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(تاریخ دریافت95/10/13 :

تاريخ پذيرش)96/04/18 :

چکیده

توســعة شــهر با راهکارهای عصر مدرنیته و مسائل برآمده از آن ،موجب شده اســت که برنامهریزان شهری به ارائة
الگویی از شهر آرمانی با پایههای متفاوتی برای حل مسائل بپردازند .شهر آرمانی در ایران ،شهری ایرانی -اسالمی تعبیر
شــده است که در مورد آن رهیافتهای مختلفی وجود دارد .هدف این مقاله بررسی و مقایسه رهیافتها در بارة شهر
ایرانی -اسالمی است تا مفاهیم مورد توافق اندیشهمندان را برای رسیدن به الگوی آن بیابد .این رهیافتها در سه گروه
توجه به عوامل متشکله ،فضا و کارکرد شهر ایرانی -اسالمی در این عناوین بیان
منسجم فکری دستهبندی شــدهاند و با ّ
شدهاند« :شهر و مهندسی ایرانی» از دیدگاه محمد بهشتی شیرازی« ،شهر پژوهی جغرافیایی و سرچشمههای جهانبینی»
از دیدگاه مصطفی مومنی« ،شــهر و فضای تفکر اســامی» از دیدگاه محمد نقی زاده و نیز یک رهیافت که متشکل از
مجموعهای از دیدگاههای صاحبنظران مختلف مطالعات شــهری ،مانند حســین نصر ،پرویز پیران ،نادر اردالن ،الدن
اعتضادی و محمدحســین شریف زادگان که با عنوان رهیافت «مجموعهای از نظریات متفرقه در شهر ایرانی -اسالمی»
شرح داده شده است .روش پژوهش ،کیفی و با استفاده از فن تحلیل محتوا است .در این روش پس از استخراج مفاهیم
توجه به دیدگاههای صاحبنظران
و کدهای مرتبط با آنها ،به مقایسه و نیز تلفیق مفاهیم با یکدیگر و سپس تایید آنها با ّ
پرداخته شده است .بر این مبنا ،مفاهیم مشترکی استخراج شده است که ،از سویی هم در شهر ایرانی و از سوی دیگر در
شــهر اسالمی قابلیت کاربست دارد و موجب تحقق شهر آرمانی مورد نظر میشود .این مفاهیم در پنج گروه از مقولهها
دستهبندی شدهاند؛ شامل :مقولههای اجتماعی -فرهنگی ،کالبدی ،اقتصادی ،محیط زیستی و اعتقادی -معنوی.
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مقدمه
ّ
درباره ورود اســام بــه ای ران ،م یتــوان گفت «اســام همچون
غ ریب های به ای ران نیامد و گ ویی به خانه خود آمد و شــکوفا شــد.
پذیــرش و رواج اســام در ای ران نه در اثر شمشــیر عــرب بلکه به
دلیــل جای گرفتن در بســتر باورهای معنوی ای رانیان بوده اســت»
(ص رافــی .)19 :1394 ،در واقع با نفوذ اســام و گســترش خالفت
اســامی در ســرزمی نهای مختلف از جمله ای ران ،تمدن اسالمی
شــکل گرفت .این تمدن عظیم ضمن اثرگذاری بر فرهنگ ،شیوه
زندگــی و ویژگ یهــای اجتماعی -اقتصادی ای رانیــان ،تحت تأثیر
فرهنگ و ســنت باســتانی ای رانیان ق رار گرفت .این رابطة متقابل و
تاثی رات دین اســام و آموزههای ای رانی بر یکدیگر ،موجب تغییر
شــیوههای زندگی در ای ران شــد .بنا ب راین اثرگــذاری و اثر پذیری،
سک ونتگاههای شــهری در ای ران شکل گرفت که شالودههایی از
هــر دو تفکر ای رانی و اســامی را در خود دارند .با گذشــت زمان
و ورود به دوران معاصر ،ســک ونتگاههای شــهری در ای ران با نفوذ
مدرنیته و راه و رسم شهرسازی آن به تدریج تغییر یافته اند .از آنجا
که «مدرنیسم خ واست نوشدن است که عمدتا شهرها اولین مکان
ب رای بروز مدرنیته هســتند» (حبیبی و رضایــی )2 : 1392،در گذر
از ســنت به مدرنیته شهرســازی و معماری در ایــران ،رنگ و بوی
ای رانی -اسالمی خود را از دست داده اند.
یکی از اث رات متناقض شهرسازی مدرنیستی آن است که شهرها
را به جهانی تبدیل کرده اســت که به لحاظ فضایی و اجتماعی به
پارههایی مجزا تقســیم شــدهاند؛ اینجا مردم ،آنجا ت رافیک ،اینجا
کار ،آنجــا خانه ،اینجا اغنیا ،آنجا فقــرا و در میان آنها م وانعی از
چمن و سیمان دیده م یشود .امّا تلخت رین اثر شهرسازی مدرنیستی
آن اســت که پیــروزیاش به نابودی همان زندگی شــهری کمک
کرده است که آزادی و رهایی آن آرزویش بوده است (برمن:1392 ،
 .)205 -204فضاهــای شــهری برآمده از ب رنامهریزی مدرنیســتی به
لحــاظ فیزیکی تمیز ،منظم و به لحــاظ اجتماعی مرده و ب یجان
هســتند (جیک وبز .)1392 ،فهم مدرن از ترقی و پیشرفت در شهرها
منجر به رشــد و توســع های شــده است که میان مناســبات فرد و
جامعه ،انســان و طبیعت و در نهایت انســان و خدا و تعادل آنها
شــکاف ایجاد کرده اســت (نصر .)1390،در حال حاضر ،انسان و
جامعــة شــهری در تج ربة خــود از مدرنیته به تعبیر ارنســت اف.
شوماخر با شکلی از «ب یاعتنایی مادهگ رایانه» م واجه شده است که
آرمــان و تص ّورش از توســعه و ترق ّی تغییر کرده اســت« .از آنجا
که مفهوم توســعه و مباحث آن ق رابت نزدیکی با اندیشــة ی وت وپیا
و آرمانشــهرگ رایی دارد» (نصر ،)159 :1390 ،بشــر امروزی در این
مسیر به دنبال یافتن شــهری انتزاعی و آرمانی ه مچون آرمانشهر
افالطون ،مدینة فاضله فارابی ،شــهر مثالی یا ناکجاآباد شیخ اش راق
و یا کمی واقع یتر شــهر آرمانی ابنزر هــاوارد ،فاالنژ ،یک جامعة
آرمانی در نظر شارل فوریه ،ایکاریای اتین کابه ،شهر آرمانی دولت

صف ویــه به تعبیر هانری ک ربن در مکتب الهی فلســفی اصفهان و
م واردی از این نوع شهرها است.
با این اوصــاف ،جامعة ای رانی با یکــی از بنیادهای ه ویّت خود
یعنــی «اســامی» در دنیای شــبه مدرن و شــبه ســرمای هداری در
شه رنشــینی خــود ،چه در کالنشــهرها و چه شــهرهای دیگر ،با
چالشهای بنیادینی م واجه اســت .اکثر شــهرها امروزه در ای ران با
مســائلی هم چون چالش قابل زندگی بودن ،چالش کاالیی شدن
توج ه به این
و چالشهای ه ویّتی م واجه هستند(آخ وندی .)1394،با ّ
چالشها شهرســازان و ب رنامهریزان شهری و دیگر صاحبنظ ران در
حوزههای گ وناگون علم ودانش ،به دنبال یافتن الگ ویی ن وین ب رای
زندگی شــهری ،با هدف کاستن از مشکالت و حل آنها بودهاند.
مطرح شدن عناوینی مانند شــهر با ه ویّت ای رانی -اسالمی در سند
چشــم انداز  ،1404حیات طیبة ای رانی ،بازخ وانی مفهوم ای رانشــهر
و ...به عن وان شــهر آرمانی ب رای نیل به توســعة راســتین و زندگی
شــهری با کیفی ّت باال ،ب رای ارائة الگ ویی ن وین و موفق از شــهر و
شه رنشینی است.
مفهــوم شــهر با ه ویّــت ای رانی -اســامی در میــان دیدگاههای
پژوهشگ ران شهری موضوعی بسیار بحث ب رانگیز بوده است .در ابتدا
برداشت از شهر ای رانی -اسالمی ،به مثابه شهری با خصوصیات مرز و
بوم ای رانی و آیین اسالم بوده است .امّا در این باره سؤالی مطرح است
که آیا ب رای ســایر کشورهای جهان مدل شــهری با پس وند ملیت و
مذهب ب رای رسیدن به آرمانشهر متصور شده است؟ در پاسخ به این
پرسش م یت وان چنین فرض کرد که ع وامل متع دّد شکلدهندة شهر،
فضای ویژه ،کالبد و کارکردهای متمایز آن برمبنای معرفتشناسی و
هست یشناسی ای رانی و آموزههای دین اسالم است که آن را از دیگر
شهرهای جهان متمایز م یسازد؛ در واقع سن ّت زندگی در زیس تبوم
ای رانی به هم راه ق واعد ماندگار آیین آنان ،در ســاختار و به تبع آن در
فضای شهری عاملی تعیی نکننده و اثرگذار بوده است.
در زمینة شــهر با ه ویّت ای رانی -اسالمی دیدگاههای مختلفی از
صاحبنظ ران ای ران و جهان مطرح شده است .برخی بر این باوراند
که مفهوم شهر اســامی ،مورد قبول نیست و اصوالً چنین شهری
وجود ندارد .اف رادی ه مچون وینســنت کاســتللو ،ســلیم حکیم و
کلودکاهن به جای این مفهوم ،مفاهیمی مانند شــهر مســلمانی،
شهر مســلمانان و یا شــهر در دوران اســامی به کار م یب رند .امّا
گروهی دیگر از اندیشــهمندان همانند تیتوس بورکهارت به معتقد
به وجود شهر اسالمی هســتند و آن را شکل گرفته بر طبق اصول
هنر دوران اســامی م یدانند .صاحبنظ رانی مانند حســین نصر،
محمد بهشــتی ،مصطفی مؤمنی و محمد نقــیزاده نیز از زوایای
متع دّد به بررسی و تحلیل این دو محت وا در شهر پرداختهاند و سعی
در اثبات آن دارند .از این رو ،این پرسشها مطرح م یشود که:
 دیدگاههای گ وناگون شــهر ای رانی -اســامی چه تفاوتهاییبا هم دارند؟

 وجه اشــت راک این دیدگاهها با معیارهای شهر ای رانی -اسالمیکدام است؟
در این پژوهش هدف آن است که با مطالعه ،به بررسی ،تحلیل
و مقایســة رهیافتهــای متع دّد در زمینة شــهر با ه ویّــت ای رانی-
اســامی در عرصههای مختلف مطالعات شــهری و تفاوت آنها
توج ه به استخ راج یافتهها و معیارهای پژوهش ب راساس
پرداخته و با ّ
وجه اشت راک این دیدگاهها ،به ماهیت واقعی شهر ای رانی -اسالمی
ب رای رسیدن به الگ ویی ن وین دست یافت.

مباحث نظری پژوهش
توج ه به دیدگاههــای مختلف در
چارچــوب نظری پژوهش بــا ّ
زمینه اصول و ق واعد شــهر مطلوب تنظیم و در ســه دسته بررسی
شده است .دســتة اول ،به نظ ری هها و ویژگ یهای جهانشمول شهر
اشاره دارد .دستة دوم شامل دیدگاههای ای رانشمول به شهر م یشود،
و در دستة ســوم ویژگ یهای شهر در دوران اســامی بیان گردیده
است (جدول شمارة .)1
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روش پژوهش
از آنجایی که موضوع مقاله تحلیل تطبیقی رهیافتها است ،از
روش پژوهش کیفی و با تاکید بر فن تحلیل محت وا اســتفاده شده
اســت .تحلیل محت وای کیفی را م یت وان روشی ب رای تفسیر ذهنی
محت وایــی دادههای متنی از ط ریق ف رایندهــای طبقهبندی نظاممند،
طراحی الگوهای شــناخته شــده دانست.
کدبندی ،و ت مســازی یا ّ
تحلیل محت وا به محققــان اجازه م یدهد اصالت و حقیقت دادهها
را به گ ونهای ذهنی ،ولی با روشهای علمی تفسیر کنند .این روش
به ف راســوی کلمات و مفاهیم مــیرود و الگوها و مفاهیمی را که
آشکار یا پنهان هستند به صورت محت وای آشکار م یآزماید (ایمان
و نوشــادی .)1390 ،در ایــن پژوهش با متنخ وانــی و تفحص در
مقالهها و نوشــتههای صاحبنظ ران به روش کتابخانهای و اسنادی،
اطالعات اولیه جمعآوری شد .سپس با دستهبندی دادههای کیفی
توج ــه صاحبنظ ران بــا کدگذاری
ضمــن تحلیل مفاهیــم مورد ّ
و مقایســه آنهــا و مق وله بندی و تعیین زیــر مق وله ها ،رهیافتها
به صورت ترکیبی با تلفیق مفاهیم با یکدیگر اســتخ راج شــدند.
بر مبنای روش پژوهش کیفی محت وایی ســعی شــده تا به مفاهیم
مشــترک در نظ ری ههای صاحبنظ ران اهمی ّت داده شــود تا از این
رهگذر وجوه مورد اختالف قابل دستیابی باشد.

