي فعالیت در  گام الزمۀ

  :گردد ذیل ارائه میپیشنهادهاي 

  پیشنهادهاي مطالعاتی) الف

  تأکید بر تقویت نقش مساجد در طراحی مراکز محالت جدید-

و پایاتر در  استاندارد معتبرتر یريگاندازه يابزارهامنظور شناسایی  انجام مطالعات به-

  .هاي مذهبی بر احساس امنیت یرمستقیم و آثار کاربريغخصوص عملکردهاي مستقیم و 

هایی که از  شناسی عملکرد مساجد و فضاهاي مذهبی در محله مطالعات آسیب انجام-

مذهبی برخوردارند ولی از فقدان احساس امنیت اجتماعی و سایر  سرانۀحداقل استاندارد 

.برند معضالت مرتبط، رنج می
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منظور شناسایی دقیق  هاي تفصیلی شهرها به شناسی طرح انجام مطالعات آسیب-

منظور حفظ مساجد واقع  ه و پیشنهاد تغییرات ضروري در طرح تفصیلی بهمساجد مراکز محل

هاي  هاي عمرانی و معابر و تقویت عملکرد آنها در تعامل با سایر کاربري در مسیر طرح

.عمومی

اجتماعی از پراکنش مساجد و فضاهاي مذهبی در شهر و -تحلیل جغرافیایی-

  ماعیاجت- هاي فرهنگی همبستگی آن با وقوع ناهنجاري

جمعیتی بر - هاي ساختمانی هاي علمی در خصوص تأثیرات تراکم انجام پژوهش  -

ي منجر به ایجاد ساز بلندمرتبهسازي و  هاي مذهبی که در قالب آپارتمان توزیع فضایی سرانه

  .شوند محالت عمودي در شهرها می

  پیشنهادهاي عملیاتی) ب

عماري مبنی بر توقف موقت صدور دستور فوري توسط شوراي عالی شهرسازي و م -

گیرند و  هاي تفصیلی در مسیر معابر قرار می تخریب مساجد مقیاس محله که در طرح

.رسیدگی فوري به وضعیت آنها و بررسی راهکارهاي جایگزین تخریب و تعریض مسجد

  هاي تفصیلی شهرها هاي مذهبی در طرح یري کاربريپذ تحققرصد میزان  -

  پیرامون مساجد محلۀد مراکز تأکید بر تقویت عملکر -

استانی در اولویت حفظ مساجد مقیاس محله  5هاي ماده  یفۀ کمیسیونوظتأکید بر  -

گونه که ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگري و  همان(گیري محله  عنوان محور شکل به

دستی، متولی حفظ بناهاي تاریخی هستند، الزم است براي حفظ مساجد محلی،  یعصنا

.)است 5خاص تعیین گردد که پیشنهاد این پژوهش، کمیسیون ماده متولی 

یۀ شهرهاي تههاي تفصیلی در دست  تأکید بر اهمیت مساجد مقیاس محله در طرح -

  .منظور احداث معابر جدید کشور و ممانعت از تجویز تخریب مساجد مذکور به
  

  تعارض منافع

  .موردي وجود ندارد
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