نظریة جهانشمول شهر
در دیدگاه پژوهشــگ ران شهری از جمله معماران ،جامع هشناسان
و جغ راف یدانان پی وندهای فرهنگ با جامعة شهری بسیار تنگاتنگ
اســت .از این رو ،ب رای شناخت ویژگ یهای هر سک ونتگاه تحلیل
خصوصیات فرهنگی آن ،ســوابق فرهنگی و تغیی رات فرهنگ در
زمان امری ضروری است .امس راپاپورت از جمله اف رادی است که
بیشــتر بر پژوهش پی وندهای میان فرهنگ و جامعه متمرکز است.
او با این دید نگاهی تازه به مفهوم شهر وشه رنشینی مطرح می کند
که پیامد شــیوه خاص تفکر اوســت .او که فرهنگ هر شــهر را
نمودار ارزشــی حاکم بر آن می داند ،بر این باور است که فرهنگ
بر شــهر تاثیر گذاشــته و بدان شــکل می دهد .به عبارتی دیگر
فرهنگ مجموعه ق وانینی می آف ریند که فرم ســاخته شــده بازتابی
از آن اســت .راپاپــورت فرهنگ را عاملی مهم در شــکل دهی به
سامانه های فعالیتی انسان ها و در پی آن سک ونت گاه ها می داند .او
محیط های مصنوع را سامانه های ذهنی نظم دهی به دست انسان ها
می داند و شــکل ســامانه ها بر پایه فرهنگ هــای گ وناگون متنوع
است .همچنین او یادآور می شود که بخش مهمی از بررسی تاریخ
شــهر وشهرسازی باید وابسته به رفتارهای انســانی باشد .او با بیان
تع ریف ها از صاحب نظ ران گ وناگون همچون گوردن چایلد نتیجه
می گیرد که ســک ونت گاه نه بر پایه ویژگی های خاص بافت آن و
یــا به عن وان مجموعه ای از عناصر ،بلکه بــه عن وان کارکرد ویژه ای
که یک هســته اولیه و یک فضای تاثیرگذار بر سازماندهی منطقه
پی رامــون خود دارد ،می ت وان بدان نام شــهر اطالق نمود .همچنین
او معتقد اســت که رفتارها در بســتر یک زمینه رخ می دهندو هر
زمینه بر پایه معناهایی ساخته شده اند ،مردم در زمینه های گ وناگون
با یافتن اشــاره های ممکن ب رای آن معانی ،رفتارهای گ وناگ ونی از
خود بروز می دهند (پاکزاد.)1389 ،
نظریة ایرانشمول شهر

رویکرد نوسنتی و معناشناسانه به شهر ایرانی

شهرهای ای رانی در گذشته بهت رین نم ونههای پایداری را در خود
توج ه به محدودیّتهای اک ولوژیکی ،م واردی
متج ل ّی ســاختهاند .با ّ
ه مچون توسعة متناسب و سازگار با طبیعت ،صرفهج ویی در منابع،
اســتفاده از م واد و مصالح بومی ،ابداع روشهای مؤثر مناسب ب رای
ادامة حیات ،نظیر قنات و بادگیر و استفادة هنرمندانه از آب و گیاه
ب رای تلطیف ه وا و ایجاد مناظــر مطبوع ،احداث باغها و باغچ هها

جدول شمارة  :1دستهبندی نظری ههای جهانشمول ،ایرانشمول شهر و برخی از ویژگ یها و آموزههای شهر دوران اسالمی
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شماره بیست و هشتم تابستـان 1396

در حیاطها ،فضاهای عمومی و اط راف شــهرها همه ع واملی مؤثر
در پایداری شــهرها بودهاند .به نظر م یرســد مفاهیم توسعة پایدار
بــه خ وبی با اهداف و مقاصد شهرســازی ن وین ســازگار باشــد و
شهرســازی بت واند به عن وان روشی مؤثر ب رای تح ّقق اهداف پایداری
از آن استفاده کند (بح رینی.)279 :1378 ،
اســاس رویکرد معناشناسانه بر این اصل است وار است که محیط
زندگی انســان ،اعــم از طبیعــی و مصنوعی ،م یت وانــد عالوه بر
جنب ههــای عملکردی معمول بــه بیان و انتقال معانــی و مفاهیم
بپردازد ،که از جنبه عملکردی نیز با اهمی ّتتر اســت .نمادگ رایی
یکی از خصوصیات بارز و برجســتة شــهرهای مشــرق زمین و به
خصوص ای ران است که با غلبه مدرنیسم به تدریج از چهرة شهرها
حذف شده است (بح رینی .)353 :1374 ،ب رای مثال امس راپاپورت
در مباحــث معماری و شهرشناســی رویکردی معناگــرا دارد و به
عقیده وی نمی ت وان نظ ریات متداول شــهری را به همه فرهنگ ها
و معناهــا تعمیم داد .مثال وی نظ ریه «شــهر بــه مثابه مرکز تحول»
اســت .بنابر نظر او گرچه شــهرها در غرب مرکز تحول بوده اند اما
به عکس در ای ران و چین شــهرها همیشــه مرکز ثبات بوده اند .از
منظــر علوم جدید این ثبات قطعا یک ارزش فرهنگی و چه بســا
مایه نوعی نظم و عامل خود سازمان دهی مجدد سیستم پس از هر
دوره بح رانی اســت و تصور معنا بدون نظم نیز امری محال اســت
(اعتضادی و ملک پور اصل .) 78-79 :1390 ،در شهر ای رانی ،انسان
جزئی از عالم هســتی اســت که تابع ق وانین حاکم بر آن اســت.
عناصر اصلی شــامل طبیعت ،انسان ،شهر و تکن ولوژی است ،این
چهار عنصر در شهر ای رانی باید ب راساس فهم عمیق معرفتشناسی
و هست یشناســانه ،بیان شــوند و در نهایت به تع ریف دقیق شــهر
ای رانی و ه ویّت ای رانی معاصر برســند .شهر ای رانی ،شهری است که
درآن انسان ای رانی ،نقش انسانی خود را به خ وبی ایفا م یکند .پس
توج ه کردن به جایگاه خاص انسان در طبیعت
شــهر ای رانی یعنیّ ،
و تبدیل شــهر به مکانی ب رای زندگی انســان ،که در آن احساس
شادی داشته باشــد و حقوق و وظایف شهروندی را رعایت کند تا
به تعادل اک ولوژیک میان عناصر چهارگانه (طبیعت ،انسان ،شهر و
تکن ولوژی) دست یابد (خ وارزمی.)1394 ،

برخی از ویژگیها و آموزههای شهر دوران اسالمی
ویژگیهای شهر سنّتی ایرانی
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ســپاهیان اســام پس از ورود به ای ران در نقاط ســوق الجیشی
اردوگاههــای نظامی خــود را ب رپا کردند .ولی روابط عشــیرهای در
سپاهیانش چنان نهادینه شده بود که آنها در ب رپایی اردوگاههایشان،
بســته به تعــداد طایفههای موجود در ســپاه ،محلههــای مختلفی
تشکیل م یدادند .اســکان تدریجی این قبایل ،مسجد و خانههای
مسک ونی شهری و در نهایت محلهها را ایجاد کرد .برخی از شهرها
نیز در کنار نقش نظامی -اداری ،نقشی تجاری عهدهدار شدند ،ولی

نقش اصلی خود را که ایجاد امنیت در منطقه و خدماترسانی بود،
حفظ کردند (اشرف .)1359 ،شهر در ای ران در مقابل باج و خ راجی
که عمدتاً به صورت محصوالت کشــاورزی و دستساخت روستا
بود ،امنیت و خدماترسانی به روستا را تأمین م یکرد .بدین خاطر
در جامعة ســن ّتی ای رانی هرگز تقسیم کاری قاطعانهای بین صنعت
و کشــاورزی به وقوع نپیوست و روســتایی مایحتاج غیرکشاورزی
خود را نیز در روســتا ت ولید م یکرد .تضاد منافع میان مالکان ام وال
منقول و غیرمنقول ،میان تجارت و پیشهوری با کشاورزی به ندرت
ظهور م یکرد ،زی را نیروی ســوم ولی فائقی که ب هطور دائم آنها را
تهدید م یکرد ،دامداری و عشــایر کوچرو بــود (پاکزاد .)1382،در
شهر ســن ّتی ای رانی ادارة شهر به عهدة حاکم ،کالنتر و داروغه بود
که مامور دولت و مســئول تأمین نظم و قانون بودند (پیشین.)31 :
عدم دخالت شه رنشــینان در ادارة امور شهر را نم یت وان یک جانبه
به گردن خودکامگی حکومت مرکزی انداخت .جامعة شهری نیز
نیاز و آمادگی این مشارکت را نداشت .به همین خاطر ،شهر ای رانی
نت وانســت به جامعة یکپارچه و همبســتة مورد اشــاره ماکس وبر
تبدیل شــود و شه رنشــینان در واحدهای کوچکتری به نام محله
متشــکل شــدند .آنان ب رای خود در محله حقــوق و وظایفی قائل
بودند و ب رای حفظ امنیت و حرمت محلة خود حاضر به همکاری
بودند (پیشــین .)32 :از نظر ســازمان اجتماعی نیــز نحوة برخورد
شه رنشــین ای رانی با فضای خصوصی و عمومی ،سازمان کالبدی
ویــژهای را در ایــران به وجــود آورد .ب رای تاجر و کاســب ،امنی ّت
راههای تجاری و وســعت هر چه بی شتر بــازار فروش ،با ارزشتر
از درگیــری و به جان خ ریدن خطر مصادرة ام وال به خاطر آزادی و
خودگردانی بود .قشر دبی ران یا به اصطالح امروز ،کارمندان متوسط
جزء نیرویی تمرکزگ را بودند .در کنار این ســه گروه اصلی ،اقشــار
دیگری نیز در شــهرهای ســن ّتی زندگی م یکردنــد .اف رادی که به
کشاورزی ،باغداری ،یا خدمات مورد نیاز شه رنشینان مشغول بودند.
از حمامی و سقا گرفته تا پینهدوز و رمال جزو این گروه به حساب
م یآمدند .گروه دیگری که در برخی از شهرها زندگی م یکردند،
اقلی ّتهــای قومی و مذهبی بودند (اشــرف1359 ،؛ پاکزاد.)1382 ،
در ای ران وجود آب شــرط اصلی شکلگیری شهر و روستای ای رانی
اســت .کالبد شــهر ای رانی از نظر اســتق رار فضاها ،سلسله م راتب،
ارتباط و پی وندهای آن با اجزای شــهر عالوه بر ارتباط تنگاتنگ با
محیــط طبیعی و پیروی از ویژگ یهــای بومی محل گ ویای تعامل
اجتماعی ساکنان ،همکاری و معاشرت آنها بود که ضمن احت رام
توج ه ق رار م یدادند.
گذاشتن به طبیعت ،روابط محلهای را نیز مورد ّ
مکانگزینی عناصر شهری (ارگ ،کهندژ ،شارستان و  ،)...کارکرد
این عناصر (آب انبار ،تأسیســات شهری ،بازار و )...فضایی را ایجاد
م یکــرد که با احداث باغها و مزارع بــه طبیعت اهمی ّت م یداد و
تعامل اجتماعی را بر م یانگیخت (اشــرف1359 ،؛ پاکزاد.)1382 ،
شهرهای ســن ّتی ای رانی با ورود اســام ویژگ یهایی را پذیرفتند که

اندیشة فارابی در زمینة شهروندان و شهر آرمانی

در نزد فارابی شهر نهادی پ ویا است .اینکه شهروندان در تعیین
س رنوشــت خ ویش و ویژگ یهای شهر خود مشــارکت دارند ،ب رای
فارابی از بدیهیات به شمار م یرود .فارابی عموماً بی شتر بر ویژگی
سیاسی شهر تأکید داشت .در زمینة جایگاه شه رنشینان در جامعه
فردی ،انسانهای اهل مدینه فاضله فارابی همه در راه کمال حرکت
م یکنند و ه ریک از آنان دی رتر یا زودتر از دیگری به نقطهای مادی
یا معنوی دســت م ییابد و این امر خود نیز ب رانگی زنده حرکتهای
بعدی م یشود.
در رابطــه بــا جایگاه شه رنشــینان ،در گســترة شــهر و جامعة
شهری ،مرکز مسک ونی جامعی که به دست فارابی ساخته م یشود،
مجموعهای اجتماعی و انسانی پ ویایی است که از لحظهای معین،
یعنی پس از تقبل نظام حکومت یای که پذیرفته ،راه تعالی جمعی
را پیــش م یگیرد و شــهروندان خــود را از ط ریق اتفــاق و اتحاد،
رهگــذران همــان راه م یگرداند .در طول این راه ب رای دســتیابی به
شــهر آرمانی انسانها ،همگان ،هم عقیدهاند و راسخ؛ اما ،در می زان
اعتقاد و راســخ بودن خود بنابر ت وانهای فردی ناب راب ر .در این شهر،

شرح و معنا

اصول

هر فضای شهری یا بنا یا معماری در مکان سلسله مراتبی
سلسله مراتب
خود واجد معنا میشود.
کثرت

فضای شهری در انبساط خود روی به کثرت و تنوع دارد.

وحدت

فضای شهری در انقباض خود روی به وحدت و یکسانی
دارد.

تجمع

مفهومی است که از چارچوب مکان خارج میشود و
هویّتی فضایی به مکان میبخشد.

متمرکز شدن فضای شهری اعتباری خاص بدان میبخشد
تمرکز
و آن را از دیگر فضاها متمایز میکند.
توزیع متوازن فضاهای شهر علّت اصلی یگانگی مفهوم
عدم تمرکز
شهر و فضاهای متفاوت آن است.

تباین

اصلی است که فضای شهری را از یکسانی ،یکدستی و
بیهویّتی میرهاند.

اتصال

هر فضای شهری در پی وصل به دیگر فضاهاست.

توازن

ّ
متشکلة آن تعریف میشود.
شهر در موزونی فضاها و بناهای

تناسب

نسبت ابعاد و اندازهها ،نسبت احجام و ساختمانها و...
همه در امری میگنجد که زیبایی جهان در تناسب آن
معنا میشود.

تداوم
قلمرو
سادگی
پیچیدگی

فضای شهری چون نسیمی از میان فضاها در میگذرد؛ از
این به آن میشود و در این شدن ،نه این است و نه آن.

هر فضای شهری از ذره فضا (مسکن) تا کالن فضا (شهر)
حریم خاص خود را دارد.
خلوص و صراحت فضای شهری ،مکان درک سریع آن
را فراهم میآورد.
کاربرد غیر معمول واژة فضا به منظور شاخص کردن آن
از اصل پیچیدگی تبعیت میکند.

ترکیب

در این ترکیب میتوان «اضداد» را نیز با یکدیگر ترکیب
کرد.

استقرار

اصل استقرار در مفهوم ساخت کالم یا شهر معنا مییابد.

زمان

واژه در زمانهای متفاوت جایگاه ویژهای دارد و در
تبعیت از زمان فهمیده میشود.

ایجاز

تحلیل تطبیقی رهیافتهای مرتبط با شهر ایرانی -اسالمی

موجــب تمایز آنها با دورة باســتان شــد ،از جمله ایــن ویژگ یها
م یت وان به م وارد ذیل اشاره نمود.
 -1مسجد جامع که عالوه بر داشتن نقش عبادتی محل تجمع،
قضاوت ،مشورت و آموزش و ...بود.
 -2خانههای مســک ونی که در هر محله ویژگی درون گ رایی را
به خود پذیرفت.
 -3بازار که ســتون فق رات شهر شناخته م یشد و اقتصاد شهر به
آن وابسته بود.
 -4ارگ حکومتی که تنظیم و کنترل شهر را در دست داشت.
توج ــه به قومی ّــت ،فرقه و نه
 -5محلة شــهری کــه بی شتر با ّ
ثروت شــکل م یگرفت .عناصر دیگری نظیر دارالشــفا ،داراالیتام،
کاروانس راها ،مدارس دینی و ...بین عناصر اصلی استق رار م ییافت.
طراحی شهری
مکتب اصفهان در ّ
یکی از شاخ صت رین دورههای هنری ای ران ،که در آن عالم خیال
در حد کمــال در آثار هنری و معماری و شهرســازی ظهور یافت،
قرون  10و  11هجری است .در آن دوره عقاید و تفک رات هنرمندان و
اندیشهمندان در مکتب الهی -فلسفی اصفهان گردهم آمد .اصطالح
مکتب اصفهان را ب رای اولین بار هانری ک ربن فیلسوف ف رانسوی در
مقالهای با عن وان «مکتب الهی ،فلسفی اصفهان ،میرداماد معلم ثالث»
دربارة گروهی از متفک ران و فیلسوفان دورة صف ویه به کار برد .بعد از
آن حسین نصر در تاریخ فلسفه اسالمی از این اصطالح استفاده کرد.
در این مکتب با تأکید بر این گزاره که «عالم همه منظر اوست» ،از
توج ه تام و تمام به یک نقطه حذر م یشــد
ایجاد نقطة گ ریز دید و ّ
(حبیبی( )6 :1391 ،جدول شمارة .)2

طراحی شهری در مکتب اصفهان
جدول شمارة  :2اصول ّ

یعنی شهر و فضای شهری ،باید بتواند گستردهترین مفهوم
را در سادهترین صورت بیان کند.

مأخذ :پیشین107-104 :

ب رابری اص ولی است و تفاوت نیز؛ هم عزم راسخ در رسیدن به مقصد
اســت و هم عدم ت وانایی در رســیدن به آن نی ز .همچنین در زمینه
داد و ستد و گردش اندیشــه نزد شه رنشینان در شهر آرمانی فارابی
هیچ چیز در حالت ســکون نیســت؛ نه انسانها و نه اندیشهها و نه
اجسام -اجســام ارضی که در اثر دو نیروی اجسام آسمانی و عقل
فعال به کمال م یرســند .راســتای اصلی حرکتی که مدنظر فارابی
است ،سعادت و دستیابی به روشنایی مطلق است (فالمکی)1385 ،
فارابــی با ذکر مدینه فاضله و ضــرورت اجتماعی بودن اف راد از واژه
تســالم اســتفاده م یکند که به معنی هم زیســتی مســالم تآمیز
اســت و به طور بالقوه بر موضوع مشــارکت تاکید دارد .وی اف راد را
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ملزم به زندگی با مشــارکت و تعاون با یکدیگر م یداند و پیشــبرد
امــور مردم را محتاج به معاونــت و کمک امت و ملت به یکدیگر
م یشناسد؛ به این ت رتیب ضرورت زندگی اجتماعی ایجاب م یکند
که با یکدیگر تسالم کنند (پوراحمد و دیگ ران .)4 :1391 ،ه مچنین
ضابطة مصلحت عمومی که مفهوم بنیادین فلســفه ی ونانی اســت،
در نــزد فارابی جــای خود را به تعاون در جهت وصول به ســعادت
م یدهد ،امّا نباید چنین پنداشــت که فارابــی در عمل توجهی به
مصلحت ندارد .فرض بر این اســت کــه در مدینة فاضله مصلحت
عمومی به بهت رین وجه تأمین م یشود (طباطبایی.)12 :1369 ،
در واقــع در نظام روابط میان فردی و اجتماعی در مدینة فاضلة
فارابی ،هر شــخص به اعتبار نقشی که در شبکة فضایی ارتباطات
کاربــردی اجتماعی به عهده گرفته اســت ،در جای خود مســتقر
م یشــود و استم رار استق رارش ،از سوی هیچ پدیده یا رویدادی جز
آن چه زادة آگاهی و تسلط وی بر امور م ربوط به محیط وی است،
تضمین نم یشــود .فارابی عنان راهبری امت را در مدینة فاضله به
دســت کسی م یســپارد که رییس اول نام دارد؛ او تصدی هدایت
جامعــه را ب هعهده دارد .ه مچنین بی شت رین مســئ ولی تها در امور
روزمرة زندگی انسانها بر عهدة اوست و در نهایت شکلی اصیل را
ب رای برگزاری روابط میان فردی و اجتماعی مدینة فاضله بنا م ینهد.
در نقش فضــای مکانی در تحوالت فــردی -اجتماعی ،وجود دو
نوع فضای مکانی را م یت وان در اندیشــههای فارابی یافت .نوع اول،
فضای زندگی روزمره و یا محیط طبیعی -مســک ونی مردمان و نوع
دوم ،فضــای تج ربی آنان اســت .فضای زندگی روزمــره نزد اهالی
مدینة فاضله از راه بررســی نظام اجتماعی آنان قابل شناخت است.
فضای مکانی ،در گسترة فضای زندگی ،از اندازة خاصی که ف راتر
از وابستگ یهای کاربردی در رابطه با طبیعت بومشناختی سرزمین
اســت و غیر از روابط کاربردی فــردی -اجتماعی متحول و جاری
میان مردمان تعیین و تحدید نم یشود (فالمکی.)1385 ،
اندیشه اجتماعی و شهری ابن خلدون
ابن خلدون بــر اهمی ّت اجتماع شه رنشــین در پیدایش تمدن،
تأکید بســیار زیادی دارد .مفهوم اساســی در فلســفة اجتماعی و
تحلیل انسانشــناختی ابن خلدون «عصبی ّت» است که باید آن را
به قومی ّت و پایه و اســاس آنچــه بعدها «ملی ّت» نام گرفت نزدیک
کــرد .عصبی ّت به باور ابن خلدون ،ســبب انســجام یافتن درونی
و همبســتگی میان اعضــای جامعه و ض رب هناپذیری آن اســت .او
مذهب را عامل مهمی ب رای تضمین وفاداری لشک ریان م یدانست.
از نظــر وی ب رای رتــق و فتق امور جامعه و مدی ریّت شــهری فقط
اســتفاده از ق وانین دینی کافی است؛ زی را معتقد است به کارگیری
ق وانین تنظی مشــده از ســوی بشــر ،زمینه را ب رای فساد شه رنشینان
ف راهم م یکند .اشــکال اساسی در این است که وی نم یگ وید چه
کســی و با چه ویژگ یهایی باید اداره امور شــهر را در دست گیرد
(ابن خلدون.)251-253 :1377 ،

او مذهب و دین رسمی را عامل اساسی و انکارناپذیر در شکلگیری
فرهنگ مردم ساکن در شهرها م یداند .ه مچنین ابن خلدون در میان
نوشتههای خود به نقد ان واع ویژگ یهای اجتماعی -اقتصادی ،اخالقی
و فرهنگی شه رنشینان م یپردازد که به برخی از آنها اشاره م یشود.
ویژگ یهای اقتصادی :نکوهش اصل تجم لخ واهی و کســب
ثــروت ،روی آوردن به معیشــتهای انگلــی ،رواج کارهای داللی،
وجود اســراف و تبذیر ،باال بودن هزینة زندگی در شهر (غالم عادات
خود شده اند) ،رقابت ناسالم بین اف راد در جهت دستیابی به پست
و مقام ،حاکمی ّت رشــوه خ واری و کســب مال ح رام ،افزایش هزینة
طبقــات به علّــت تج ّم لخ واهی آنهــا ،مذموم شــمردن موقعی ّت
اجتماعی شه رنشینان به علّت وجود روابط اقتصادی ناسالم بین آنها،
تنظیم روابط اجتماعی بین شه رنشینان ب راساس موقعی ّت اقتصادی و
عدم شکلگیری روابط ب راساس اصول انسانی و اجتماعی.
ویژگ یهای اخالقی :کم رنگ شــدن اصول اخالقی حســنه
میان شه رنشــینان ،کم رنگ شدن مسائل قومی در بین شهروندان
و دوری گزیدن از یکدیگر ،شیوع ان واع فسادهای اجتماعی در بین
توج هی به ض وابط
شــهروندان نظیر دروغگ ویی ،ریــاکاری و ،...ب ی ّ
و احکام دینی از ســوی شــهروندان و نادیده انگاشــتن آنها ،رواج
سیر نزولی ارزشهای اجتماعی در بین شهروندان ،نادیده انگاشتن
ارزشهای اخالقی گروههای مختلف قومی از ســوی شهروندان و
یک دست شدن رفتارهای اجتماعی شهروندان.
ویژگ یهای فرهنگی :کم رنگ شدن شعائر دینی در شه رنشینان
به علّت فساد طبقه حاکم ،نات وانی شه رنشینان در برخورد با ع وامل
فرهنگی مخرب ،از بین رفتن ارزشهای دینی و فرهنگی پسندیده
در شه رنشینان ،کم رنگ شدن امور معنوی در مقابل مسائل مادی،
عدم ادراک م راتب روحانی و معنوی دانشــمندان و فرهیختگان از
طرف ساکنان شهر ،عدم احســاس تع لّق به مکانی خاص از سوی
شــهروندان و در نتیجه رها کردن شهر در هنگام بروز خطر ،سست
شدن بنیانهای فرهنگی شــهر به علّت تقابل طبقات اجتماعی با
یکدیگر (پیشین.)119-129 :
اندیشههای اجتماعی خواجه نصیرالدین طوسی
از میان آرای خ واجه نصی رالدین طوســی ،اندیشههای اجتماعی
وی یکی از مباحثی اســت که با نظر بســیاری از جامع هشناسان و
شهرشناسان امروزی ق رابت بســیاری دارد .در دیدگاه خ واجه نصیر
«وجـــود نوع بشــر بی معاونت صــورت نم یبنــدد و معاونت بی
اجتماع محـال اسـت .پـــس نـوع انسان بالطبع محتاج به اجتماع
اســت؛ و این نوع اجتماع را تمدن نامیده اســت ،و تمدن مشتق از
مدینه اســت ،و مدینه موضع اجتماع اشــخاصی است كه به ان واع
حرفههــا و صناعتها مشــغولاند» (طوســی .)1364 ،وی در بحث
اصالت جامعه ،با اشــاره بــه وجود ق وانین ویــژة جامعه  -به لحاظ
آنكــه وجود حقیقی دارد -تاكیــد میكند كه این صورت جدید
و آثار خ واســت جامعه (خاصیت) و ق وانیــن مخصوص به جامعه

جهانبینی اسالمی

جهانبینــی اســامی راه و روشهایی دارد کــه مبتنی بر وحی
اســت و شــامل شــریعت ،عرفان ،عدالــت اجتماعــی ،توحید و
یکتاپرســتی و سلسله م راتب است .شــریعت بیانگر رابطة انسان،

تحلیل تطبیقی رهیافتهای مرتبط با شهر ایرانی -اسالمی

كــه خ واجه آن را حكم نامیده -همان آثار اف راد یا قابل تح ویل بهآنها نیســت ،بلكه اموری است كه در پ رتو زندگی اجتماعی پدید
م یآیند .وی ع وامل مؤثر در تشكیل اجتماع را عامل زیستی و میل
به کمالخ واهی م یداند .خ واجه نصیر الدین طوســی به ص راحت
تعــاون (همكاری مبتنی بر مســاوات و عدالت) را تنها ضامن نظم
و اعتــدال در جامعه و تأمیــن نیازهای طبیعی انســان م یخ واند؛
به نحــوی كه عدم تح ّقق آن به بی نظمــی و اختالل در جامعه و
توج ه وی به نظم ،تعاون و
حتی نابودی نوع انســان منجر م یشودّ .
همبســتگی اجتماعی تا حدی اســت كه بقا و استم رار هر ملّت،
حكومت و مدنی ّتی را در گرو آنها م یداند و زوال و فروپاشــی آنها
توج ه به این عامل مهم تحلیل میكند .به نظر وی نظم ،تعاون
را با ّ
میس ــر م یشود و رعایت عدالت،
و همبســتگی از راه تقسیم کار ّ
ضامن استم رار تعاون در جامعه است.
ه مچنین به نظر خ واجه تنها راه تح ّقق تعاون در جامعه تقســیم
کار میان اف راد جامعه اســت .البته این تقســیم کار باید به نحوی
باشــد که همگان به یک صناعت مشغول نشــوند ،بلکه هر یک
شــغل و حرفهای جداگانه به عهده گی رند .بــه طور خالصه ،او بر
این عقیده اســت که کارکرد تقسیم کار و تخصص ،ایجاد امکان
تعاون و همکاری بین آحاد جامعه و در نتیجه ،تح ّقق نظم و تعادل
در امور جامعه اســت .وی ب رای لزوم تخصصی شــدن مشاغل سه
دلیــل ذکر م یکند ،که به نحوی با مســأله ی مهــم مورد نظر او،
یعنی تحقق هر چه کاملتر تعاون در جامعه م رتبط است.
اول آنکه طبع اف راد ،از نظر اســتعداد و تناســب ب رای اشتغال به
مشاغل مختلف تفاوت دارد.
دوم آنکه با تمرکز در یک حرفة خاص ،شــخص در دراز مدت
تج ربه و مهارتی در ســطح عالی کسب م یکند و در مقابل ،چند
شغلی بودن.
ســوم آنکه ممکن است دو یا چند حرفه وقت معینی ب رای خود
داشته باشــند و اشتغال شــخص به حرفههایی این چنین که وقت
خــاص آنها با هم تداخل دارد ،موجب بازماندن فرد از یکی از آنها
شــود و موجب مفقود شــدن حلقهای از زنجیرة تعــاون در جامعه
گردد (پناهی سمنانی.)102-116 :1376 ،
کارکــرد مهم تقســیم کار ،بقا و انســجام جامعه ،همبســتگی
اجتماعــی و احســاس الفت و محب ّــت میان اف راد جامعه اســت.
«دورکیــم در ایــن زمینــه معتقد اســت که صرف تفــاوت و عدم
تشــابه میان اف راد ،موجب جذب اف راد به ســوی یکدیگر و پیدایی
الفت و همبســتگی میان آنان م یشــود» (دورکیم .)15 :1393 ،به
نظــر خ واجه نصیر ،محب ّت موجب ات ّحاد و همبســتگی میان اف راد
و مانع از هم گسســتن پی وندهای اجتماعی م یشود .بناب راین ،ق وام
جامعه به وجود این عامل بستگی دارد .نکتة شایان گفتن این است
که وجود تفاوتها و نقایص در اف راد و احســاس نیاز به یکدیگر،
بــه تنهایی موجب محب ّــت میان آنان و در نتیجــه ،باعث اتحاد و

همبستگی اجتماعی نم یشود و وجود امر یا اموری مشترک میان
آنان ،در تح ّقق محبت ضروری اســت .ق واعد اجتماعی نیز در نظر
او ،اموری ق راردادی اســت که کارکرد مهــم آن ایجاد نظم در امور
جامعه اســت؛ البته این ق واعد اموری نســبی هســتند و در اق وام و
ملل و در دورههای زمانی مختلف ،تفاوت دارند .خ واجه نصیر این
ق واعد ق راردادی را بر حســب منشــأ و ســبب ق رارداد ،به دو بخش
آداب و رســوم ،و قانون تقسیم م یکند .آداب و رسوم ،آن دسته از
ق واعد اســت که بر اثر ت وافق آحاد جامعه یا جماعتی بر آن پدید
آمده است .قانون نیز ،آن است که با پشت وانة تأیید الهی و به دست
شــخصی ه مچون پیامبر یا امام معصوم ارائه م یشود .این ق وانین
که وی از آنها به ناموس الهی تعبیر م یکند ،عالوه بر احکام فردی
و عبادات ،ق وانین اجتماعی را نیز شامل م یشود.
خ واجــه نصیــر الدیــن طوســی در ضمن بیــان نیــاز زندگی
اجتماعی ،به قانــون و دولت به عن وان مجری قانون ،و به انح رافات
اجتماعی و علل بروز آن و لزوم نظارت بر رفتار اجتماعی و تنظیم
و کنترل آن اشــاره م یکند .به نظر وی ،گرچه انســانها بالطبع به
زندگی اجتماعی محتاج هستند و ب رای ادامة زندگی خود در ف رایند
تعــاون و همکاری شــرکت م یکنند ،در اعمــال و رفتارهای خود
انگیزههای متفاوتی دارند و مقاصد و اهداف گ وناگ ونی را م ّد نظر
ق رار م یدهند که بی شتــر جنبة فردگ رایانه دارد .اگر این فردگ رایی
مجال بروز کامل یابد ،جامعه به ســوی ظلم و تجاوز ،کشــمکش
بیــن اف راد و از هم گســیختگی پیش م یرود و نظام معیشــت به
مخاطره م یافتد.
به نظر خ واجه ،اج رای عدالت به منظور کنترل رفتار اجتماعی و
حفظ نظام امور جامعه است ،ولی با وجود محبت در جامعه ،زمینة
نیاز به اج رای عدالت که همان خروج از مسیر تعاون و همبستگی
اســت ،از بین م یرود .به عبارت دیگر ،محبــت در رتبه ،مقدم بر
کنتــرل اجتماعی اســت و با وجود آن نیازی بــه کنترل در جامعه
وجود ندارد (آزاد ارمکی.)1392 ،
به طور کلی با مقایســة دیــدگاه فارابی ،ابن خلــدون و خ واجه
نصیر الدین طوســی م یت وان گفت که شــهر از نظر فارابی نیاز به
رهبری دارد که دارای بصیرت ،شناخت و آگاهی باشد .در اندیشه
ابن خلدون قومیت و عصبیت ســبب انسجام درونی و همبستگی
اعضا م یشود و ق وانین دینی در اداره شهر نقش انکارناپذیری دارد.
در نظرخ واجه نصیر الدین طوسی نیز تعاون ،تقسیم کار اجتماعی
و هنجارهــا و ق وانیــن از مه مت رین اصول انســجام و همبســتگی
اجتماعی در شهرها هستند.
برخی از ویژگیها و آموزههای شهر دوران اسالمی
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هفتم

شماره بیست و هشتم تابستـان 1396

جامعه و خداوند اســت که شامل اقتصاد (دربرگی رندة سیاستهای
مالیاتی اســت مانند زکات ،خمس ،اقطاع و جزیه) ،ق وانین (ق وانین
تجارت ،بازار و محتسب) ،قانونمندیهای اجتماعی (امانتداری،
انفاق ،نیکوکاری ،مشورت و سخاوت) ،محی طزیستی (پاکیزگی و
حفاظت) اســت .عرفان شــامل علم و عمل است و منظور از علم
تبلیــغ دینی و عمــل نیز به معنای امر به معــروف و نهی از منکر
و آمــوزش دینی اســت .ه مچنیــن ،عدالت اجتماعــی دربردارنده
نیکی ،ب رادری ،ب رابری ،اخالص ،اســتقامت و زهد اســت .توحید و
یکتاپرســتی به معنای یگانگی ،وحدانیت ،ایمان ،آخرت ،انتظار و
اندیشــیدن است؛ و سلسله م راتب در مشاغل ،فضاها ،عملکردها و
توج ه است.
ادارة امور مورد ّ
به طور کلی وحی سبب پیدایش دینی به معنای قانون ،ش ریعت
اخالقی و اجتماعی شده است و شــهر اسالمی ،شهری متجانس،
همگــن ،بــا ه ویّت اســت که دیــن و مذهب قرنهــا آن را حفظ
کرده اند .در شــهر اســامی رابطة منطقی میان انســان و محیط،
ایدئ ولوژی و محیط زیســت برق رار اســت کــه دارای ب رنامه اصالح
فردی و اجتماعی نیز هســت و تق وای فردی در نتیجه آن به تق وای
اجتماعی تبدیل م یشــود .هم چنین جهانبینی اســامی نتایجی
در جامعــه به بار م یآورد که م یت وان در ایــن م وارد خالصه کرد:
پیوســتن و وحدت اف راد ،طلب منافع جمعی ،کنش جمعی واحد،
پی وند اف راد در سیســتمی از ایدهها ،یگانگی بین انســانها با منافع
مشــترک ،عک سالعم لهای اجتماعی ،دســتهبندیهای سیاســی،
جداسازی ،دگرگ ونی و هدایتگری (توکل ینیا .)1395 ،در ساخت
شــهر اســامی ،فرهنگ و مذهب عناصری مهم و شــکلدهنده
به فضــا بودهاند؛ چ را که بین کالبد ظاهــری معماری با جنب ههای
روحانی حیات انســان ارتباطی برق رار اســت و کالبد دارای روحی
اســت که تج ل ّی فرهنگ و جهانبینی اســت .مذهب به طورکلی
در شکلدهی به سک ونتگاهها نمادگ رایانه عمل کرده است .شیوة
زندگــی نیــز در این نوع از شــهرهای مورد بحث ملهــم از تعالیم
اسالمی است که در جدول شمارة  3آمده است.:
جدول شمارة  :3تعالیمی از قرآن کریم و سایر آموزههای اسالمی

تعالیم
توحید

صلح و عدل
مشارکت
طبیعت
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مصادیق
َو اعتَ ِص ُموا ب َِحبْلِ َّ
ُ
ً
َ
الل ِ َجمیعا َو ال تَف َّرقوا.
( /103آل عمران)
َو أَق ْ ِس ُطوا إ َِّن َّ
الل َ ِ
طین /9(.حجرات)
ب ال ْ ُم ْق ِس َ
یح ُّ
َوأَمْ ُر ُه ْم ُشو َرى بَینَ ُه ْم/38(.شوری)
تح ّفظوا من األرض فإن ّها أمّکم(.نهج الفصاحه)499/
اج َع ْل هذا بَلَدا ً َءامِناً َو ا ْرز ُْق ا َ ْهلَ ُه مِ َن الثَّ َم ِ
رت.
َر َّ
ب ْ

امنیت
( /126بقره)
َو َكذل ِ َ
ك َج َعلنا ُكم أُ َّم ًة َو َس ًطا لِتَكونوا ُش َهدا َء َعلَى الن ِ
ّاس
هماهنگی و تعادل
( /143بقره)

مصادیق
تعالیم
ّ
ِ
ِ
ً
ً
ِ
ا ْعبُدُوا الل َو ال ت ُشرِكوا به شَیئا و ب ِالوالدَ ینِ إحسانا َو
ین و الجا ِر ِذى ال ُقربى
ب ِ ِذى ال ُقربى و الیتمى و ال َمسا ِك َ
حقوق همسایگی
الص ِ
ِالج ِ
اح ِ
الجن ِ
السبیلِ َو ما
ُب َو َّ
الجا ِر ُ
بب َ
َو َ
نب َو ابنِ َّ
َملَ َكت أیمان ُُكم/36(.نسا)
قاعده الضرار
تفکر
هدایت
مقیاس انسانی
عدم اسراف و
تبذیر
تقوا
دوری از ریا

سلم
ال ضَ َر َر و ال إضرا َر فی اإلسال ِم ،فَاإلسال ُم یزی ُد ال ُم َ
خَ یرا و ال یزِی ُد ُه ش َّرا( .پیامبر اکرم)
الف اللَّیْلِ َو النَّها ِر َو ما أَن ْ َز َل َّ
ِ
ِ
َو اخْ ت ِ ِ
السماء م ْن
الل ُ مِ َن َّ
ْ
َ
ض ب َ ْعدَ َم ْوتِها َو ت َْص ِ
ِرز ٍْق فَ َأ ْحیا ب ِ ِه ال ْر َ
یاح
الر ِ
ریف ِّ
آیات ل ِ َق ْو ٍم یَ ْع ِقلُونَ /5 ( .جاثیه)
ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
إ َِّن َ
ْ
هذا ال ْ ُق ْرآنَ یَ ْهدی للتی ه َی أق َو ُم /9( .اسرا)
ی َء ا َد َمَ ...و فَ َّضلْن ُه ْم َعلَی َكثِی ِر مِ َّم ْن
َول َ َق ْد َك َّرمْنَابَن ِ 
خَ لَ ْقنَاتَ ْف ِضی ً
ال /70( .اسرا)
ال ت ُ ْس ِرفُوا ْ إِن َّ ُه َ
ُکلُوا ْ َواش َْربُوا ْ َو َ
ین.
ب ال ْ ُم ْس ِرف ِ َ
ال ی ُ ِح ُّ

( /31اعراف)
الل یأُولی َ
ِ
األلبَب ل َ َعلَّکم ت ُفل ُحون /100(.مائده)
فَاتَّ ُقوا ّ َ
ین آ َمن ُوا ْ َ
ال ت ُب ْ ِطلُوا ْ َصدَ قَات ِ ُکم ب ِال ْ َم ِّن َو األ َذى
یَا أَیُّ َها ال َّ ِذ َ
ال ی ُ ْؤمِ ُن ب ّ
َّاس َو َ
َکال َّ ِذی یُن ِفقُ َمال َ ُه ِرئ َاء الن ِ
ِالل َو الْیَ ْو ِم
ِ
اآلخرِ /264(.بقره)

الرش ُد مِن الغىِّ  /256(.بقره)
آزادی
ال اکراه فى الدّین قد تَبَیّن ّ
ُ
ّ
ُّ
َّ
ُ
الیضیف الض َ
یف اال كل مُؤمنٍ ( .پیامبر اکرم)
مهمان نوازی
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ِ
ِ
امانت داری إ َِّن الل یأمُ ُركم أن ت ُ َؤ ُّدوا األمانات إِلى أهلها /58(.نسا)
ین ین ْ ِف ُقونَ أَمْ َوال َ ُه ْم ب ِاللَّیلِ َوالنَّ َها ِر ِس ًّرا َو َع َلنِی ًة فَلَ ُه ْم
ال َّ ِذ َ
انفاق و نیکوکاری أَ ْج ُر ُه ْم ِعن ْدَ َرب ِّ ِه ْم َو َل خَ ْو ٌ
یح َزن ُوا.
ف َعلَی ِه ْم َو َل ُه ْم ْ
( /274بقره)

مأخذ :قرآن ک ریم ،نهج الفصاحه

تیتوس بورکهارت که در زمینه هنرهای زیبا در تعالیم مسلمانان،
جهانشناسی سن ّتی و علم جدید تحقیقات ف راوان انجام داده است،
توج ه به توحید ،عدل و کرم خداوند م یداند
منشأ هنر اسالمی را در ّ
که به صورت وحدت ،ت وازن و تک رار در هنر اسالمی نمایان است.
او معتقد اســت ب رای احیای هنر اســامی ابتدا بایــد علّت افول را
یافت تا دوباره از همــان ط ریق آن را زنده کرد .ه مچنین او به هنر
اســامی نه هم چون شیء بلکه به مثابه یک روش نگ ریسته است.
توج ه به این دیدگاه ،بورکهارت اصول شــهر اسالمی را به صورت
با ّ
زیر صورتبندی کرده است:
عدل :او عــدل را از صفات اولیه و بنیادیــن الهی عن وان کرده
که بر افکار ،افعال و آرای انســان حاکم است .عدل صفت اساسی
ب رای کلیة فعالی ّتها اســت .نظم مطلوب آن است که حد اعالی
عدل در آن ملحوظ باشــد .در نگاه او عدل نقش مهمی در ایجاد
مطل وبی ّت ،کارایی و بازدهی دارد.
شأن انسانی :قرآن ک ریم اشــارات ف راوانــی به مقام انسان دارد و
محیط مصنوع نیز باید ب هطور پیوســته بر مقام انســان تأکید کند
و عــاری از انحطاط و تحقیر باشــد .در محیط ع واملی که متضاد
با شأن انســان هستند باید حذف ش وند و کلیة مصنوعات در رشد
و تعالی انســانی ب هکار روند .بدین ت رتیب ابعاد و تناسب فضاهای

«یکــی از مه مت ریــن و تأثیرگذارت رین ارکان ه ویّتســاز در همة
ابعاد فرهنگی و انســانیِ جامعه را باید زیبای یشناســی آن جامعه
معرف و معلول
دانســت .زیبای یشناسی از یک سو نمود ظاهری و ّ
ارزشهای زی ربنایی فرهنگ اســت و از ســوی دیگر خود علّت و
عامل شکلدهنده به ه ویّت آینده است و ب رای هر تح ّول فرهنگی
نقش اصلــی و زی ربنایــی دارد .فرهنگ معین زیبایــی را حالت و
کیفیــت زیبا تع ریف م یکند و م ین ویســد :نظــم و هماهنگ یای
کــه هم راه عظمت و پاکی در شــیء وجود دارد و عقل و تخیل و
تمایالت عالی انســان را تح ریک م یکند و لذت و انبســاط پدید
م یآورد و آن امری است نسبی» (نقره کار.)51-52 :1395 ،

زیباییشناسی و هنر در بستر عرفان و تصوف اسالمی
در حکمت اســامی بنیاد مبانی نظــری هنر بر علوم حضوری
و شــهودی به زیبایی اســت و به همین جهت عرفان که در صدد
دســتیابی به چنین الی های از دانش است نقش اصلی در آن دارد.
هنر در عالم اســام در بســتر تص ّوف و عرفان رشد کرده است .از
توج ه به دو تقســی مبندی عرفا از دین ضروری اســت .در
ایــن روّ ،
تقســی مبندی نخســت دین دارای ســه جنبة شــریعت ،ط ریقت و
حقیقت دانســته م یشود که به ت رتیب به ظاهر ،باطن و باطن باطن
دیــن اشــاره دارد .از نگاه عرفانی در این تقســی مبندی هنرمند اهل
ط ریقت است و آنچه اساساً موضوعی ّت دارد نه شخص هنرمند که
اصناف هنرمندان اســت .در مقابل ،در دیدگاه مدرن ،اثر هنری در
واقع به دلیل بیان هیجانهای درونی و احساسات شخصی هنرمند
اهمی ّــت دارد و از همین جنبة بیانگری و نمایش به آن نگ ریســته
م یشــود (پیشــین .)85 :در این میان هنر اســامی به طبیعت بکر
و به ویژه بیابان شــباهت دارد؛ اگرچه بــه اعتباری دیگر نظامی که
هنر م یآف ریند با ب ینظمی و آشــفتگی بیابان منافات دارد .ف راوانی
تزیینات در هنر اســامی به هیچ روی مغایر با کیفی ّت خأل نیست
کــه فکر و تأمل را بــه هم راه دارد .برعکس ،عمــل تزیین با صور
انتزاعی به واســطة وزن و آهنگ ناگسســته بــر کیفی ّت این خأل
م یافزاید .از این رو ،به جای آنکه ذهن را به بند کشــد و آن را به
جهان خیالی رهنمون شــود ،قالبهای ذهنی را در هم م یشــکند
(بورکهارت.)10 :1378 ،
در زمینــة زیبای یشناســی در آیــات و روایــات اســامی ،قرآن
سرچشــمه زیبای یهــا را خداونــد و صفات او م یدانــد و زیبات رین
زیبایی صادر شــده از او ،انسان است .پس از انسان س راسر طبیعت
نشــانههایی زیبا از زیبای مطلق هســتند .به زبان قرآن راز زیبا شدن
حقیقی رنگ خدا گرفتن اســت« .صبغه اهلل و من احســن من اهلل
صبغــه ،همه جا به رنگ خداســت و چه کســی رنگش زیباتر از
رنگ خدایی است» ( /138بقره) (نقره کار.)136-137 :1395 ،

تحلیل تطبیقی رهیافتهای مرتبط با شهر ایرانی -اسالمی

ّ
متشکله در شــهر مسلمانان فشاری را بر انسان تحمیل نم یکند و
القاکننده آرامش ،تعادل و ت وازن اســت .ب رای مثال انسان در هنگام
حرکــت در بافتهای تاریخی احســاس آرامــش دارد و این حس
آرامش را باید در معابر عمومی و فضاهای شهری نیز داشته باشد.
توج ه به ه ویّت انســان در جهت
هو ّیــت :در نظر بورکهــارت ّ
اهمی ّت دادن به شأن انسانی و زمینهساز رشد و تعالی او است .آثار
معماری مســلمانان در شهرهای آنان بیانگر ه ویّت انسانها است
کــه محیط زندگی به گ ونهای آنها را بــه نمایش م یگذارد .ب رای
متبرکه ،مساکن ،مدارس ،بازارها و مجموعههای
مثال مساجد ،بقاع ّ
شــهری گ ونهای خاص از اصــول و ارزشها را به ناظر القا م یکند.
هم چنین عمارتها و تک بناها در بافتهای شهری ه ویّت خاص
خود را دارند.
زیبایــی :در این جا منظور از زیبایی کمال و خیری اســت که
تج ل ّی صفات الهی اســت و با شــکل دادن مــواد و مصالح ،عالم
روحانی و معنوی را به ناظر نشان م یدهد .بناب راین پاکی ،طهارت و
ارتقای کیفی معماری در شهر اسالمی اهمی ّت ف راوانی دارد.
ّ
تذک ر :تذ ّک ر به معنای ذکر خداوند اســت که در شــهر اسالمی
با جایگیری حســینی هها ،تکایا و مســاجد در طول معابر و تقاطع
مکرر
راســتهها نشــان از زنده نگه داشــتن ارزشها ،تذ ّک ر مداوم و ّ
داشته اســت .خطاطی ،کاشــیکاری ،آجرکاری و گچبری از نظر
بورکهارت رعشــهای روحانی است که در زندگی مردم جاری شده
اســت .هم چنین مجاورت عناصر طبیعــی با عناصر مصنوعی در
شهر به معنای تذکر است.
وحدت :یکپارچگی ،جامعیت و کلیت در شهر اسالمی دلیلی
بر وجود خالق یکتا اســت .در واقع وحدت در اجزا و عناصر و کل
هر عمارت و به طور کلی در کالبد شــهر موجود است و بیانگر
وحدت بین انسان ،طبیعت و معماری است (توکل ینیا.)1395 ،
ه ویّت کالبدی شهر اسالمی شــامل عناصری است که هرکدام
منشأ خاصی دارند که نشانگر موضوعی خاص و برگرفته از آیین
مقدس اســت .کالبد شهر اسالمی دارای ویژگ یهای خاصی است
که شکل منســجمی از معماری را ارائه م یدهد و غرق در ایمانی
اســت که معیارها و ق وانین زندگی در آن حاکم است .این عناصر
شــامل بازار ،ارگ ،مسجد ،مح لّه ،مدارس ،شبکة خیابانی ،گرمابه،
دی وار و نمای خارجی هســتند .این کالبد پارادوکســی میان شکوه
و ســادگی را نمایش م یدهد .در ساخت و سازها گاهی بیهودگی
و فزونخ واهــی آدمــی بــر باورمنــدی خدایی وی چیره شــده و
شکوهخ واهی نیز بر پاکیزگی پیشی گرفته است .هم چنین مفهوم
تناظر در شهر اسالمی ،انســان را هدف شهر اسالمی م یداند و به
تبع ابعاد وجودی انســان -روح و جســم -اســت که شهر اسالمی
متناســب با انسان و نیازهای جسمانی و روحانی او شکل م یگیرد
(بابایی ساالنقوج و دیگ ران.)117 -115 :1393 ،

برداشتی از حکمت اسالمی در هنر و معماری شهری
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نگـرش به طبیعـت در نظریههای فالسـفه و حکمای
غربی و اسالمی
در زمینــه نگرش بــه طبیعت در نظ ریه های فالســفه ی ونان قدیم
و اروپــای معاصــر ،عالقة افالطون به نظم طبیعــت در جهان که به
وســیله خدا آف ریده شده است تنها به مادة اشــیا محدود نم یشود،
بلکه به صــوری که در آن اشــیا منعک سکننده هســتند معطوف
اســت .این صور هســتند که از ط ریق روح عالم که در جســم تمام
دنیا جاری اســت به طبیعت نظم م یبخشــند .در دیدگاه آگوستین
قدیس ،طبیعت س راســر خیر و خ وبی اســت .امّا در این میان نگاه
مکانیکی رنه دکارت جهان را ه مچون یک ماشــین م یبیند .جمله
معروف رنه دکارت این است :ب ُعد و حرکت را به من دهید ،جهان را
م یسازم .از نظر جان است وارت میل رسالت انسان امروز تسلط و سود
جستن از طبیعت است .در جهانبینی بودایی طبیعت هدف نهایی
انســان است (پیشــین .)197 :اما طبیعت از نگاه فالسفه و حکیمان
مســلمان همچون ابوعلی سینا نیروی الهی ب رای به حرکت درآوردن
موجودات به نظام احسن است .در نگاه ابوریحان بیرونی نیز طبیعت
دارای قدرت خالق و ب رنامه منظمی است .هم چنین از دیدگاه اخ وان
الصفا طبیعت ساخته دست خداوند است و دارای سود و فایده ب رای
همه اســت .در نگاه ابن ع ربی نیز انســان باید ب راساس حق طبیعت
باید با آن ارتباط داشــته باشد .از طرفی در حکمت صدرایی روح و
حیات انســان ثمره حرکت جوهری جسم (طبیعت) است .در نگاه
دکتر نصر ،طبیعت مقدس نیست ولی م ربی اخالقی انسان و محل
آرامش او اســت .همچنین نگرشهای فلسفی در رابطه معماری با
طبیعــت را میت وان در چهار الگوی کلی دســتهبندی کرد :مکتب
طبیعت ســتیزی و رویارویی با آن ،مکتب طبیعت گ ریزی و جدایی
از آن ،مکتــب طبیعتگ رایی و هماهنگی با آن و در نهایت مکتب
آباد کردن طبیعت و تکمیل آن .پس بنابر گفته دکتر نصر ،معماری
و شهرســازی اسالمی نیز در مسیر خود هم واره هم راه و هماهنگ با
طبیعت بوده است (پیشین.)205 :
معماری از منظر حکمت اسالمی
به طور خالصــه چهار رویکرد صاحب نظ ران به معماری ســنتی
اســامی ای ران شــامل کالبدپردازی در معماری ســنتی ای ران ،محت وا
و معناپردازی در معماری ســنتی ایــران ،همت رازی محت وا و معنی در
معماری ســنتی ای ران و در نهایت ب رتری محت وا بر کالبد در معماری
ســنتی ای رانی اســت .در رابطه با رویکرد آخر افــرادی بر این باورند
که معمــاری ای ران در گذر زمان با اتکا بــه باورهای بنیادین دینی و
ارزشهای فرهنگی به پیش رفته است و جستجوی ارزشها ،معانی
و مفاهیــم نهفته در فضاها و کالبدهای ایــن معماری ،امری واجب
و بدیهی شمرده میشــود .در ب رابر این رویکردها مهمت رین مفاهیم
بنیادی در معماری دوران اســامی سه مفهوم بنیادی به عن وان پایهای
در نظر گرفته میشــوند که هنر و معماری بــا راههای گ وناگون به

بیان کالبدی آن مفاهیم می پردازند .این ســه مفهوم به این شــکل
قابل بازگ ویی هستند ،مفهوم سیر از کثرت به وحدت که شعار مهم
توحید و خداپرســتی است ،مفهوم ســیر از ظاهر به باطن که شعار
مهم معاد در اسالم است و مفهوم سیر به اهداف متعالی زندگی که
هر دو جنبه فوق را در نظر میگیرد (پیشین .)1395 ،اما در این میان
یکی از مفاهیم اساسی در معماری اسالمی وحدت است .وحدت در
معماری اســامی مفهومی بنیادیــن دارد و اگرچه وحدت خود یک
حقیقت عینی اســت اما به نظر انسان یک مفهوم ذهنی و انتزاعی
اســت .اســام مبتنی بر توحید اســت و وحدت را نمیت وان با هیچ
تص ویری نمودار ســاخت و بیان کرد .لکن بــه کار بردن تص ویر در
هنر اســامی به کلی منع نشده است .به طور کلی معماری اسالمی
متمایل به وضوح ،اعتدال و متانت است (بورکهارت.)1346 ،
همچنین در زمینه تاثیر آموزههای اسالم بر معماری و شهرسازی
دوران اســامی ،مهمت ریــن تاثیر حکمت عملی اســام درباره خانه
توصیه به گزینش همســایگان پیش از گزینش جای خانه ،توصیه
به ح ریم داشــتن خانه ،پرهیز از اش راف متقابل خانهها ،پرهیز از هر
نوع مزاحمت همج واری بیــن خانهها و فضاهای عبوری و عمومی،
ضرورت ایجاد فضاهایی مناســب ب رای پذی رایی مهمانان ،توصیه به
زیباســازی و زیبایی و دوســتی ،توجه به اصول صرفهج ویی و عدم
اســراف و تجملگ رایی ،داشــتن ح ریم کامل از خانههای اط راف،
متانت ،ســادگی و هماهنگــی با خانههای اط راف اســت (نقرهکار،
 .)375 :1395مهمت رین تاثی رات حکمت عملی اسالم در مورد محله
نیز توصیه اکید به خوش رفتاری و همنشینی ،ارزشگذاری فضاهای
یــک محله ،پرهیز از مزاحمت ســواره بر پیــاده ،توصیه به برآوردن
نیازها اجتماعی ســاکنین ،پرهیز از نــوع مزاحمت متقابل فضاهای
عمومــی و خصوصی ،توصیه به رعایت تق وا بیــن زنان و مردان در
فضاهای عمومی است (نقره کار.)1385 ،
بــا اتکای بــه مبانی نظری پشــتیبان پژوهــش ،مفاهیم و اصول
مشــترک میــان نظ ری هها و بنیادها و مصادیق آنهــا در  5مق وله در
جدول شماره  4دستهبندی شده است.

معرفی رهیافتها
توج ه بــه هدف مطرح شــده ،رهیافتهای
در ایــن پژوهش با ّ
گ وناگ ونی به شــهر ای رانی -اســامی مورد بررســی و مقایسه ق رار
ّ
متشــکله ،فضا و
توج ه بــه ع وامل
گرفتهانــد .ایــن رهیافتها بــا ّ
کارکردهای شــهر ای رانی -اســامی در  3گروه منســجم فکری و
یک گروه متفرقه دستهبندی شــدهاند .رهیافت اول با عن وان «شهر
و مهندســی ای رانی» از دیدگاه محمد بهشتی شی رازی ،رهیافت دوم
با عن وان «شــه رپژوهی جغ رافیایی و سرچشــم ههای جهانبینی» از
دیــدگاه مصطفی مؤمنی ،رهیافت ســوم با عن وان «شــهر و فضای
تفکر اسالمی» از دیدگاه محمد نق یزاده و در نهایت رهیافت آخر،
شامل مجموعهای از نظ ری ههای مختلف در شهر ای رانی -اسالمی از

دیدگاه صاحبنظ ران و اندیشهمندان حوزههای گ وناگون مطالعات
شهری اعم از حسین نصر ،پرویز پی ران ،نادر اردالن ،الدن اعتضادی

و محمدحســین ش ریفزادگان اســت که با عن وان «مجموعهای از
نظ ری ههای متفرقه در شهر ای رانی -اسالمی» مطرح است.

جدول شمارة  :4تقسیمبندی مفاهیم و اصول مشترک در نظریههای پژوهش و بنیادها و مصادیق آن ها
بنیادها و مصادیق

اجتماعی -فرهنگی

فرهنگ ،ارزش و قوانین حاکم بر
جامعه

تعاون ،محبّت ،کمالخواهی ،مشارکت ،وحدت ،امنیّت ،حقوق همسایگی ،دوری از ریا ،تقوا،
صرفهجویی ،مهماننوازی ،برادری ،سخاوت ،آزادی ،امانتداری ،انفاق ،نیکوکاری ،اخالص،
استقامت ،ایمان ،ذکر و تذکر(عرفان نظری) ،آموزش ،زیبایی ،امر به معروف و نهی از منکر

تقسیم کار

عدالت فضایی ،همکاری و همبستگی ،نبود تضاد طبقاتی

تعالی جمعی و روابط اجتماعی با
اصول انسانی

امت ،اصناف و بازاریان ،محله و تفکیک بر مبنای قومیت ،مذهب و..

آموزش و پرورش

مدرسه ،مسجد جامع ،اصناف

سلسله مراتب کالبدی

شکلگیری سلسله مراتب فضایی ،سلسله مراتب در مشاغل ،فضاها ،عملکردها و اداره امور

ایجاز

تجلی فرهنگ و جهانبینی در کالبد ،برتری محتوا بر کالبد در معماری اسالمی

تمرکز

شکلگیری فضاهای عمومی ،تعاون ،همبستگی ،محبت اجتماعی ،فضای تجربی شهر ،گردش اندیشهها
بین مردم سیر به اهداف متعالی در معماری شهر اسالمی

سادگی و شکوه

متانت و سادگی معماری اسالمی ،جلوه شکوه در بناهای معماری اسالمی ،عدم تجملخواهی

فضای خصوصی منفک از فضای
عمومی

خانه و مسکن شخصی ،فضای زندگی روزمره

محرمیّت و محصوریّت و
درونگرایی در مساکن

اقتصادی

محیط زیستی

پرهیز از مزاحمت متقابل فضای عمومی و خصوصی ،عدم اشراف

ذکر و تذکر (رعشه روحانی در
زندگی)

مسجد ،حسینیه ،تکیه ،سقاخانه

ارگ

رهبری امت و وجود حاکم مسلط ،اداره شهر توسط حاکم ،داروغه و کالنتر

فقه و شریعت اخالقی

مالیات ،خمس ،زکات ،اقطاع ،جزیه (ارتباط بین انسان ،جامعه و خدا)

وقف

عرفان نظری(ذکر و تذکر) و عرفان عملی (فقر زدایی و انفاق در راه خدا) ،نهاد مدنی

طبیعت مربی اخالقی انسان و محل
آرامش او ،صرفهجویی ،تجلّی
فرهنگ و جهانبینی در کالبد

باغ ایرانی ،فضای سبز در شهر اسالمی ،طبیعت و اهمیّت آن در اسالم ،طبیعتگرایی معماری اسالمی و
هماهنگی با آن ،همچون ساخت قنات و بادگیر (معماری بر مبنای مصالح بومی و قوانین معماری گذشته)

تحلیل تطبیقی رهیافتهای مرتبط با شهر ایرانی -اسالمی

کالبدی

زیر مقوله

مقوله

15
نمودار شمارة  :2رهیافتهای مورد بررسی در پژوهش

شهر و مهندسی ایرانی (محمد بهشتی شیرازی)

 -1مهمترین رکن شکلدهندة آبادیها
در ایران آب است،
 -2خانه عنصری مهم در شهر ایرانی
است،
 -3خیابان دیگر عنصر مهم در شهر
ایرانی است،
 -4میدان نیز یکی از عناصر اصلی شهر
ایرانی است،
 -5مهندسی ایرانی در شهر الزمان و
حبس در مکان است،
 -6شهر ایرانی در ویژگیهای کالبدی
خود دارای مظاهر فرهنگی است،
 -7هویّت فرهنگی -تاریخی در شهر
سرمایه اصلی به جای سرمایه نفتی است،
 -8مهندسی ایرانی و ساخت شهر در
جهت بالفعل کردن منابع بالقوه است،
 -9میراث طبیعی یعنی محیط زیست از
ارکان اصلی شهر است.

 -1مشاهدة فرهنگ ایرانیان از مجرای آب از
مباحث عینی فنون زراعت تا عمیقترین الیههای
دینی برای مثال اسطورة ناهید و ارتباط آن با
آب ،واقعة عاشورا ،داستان دختر پیامبر و نسبتی
که آب و تشیّع با هم دارند،
 -4-3-2کیفیت حیات مدنی شهر ،جریان حیات
مدنی مبتنی بر موازین و فرهنگ دینی صورتی از
کالبد را پدید آورده است (حیات مدنی دینی)،
 -5حفظ هویّت فرهنگی و روح ایرانی در شهر،
 -7-6آثار فرهنگی ،آینهای است پیش روی
روح ایرانی در شهر و فرهنگ حیات اجتماعی،
 -8شهر همچون بیشهای به نظر میرسد ،برای
مثال وجود شهر اصفهان در مناطق کویری ایران.

کارکردها

 -1دانش آب در مسائل آبیاری و مهندسی تا
خیال نازک شاعرانه ،مثال قنات و کاریز در
مناطق خشک راهکار استفاده از آب است،
 -2خانه محل آرامش و قرارگاه به جای
آسایش،
 -3خیابان جایی برای حضور همزمان آب و
درخت و انسان و نه معبر و جاده،
 -4حیات مدنی شهر یعنی (شهروندان و
مدیریّت شهری) روح شهر و به همراه کالبد
شهر،
 -5رسیدن به توسعة پایدار،
 -7-6رسیدن به هویّت واحد و احیای میراث
فرهنگی که بافت تاریخی را به رکن پایدار
شهر تبدیل میکند،
توجه به توسعة فضایی و هویّت و
ّ -9-8
موجودیّت دادن به شهر پایدار (زاینده رود
رکن پایدار اصفهان).

ر.ک :بهشتی شیرازی.)1386(،)1392(،)1378(،)1380(،)1395(،)1387(،)1379(،)1395(،)1387(،)1393(،)1387( ،
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شهرپژوهی جغرافیایی و سرچشمههای جهانبینی
(مصطفی مؤمنی)

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

رهیافت ها

ّ
متشکله
عوامل

فضای شهر ایرانی -اسالمی

 -1نهاد وقف،
 -2مسجد،
 -3ارگ (قصر حکومتی)،
 -4معابر شبکهبندی شده،
 -5تقسیم شهر به کوی و محلّهها و
ساختمانسازی درون آنها،
 -6قطعهبندی و تقسیمبندی زمینهای
شهری،
 -7بازار و وجود اصناف و راستههای
متعدّد در آن،
 -8ساخت دروازه برای شهرها و همچنین
حفر خندق.

ر.ک :مومنی )1373(،و اکارت(.)1387

شهر و فضای تفکر اسالمی (محمد نقیزاده)
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جدول شمارة  :5رهیافتهای مورد بررسی در بارة شهر ایرانی -اسالمی

 -1فرهنگ از عناصر تأثیرگذار در
ساخت شهر است،
 -2فرهنگ در شهر به معنای عمران
است،
ّ
متشکله
 -3هویّت از عناصر و عوامل
است،
 -4فرهنگ هر ملتی واجد دو قلمرو
فکری و ذهنی  -عینی و ظاهری است.
 -5وحدت و اتحاد،
 -6تمدن که خود متشکل از  3عنصر
است،
 -7شرایط آب و هوایی ،مواد و مصالح
محلی و فرم سن ّتی ،شیوه زندگی،
 -8مذهب.

 -1شکلگیری نوعی جامعة مدنی در شهر،
 -2جریان یافتن معنویت در فضای زندگی
شهری،
 -3اجرای احکام و قوانین در شهر با تأکید بر
اصل مجاورت کارکرد دینی و حکومتی،
 -6-5-4شکلگیری ساختار کالبدی منظم در
شهر،
 -7ارتباط غیرمستقیم شهروندان با حکومت
(اصناف نقش میانجی در مدیریّت شهری
داشت) و بهبود اقتصاد شهری،
 -8حفظ امنیّت در شهر.

 -1اهمیّت اقتصادی و اجتماعی مانند کمک
به نیازمندان ،ساخت مدرسه ،تهیه و تدارک
مراسم مختلف ،تأمین مسکن ارزان قیمت،
کارآفرینی .اهمیّت سیاسی مانند موقوفات
دائمی که غیرقابل انتقال و برای کارکردها و
منافع مختلفی برنامهریزی شده اند،
 -2کارکرد دینی و اجتماعی،
 -3کارکرد حکومتی و سیاسی،
 -4کارکرد ارتباطی،
 -5کارکرد مسکونی و اجتماعی،
 -6پیش بینی افزایش جمعیت (زاد و ولد ،
مهاجرت)،
 -7کارکرد اقتصادی و اجتماعی،
 -8کارکرد دفاعی.

 -1ارتباط کالبد ظاهری معماری با جنبة روحانی
زندگی انسان،
 -2در ارتباط انسان و محیط معنا و ارزشهایی به
او القا میشود که بستگی به زمینه فرهنگی دارد،
 -3کالبد و هویّت شهر بر مبنای ارزشهای
هویّت ایرانی و ملهم از جهانبینی آنان است،
 -4وجه فکری ریشه در یگانهپرستی ایرانیان
دارد.
 -5وحدت از تعالیم مهم اسالمی است،
 -6ارتباط بین انسان و مدینه(شهر) و نوع
جهانبینی او،
 -7-8شیوة زندگی ملهم از سن ّت زیست ایرانی
و تعالیم اسالمی است؛ شامل :توحید (وحدت)،
شهر صلح و عدل ،مشارکت ،طبیعت و اهمیّت
آن ،امنیّت ،هماهنگی و تعادل ،احترام به حقوق
همسایگی ،قاعدة الضرارّ ،
تفکر ،هدایت ،مقیاس
انسانی (اشرف مخلوقات) ،اجتناب از تبذیر و
اسراف ،تقوا ،دوری از ریا ،درونگرایی ،محرمیّت
و محصوریّت ،سن ّت مهماننوازی ،سلسله مراتب.

 -1کالبد دارای روح است که تجلّی فرهنگ
و جهانبینی است،
 -2عمران به معنای عمران مدنی (برای مردم
شهر) و عمران بدوی هم برای قبایل است،
 -3نقش عوامل بیرونی(کالبد) و عوامل
درونی (ایمان و اعتقاد) در ایجاد هویّت،
 -4فرهنگ ایرانی هر چیزی را واجد معنا
میداند،
 -5منجر به شکلگیری اجتماع
( )Communityمیشود،
 -6محیط و فضای زندگی به عنوان ظرف
تمدن و نمایش کالبدی اصول و ارزشهای
آن،
 -7تعیینکنندة مورفولوژی شهر است،
 -8مذهب در شکلدهی به سکونتگاهها
نمادگرایانه عمل کرده است.

ر.ک :نقی زاده.)1381(،)1377(،)1390(،)1378(،)1389(،)1381( :

ّ
متشکله
عوامل

فضای شهر ایرانی -اسالمی

کارکردها

 -1محلّه ،صنف و حرفه (پرویز پیران)،
 -2اصناف در بازارهای تاریخی به
همراه راستههای گوناگون اصناف
(محمدحسین شریف زادگان)،
 -3کالبد شهر و معماری ایرانی -اسالمی
که برگرفته از مکتب اصفهان و نظام
اعتقادی و اجتماعی ایرانیان است (حسین
نصر)،
 -4مسجد به همراه گنبد و منارهها در
خط آسمان (الدن اعتضادی)،
 -5باغ و حیاط در مسکن و خانههای
ایرانی (نادر اردالن).

 -1عملیاتی شدن عرفان (منظور در بعد اخالقی
جامعه) در فضای شهری به عنوان پایه هویّت
ایرانی،
 -2بهبود و رونق فضای کسب وکار(اقتصاد) و
فضای اجتماعی و آموزشی،
 -3رسیدن به وحدت در عین کثرت ،عدالت،
رسیدن به باطن از طریق ظاهر ،شکلگیری
مفهوم امت( از آموزههای دین اسالم است)،
 -4مهمترین نشانة شهر اسالمی(جاری ساختن
معنا و معنویت در فضای مادی شهر)،
 -5صورتهایی از مفهوم بهشت است (شهر
سبز)( -شهر سالم).

 -1دو منبع برای اجتماعی شدن افراد،
 -2رونق تجارت ،کارکرد مالیاتگیری و
نقش میانجی در مدیریّت شهری،
توجه به طبیعت (آب ،خاک ،گیاه)
ّ -3
و رسیدن به توسعة پایدار ،شکلگیری
توجه به قانونمندی و
اجتماعات محلیّ ،
سرزندگی شهری،
 -4عالوه بر کارکرد دینی ،کارکرد سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی نیز دارد،
 -5ارتباط با طبیعت که برای ایرانیان اهمیّت
داشته است و بیشترین اشاره برای حفظ
محیط زیست و طبیعت در کتاب آسمانی،
قرآن است.

مجموعهای از نظریههای متفرقه دربارة
شهر ایرانی -اسالمی

رهیافت ها

ر.ک :پیران( ،)1395شریف زادگان( ،)1394نصر( ،)1375اعتضادی(( ،)1377اردالن.)1393 ،

وحدت

اجتماعی -فرهنگی

مشارکت

3

حقوق شهروندی

2

صلح

1

عدالت
محبت

2

1

تقسیم کار

2

امنیت

3

آزادی
قوانین

3

2

آموزش

3

زیبایی

2

مجموع

کالبدی

4

سادگی

مقیاس انسانی
سلسله مراتب

14/80

11/11
7/40

7/40

3/70

3/70

7/40

11/11

11/11
7/40

11/11

27

100

4

16

2

2

8

8

8

فضای عمومی

4

مجموع

25

100

3

27/27

خانه

اقتصادی

3

3

عدالت اقتصادی

4

فقه و شریعت اخالقی

4

آب

5

اصناف

8

12

16

12

36/37

36/37

11

100

فضای سبز

2

14/29

ذکر و تذ ّکر

5

عرفان نظری

3

باغ

عرفان عملی
مجموع

3

3

11

35/71

تحلیل تطبیقی رهیافتهای مرتبط با شهر ایرانی -اسالمی

امت

2

7/40

مسجد و گنبد

2

مجموع

اعتقادی -معنوی

مقوله

زیر مقوله

تعداد

نشانه شهری

3

12

مدرسه

محیط زیستی

جدول شمارة  :6توزیع فراوانی مقولههای مورد بررسی

درصد

کالبدی

یافتههای پژوهش
در م راحــل تحلیل محت وای کیفی پس از متنخ وانی و مطالعه
اســناد و مدارک ،فشردهسازی بر اســاس مفاهیم موجود در مبانی
نظــری پژوهش و اســتخ راج جملهها و پیام آنهــا از متون ،دادهها
و مفاهیــم کدگذاری شــدند .از میان مفاهیم موجــود در متون و
توج ه ق رار
نوشــتهها سعی شده است که میانگین تعداد آنها مورد ّ
گیرد .بــه طور کلی در مق ولههای اجتماعــی -فرهنگی ،کالبدی،
اقتصادی ،محیط زیســتی و اعتقادی -معنــوی ،تعداد  31مفهوم به
عن وان زیر مق وله دستهبندی شدهاند ،که در جدول زیر ف راوانی آنها
قابل مشاهده است.

مقوله

زیر مقوله

تعداد

درصد

21/42

45/45

27/27

27/27
100

نتیجهگیری
ابتدا باید یادآور شد که از مجموع مطالعات ،م یت وان ویژگ یهای
جامعی را ب رای شــهر ای رانی -اســامی تع ریف کرد .این به معنای
آن نیســت که دیگر شــهرها در ســرزمی نها و آیی نهای مختلف
ویژگ یهای مورد نظر شهر پایدار و مطلوب را ندارند .رهیافتهایی
که در این نوشــته مورد مطالعه ق رار گرفتهاند در سه گروه منسجم
و یک گــروه متفرقه که ادعای یک رهیافت یکپارچه را ندارند ،و
اجزایی از شهر ای رانی -اسالمی را بیان م یکنند ،دستهبندی شدهاند.
توج ه خود را
رهیافت اول با عن وان شهر و مهندسی ای رانی ،بی شت رین ّ
بر ویژگ یهای ای رانی و مل ّی شهر ،سنّتها و روشهای پذیرفته شده
آن معطوف کرده است .رهیافت دوم با عن وان شه رپژوهی جغ رافیایی
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و سرچشــم ههای جهانبینی ،به بررسی ویژگ یهای شهرهای ع ربی
و اسالمی در دنیای شرق پرداخته است .رهیافت سوم نیز با نام شهر
و فضای ّ
تفک ر اســامی ،به تأثیر آموزههای دینی در شــکلگیری
توج ه دارد .ه مچنین رهیافــت آخر مجموعهای از
فضای شــهری ّ
نظ ری ههای متفرقه در شهر ای رانی -اسالمی در زمینههای گ وناگون را
در برگرفته است .با مقایسه سه رهیافت اصلی با یکدیگر و پشت وانه
نظری مطرح شــده در پژوهش ،م یت وان گفــت رهیافتهای مورد
مطالعه ،وجه اشت راک زیادی با یکدیگر ندارند و می زان تفاوتهای
میان آنها قابل مالحظه اســت؛ البته نه در تضاد با یکدیگ رند و نه
هماهنگ با هم .بــا این حال این دیدگاهها تکمی لکنندة یکدیگر
هســتند که هر کدام از آنها وجه اشــت راک با چارچوب و مبانی
نظری عن وان شــده دارنــد .این مهم دلیلی بر درســتی و اثبات هر
چهار رهیافت اســت و هرکدام در جایگاه و دید خود و هم چنین
در صورت تلفیق با یکدیگر ســازنده و ایجادکنندة شــهر ای رانی -
اســامی است .بناب راین پس از انجام تحلیل محت وای کیفی در هر
یــک از این رهیافتهــا و دیدگاهها و تلفیق آنهــا با یکدیگر به
نوعی شکل از شهر ای رانی -اسالمی م یت وان اشاره داشت که در آن
روح و نه کالبد اهمی ّت دارد و ارزشها ،فرهنگ و اعتقادات اســت
که روح شــهر را ایجاد کردهاند؛ چ را که شهر از یک سو مه مت رین
نقطه و مکان اتصال میان جمعیت ،فرهنگ و اعتقادات و از سوی
دیگر دین و ارزشهای حاکم در آن شــکلدهندة فضای شهری و
اجتماعی اســت .در واقع ،در شهر ای رانی -اسالمی باید با آموزش و
فرهنگســازی بر مبنای اعتقادات و ق وانین پذیرفته شــده به تغییر
رفتار ســاکنان در آن پرداخت؛ این امر با پذیرش از طرف ســاکنان
شهر امکانپذیر است .شــهر ای رانی -اسالمی ،شهری آرمانی ب رای

فائق آمدن بر مســائل عصر جدید مطرح است .این شهر به گمان
عدهای از صاحبنظ ران این عرصه ،کالبدی صرف نیســت ،بلکه
شهری است با کالبد و فیزیکی مطلوب و در خور ،که در آن باطن
و روحی مطلوب نهفته است و آن برگرفته از نظام ارزشی ،اعتقادی
و قان ونــی ای رانیان مســلمان در زمینههای مختلــف فضای زندگی
و ه مچــون پایدارت رین شــهرهای جهان اســت .مفاهیم مشــترک
اســتخ راج شــده از دیدگاههای گ وناگون ،هم در شهر ای رانی و هم
در شــهر اسالمی قابلیت به کارگیری ،اج را و عملیاتی شدن دارد و
موجب شکلگیری و ظهور شهر آرمانی مد نظر م یشود .هر کدام
از این متغیرها ب رای اثبات خود در آیین و ســنت ای رانی -اســامی
پشــت وانه محمکی دارند که در ابتدای پژوهش مطرح شدهاند؛ این
مفاهیم مشترک در جدول شمارة  7آمده است.

پیشنهادها
در انتها م یت وان پیشنهادهایی را این گ ونه بیان کرد:
 شهر ای رانی -اسالمی ذاتی پیچیده و میان رشتهای دارد ،بناب راینعالوه بر شــناخت مفهوم دقیق این شهر ،ب رای ایجاد و آف رینش آن،
باید کمبودها و نارســای یهای موجود در جامعه و مدی ریّت شهری
شناخته و رفع شود؛
 ب رای ساخت آرمانشهر ای رانی -اسالمی ،باید تمامی رویکردهاو روشهای م رتبط با این موضوع شــناخته و تغیی راتی گســترده و
مطابق با روح ،باطن و اندیشة (ه ویّت) واقعی این نوع از شهر ،در آرا
و دیدگاهها در ب ُعد فردی و اجتماعی ایجاد شود .ه مچنین م یت وان
ب رای آن منشوری در نظر گرفت تا اصول پذیرفته شده در این شهر
توج ه ق رار گی رند؛
و بایدها و نبایدهای آن ب رای اج را مورد ّ
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زیر مقوله ها

اصول

مفاهیم

مقولهها

اجتماعی -فرهنگی

امت ،وحدت ،مشارکت ،حقوق شهروندی و
همسایگی ،عدالت و برابری ،صلح و هم بستگی،
محبت ،تقسیم کار ،تعاون ،آزادی ،امنیت ،قوانین و
آداب و رسوم ،آموزش و پرورش

توسعة اجتماعات محلی ،سبک زندگی ملهم از آیین و سنت ایرانی و اسالمی،
روابط اجتماعی مستحکم ،حاکمیّت قوانین در ابعاد مختلف فضای شهری

کالبدی

زیبایی ،متانت وسادگی ،مقیاس انسانی ،سلسله مراتب
فضایی ،نشانه های(هویّتی) شهری ،مسجد و گنید ،خانه
و مسکن ،فضای عمومی ،مدرسه

اقتصادی

عدالت اقتصادی ،اصناف و بازار ،وقف ،فقه و شریعت
اخالقی

کالبد ساخته شده بر طبق نظام اعتقادی و فرهنگی ،کاربرد مصالح بومی
و اصول معماری و هنر اسالمی ،فضای خصوصی منفک از فضای
عمومی(حریم و حرمت مالکیت) ،مسجد با گنبد و منارهها ،که گنبد در
مرکز بیانگر توحید است ،حضور همزمان انسان ،آب و درخت در خیابان
موجب تجلی فضای عمومی در شهر است ،مدرسه و مسجد مکانی برای
آموزش و پرورش است

محیط زیستی

آب ،باغ ،فضای سبز ،مهندسی ایرانی

شکلگیری نهاد مدنی ،فقرزدایی ،ایجاد سیستم مالیاتی(خمس ،زکات،
توجه به فقه و شریعت اخالقی که بیانگر
جزیه و ،)...آموزش و پرورشّ ،
روابط میان انسان ،خداوند و جامعه در مسائل اقتصادی و ...است.

اعتقادی ،معنوی

ذکر و تذکر ،عرفان عملی ،عرفان نظری

حفظ وجه طبیعی و محیط زیستی در شهر ،استفاده درست از منابع و
بالفعل کردن منابع بالقوه (توسعه فضایی پایدار)

قرارگیری مسجد ،حسینیه ،تکایا و سقاخانهها در یک جهت ،که موجب
خلق رعشهای روحانی در زندگی روزمره مادی میشود ،انفاق در راه خدا

فهرست منابع و مراجع
1 .1قرآن کریم.

2 .2آخ وندی ،عبــاس ( ،)1394سخنرانی روز معمار ،خانه گفتمان شهر و
معماری ،شرکت عم ران و بهسازی شهری ای ران.
3 .3ابن خلدون ،عبدالرحمن ( ،)1377مقدمه ابن خلدون ،ترجمه محمد
پروین گنابادی ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،ته ران.
4 .4اردالن ،نــادر و بختیــار ،الله ( ،)1393حس وحدت ( نقش ســنت در
معماری ایرانی) ،ترجمه ونداد جلیلی ،انتشارات علم عم ران ،ته ران.
5 .5آزاد ارمکــی ،تقی ( ،)1392تاریخ تفکر اندیشــه های اجتماعی در
اسالم (از آغاز تا دوره معاصر) ،نشر علم ،ته ران.
6 .6اشــرف ،احمد(« ،)1353ویژگی های تاریخی شه رنشینی در ای ران ،دوره
اسالمی» ،نامه علوم اجتماعی ،شماره  ،4تابستان.
7 .7اعتضادی ،الدن ( « ،)1377نقش مســجد در ساختار شهرهای مسلمان
نشین» ،نشریه صفه ،شماره  ،26بهار و تابستان.
8 .8اعتضــادی ،الدن و ملک پوراصل ،بهزاد(« ،)1390پدیده تاریخی شــهر
ای رانی؛ مروری بر تفســیرهای موجود و پیشــنهاد ب رای روش تحقیق»،
صفه ،شماره  ،54پایی ز.
9 .9اهلرز ،اکارت(« ،)1387موقوفات دینی و شــهر شــرقی اسالمی» ،ترجمه
مصطفی مومنی و محمد حسن ضیا ت وانا ،میراث جاویدان ،شماره .2
1010ایمان ،محمد تقی و نوشــادی ،محمودرضــا (« ،)1390تحلیل محت وای
کیفی» ،پژوهش ،شماره  ،2پاییز و زمستان.

تحلیل تطبیقی رهیافتهای مرتبط با شهر ایرانی -اسالمی

 شــهر ای رانی -اســامی انگارهای تک بعدی از کالبد نیست،بلکــه محت وایــی دارد که ب رتــر از کالبد خود را نمایــان م یکند.
ضــرورت دارد این مهم در ب رنامهریزیها و دیدگاهها و ه مچنین در
توج ه به روح شــهر
توج ه ق رار گیرد .در واقع ّ
اجتماع شــهری مورد ّ
اســامی و احیای آن در دوران جدید ،ه مچنین کاربرد هنر دوران
اسالمی در ایجاد شــهر ای رانی -اسالمی و به کارگیری مفهوم مهم
سلسله م راتب فضایی در ب رنامهریزیها از اصول انکارناپذیر هستند؛
 این مرز و بوم به توســع های راســتین ،نیازی مبرم و اساسی دارد.در توســعه درو نزا باید سامانههای فکری جهانی (دستاوردهای ن وین
آنان)ّ ،
تفک رات ای رانی و اسالمی (بومی) توأم با یکدیگر مد نظر ق رار
گی رند و مسیر رسیدن به ب رابری و عدالت فضایی در سک ونتگاههای
شهری هم وار گردد تا آرمانشهر مد نظر شکل گیرد؛
 در نهایــت اینکه در تعاریــف و ب رنامهریزیها عموماً ظرف،شــکل و مظروف محت وا اســت .بناب راین رویکرد ،ای ران ظرف است
که بعد عینی و مادی و مظروف آن آیین اســام اســت که بعدی
ذهنی و معنوی دارد ،پس هنگامی که ترکیب شــهر اسالمی را به
کار م یب ریــم منظور تج ل ّی فضیلتهــای خداوندی در روی زمین
اســت که این ادعایی بزرگ اســت ،بناب راین به جای مطرح کردن
ترکیب شــهر اسالمی بهتر اســت عن وان «شهر دوران اسالمی» را به
کار برد .این عن وان بیانگر آن اســت که نحوة رفتار ســاکنان شهر
در کنار ویژگ یهای پذیرفته شــدة ای رانی مهم اســت و به شــکلی
ایجادکنندة شــهر آرمانی مدنظر است .چنین شهری با مجموعهای
از ایدههای ن وین شهرسازی و ب رنامهریزی شهری (ه مچون بوم شهر،
شهر پایدار ،شهر سبز و )...سازگار خ واهد بود.

1111بابایی ساالنقوچ ،احسان؛ مسعود ،محمد و محمدی ،محمود (،)1393
«تبییــن یک چارچوب مفهومی ب رای شــهر اســامی» ،روش شناسی
علوم انسانی ،شماره  ،80پایی ز.
1212بح رینی ،حســین ( ،)1374زبان طراحی شــهر خــودی ،مجموعه
مقاالت ارائه شــده در اولین کنگره تاریخ معماری و شهرســازی ای ران،
جلد  ،2فصل زمستان.
 ،)1378( -------------1313تجــدد ،فرا تجــدد و پس از آن در
شهرسازی ،انتشارات دانشگاه ته ران ،ته ران.
1414برمن ،مارشــال ( ،)1392تج ربه مدرنیته ،هرآنچه که سخت و استوار
است دود می شــود و به هوا می رود ،ترجمه م راد فرهاد پور ،نشر
طرح نو ،ته ران.
1515بهشــتی شــی رازی ،محمد (« ،)1378معنا و ماهیت موزه» ،مجله رواق،
شماره ،3تابستان.
« ،)1379( ----------------1616شــهر و حیات مدنی» ،مجله رواق،
شماره ،5بهار و تابستان.
« ،)1380( ----------------1717مفهــوم شــهر و ســو تلقی از آن»،
هفت شهر ،شماره  ،4تابستان و پایی ز.
« ،)1386( ----------------1818نقش آب در حیات ای ران زمین».
« ،)1387( ----------------1919باید دوباره اهل سرزمین مان ش ویم»،
کندوج ،شماره  ،6بهار.
« ،)1387( ----------------2020جهــان باغ ای رانی» ،گلســتان هنر،
شماره ،12پایی ز.
« ،)1387( ----------------2121غــزل بــاغ ای رانی» ،گلســتان هنر،
شماره  ،11بهار.
 ،)1392( ----------------2222مهندسی ایرانی ،پنجاهمین نشست
از مجموعه نشســت های شــرکت مادر تخصصی عم ران و بهســازی
شهری ای ران.
« ،)1393( ----------------2323خانــه از آغــاز پهلوی اول تا دهه 40
شمسی» ،دوماهنامه معمار ،شماره  ،87پایی ز.
« ،)1395( ----------------2424ســفره ای رانــی ،وجهــی از رویــای
فرهنگ ای رانی» ،گیلگمش ،شماره  ،1تابستان.
 ،)1395( ----------------2525کارنامه مدیریت سرزمینی ،پیروی
از اشه یا دروغ ،چاپ شده در کتاب مجموعه مقاالت همایش می راث
فرهنگی و توسعه پایدار ،بهار.
2626بورکهارت ،تیتوس (« ،)1346روح هنر اســامی» ،ترجمه حسین نصر،
هنر و مردم ،شماره  ،55بهار.
2727بورکهارت ،تیتوس (« ،)1378نظری به اصول و فلســفه هنر اســامی»،
ترجمه غالمرضا اع وانی ،هنر دینی ،شماره  ،78زمستان.
2828پاکزاد ،جهانشــاه (« ،)1382بررسی تطبیقی شــهرهای ای رانی و اروپایی
ب رای ریشه یابی م وانع تاریخی مشارکت مدنی» ،صفه ،شماره  ،37پاییز
و زمستان.
 ،)1389( ------------2929سیر اندیشــه ها در شهرسازی ،انتشارات
آرمان شهر ،ته ران.
3030پناهی سمنانی ،محمد احمد ( ،)1376خواجه نصیرالدین طوسی -
آسمان هنر و آفتاب زمین ،انتشارات ندا ،ته ران.
3131پوراحمــد ،احمد؛ حبیبی ،لیــا و جعفری مهرآبــادی ،م ریم (،)1391
«نظ ریات فارابی و کاربرد آن در باب مشــارکت شــهروندی» ،باغ نظر،
شماره  ،21زمستان.
3232پی ران ،پرویز ( ،)1395حکمت خســروانی در اندیشه ایران شهری،
دیالیکتیک خاص و عام ،خانه گفتمان شهر و معماری ،شرکت عم ران
و بهسازی شهری ای ران.
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هفتم

شماره بیست و هشتم تابستـان 1396

20

طبیعت در اسالم ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی.
3434جین ،جیک وبز ( ،)1392مرگ و زندگی شــهرهای بزرگ آمریکایی،
ترجمه حمیدرضا پارسی ،آرزو افالط ونی ،انتشارات دانشگاه ته ران ،ته ران.
3535حبیبی ،محسن و رضایی ،مینا (« ،)1392شهر ،مدرنیته ،سینما ،کاوش
در آثار اب راهیم گلستان» ،هنرهای زیبا ،شماره  ،2تابستان.
3636حبیبی ،محسن ( ،)1391از شار تا شهر ،انتشارات دانشگاه ته ران ،ته ران.
3737خ وارزمــی ،شــهیندخت ( ،)1394چارچوبی بــرای طراحی مدل
تحلیلی ایران شــهر ،خانه گفتمان شــهر و معماری ،شرکت عم ران
و بهسازی شهری ای ران.
3838دورکیم ،امیــل ( ،)1393درباره تقســیم کار اجتماعی ،ترجمه باقر
پرهام ،نشر مرکز ،ته ران.
3939ش ریف زادگان ،محمد حسین و ملک پور اصل ،بهزاد ( ،)1394نواحی
بهبود کســب و کار( )BIDبه مثابه بهبود اقتصاد شهری در ایران،
انتشارات دانشگاه ته ران ،ته ران.
4040ص رافــی ،مظفر ( ،)1394توسعه فضایی پایدار در پرتو اندیشه ایران
شهری ،خانه گفتمان شهر و معماری ،شرکت عم ران و بهسازی شهری
ای ران.
4141طباطبایی ،ج واد ( ،)1369اندیشــه سیاســی فارابی ،انتشارات دفتر
مطالعات سیاسی و بین المللی ،ته ران.
4242طوسی ،خ واجه نصیر الدین ( ،)1364اخالق ناصری ،تصحیح و تنقیح
مجتبی مینوی و علیرضا حیدری ،انتشارات خ وارزمی ،ته ران.
4343فالمکــی ،محمد منصور ( ،)1385فارابی و سیر شهروندی در ایران،
نشر فضا ،ته ران.
4444مومنــی ،مصطفــی (« ،)1373سرچشــمه هــای جهان بینــی و آیین
شهرسازی ای رانی -اســامی» ،تحقیقات جغرافیایی ،شماره 33و ،32
تابستان.
4545نصــر ،حســین ( ،)1375هنر و معنویت اســامی ،ترجمه رحیم
قاسمیان ،انتشارات دفتر مطالعات دینی ،ته ران.
4646نصر ،حسین (« ،)1390نا کجا آباد ی وت وپیا (بررسی انتقادی آرمان ترقی
و توسعه)» ،ترجمه ایرج داداشی ،سوره ،شماره  ،53-52پایی ز.
4747نقره کار ،عبدالمجید ( ،)1395برداشــتی از حکمت اسالمی در
هنر و معماری ،انتشارات چپر ،ته ران.
4848نقی زاده ،محمد و امین زاده ،بهناز (« ،)1381آرمان شــهر اســام ،شهر
عدالت» ،صفه ،شماره  ،35پاییز و زمستان.
4949نقی زاده ،محمد (« ،)1377صفات شــهر اســامی در متون اسالمی»،
هنرهای زیبا ،شماره  4و  ،5زمستان و بهار.
« ،)1378( -----------5050چهره و کالبد شهر در گفتگوی تمدن ها»،
کیهان فرهنگی ،شماره  ،153تابستان.
« ،)1381( -----------5151تاثیر معماری و شهر بر ارزش های فرهنگی»،
هنرهای زیبا ،شماره  ،11تابستان.
« ،)1381( -----------5252نقــش فضای تفکر دینی در شــکل گیری
هنر اسالمی» ،هنر دینی ،شماره  13و  ،14پاییز و زمستان.
« ،)1389( -----------5353تفکر توحیدی و ســازمان فضایی شــهر در
تمدن اسالمی» ،کتاب ماه هنر ،شماره  ،144تابستان .
« ،)1390( -----------5454ریشه های شــهر اسالمی در متون اسالمی»،
کتاب ماه هنر ،شماره  ،155تابستان.
5555نهج الفصاحــه ( ،)1336مجموعه کلمات حضرت رســول ،ترجمه
اب والقاسم پاینده ،انتشارات جاویدان ،ته ران.

