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تدقیق مفهومی و تشریح راهکارها و شاخصهاي تحققسنجی
چهار اصل مسجدمحوري ،محلهمحوري ،درونگرایی و طبیعت
گرایی در شهر ایرانی اسالمی*
مشکینی*

ابوالفضل
استادیار جغرافیا و برنامهریزي شهري ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس
مهدي حمزهنژاد **
استادیار معماري ،دانشکده معماري و شهرسازي ،دانشگاه علم و صنعت ایران
***
کیمیا قاسمی
دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله ٩٢/٠١/١٧ :تاریخ پذیرش نهایی٩٢/٠٤/٠٢:

چکیــــده:
یکی از فضاهاي جغرافیایی که از دیرباز انعکاسدهندهي ایدئولوژي نظامهاي حاکم بوده ،پدیده شهر است .بر این اساس ،شهر
ایرانی اسالمی میبایست بازتاب اندیشههاي متعالی دین مبین اسالم در تمامی جوانب باشد .به منظور متجلّی ساختن ارزشهاي
اسالمی در کالبد شهر ،شناسایی ارزشهایی که میتوانند و باید با تظاهر در مجتمعی اسالمی هویّت ایرانی اسالمی آن را نمایش
داده و تضمین نمایند؛ ضرورت تام دارد .هدف این پژوهش ،شناسایی ارزشها ،اصول و شاخصهاي شهرسازي ایرانی اسالمی و
تدقیق مفهومی و تشریح راهکارهاي تحقق بخش آنها است؛ از این رو براي انجام این پژوهش عالوه بر مطالعه اسنادي از تکنیک
دلفی در دو مرحله جهت پاالیش مؤلفهها ،معیارها و زیرمعیارها بهره گرفته شده است .چهار اصل مسجدمحوري ،درونگرایی،
محلهمحوري و طبیعتگرایی به عنوان مهمترین و اساسیترین اصول شهرسازي ایرانی-اسالمی در مطالعات اولیه در میان صاحب
نظران داراي اولویت دیده شد و با تدقیق ریشههاي نظري آنها ،اصل مسجدمحوري در  ٢بعد ٧ ،معیار و  ١٥گویه ،اصل طبیعت
گرایی در  ٢بعد ٨ ،معیار و  ١٢گویه ،اصل درونگرایی در  ٢معیار و  ٨گویه و اصل محلهمحوري در  ٣بعد ٧ ،معیار و  ٢٠گویه ارائه
گردید .این مطالعه در چارچوب کاري خود شهر ایرانی -اسالمی را در قالب شاخصهاي مشترك در شهرهاي اسالمی مورد مطالعه
قرار داده است .شاخصهاي اساسی در همهي شهرهایی که اکثریّت آن را مسلمانان تشکیل میدهند؛ میتواند مبنا قرار گیرد .از
اینرو ،در چارچوب این مطالعه به تفکیک شهر ایرانی و اسالمی و تعاریف و مفاهیم آن پرداخته نشده است.

 این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد کیمیا قاسمی تحت عنوان »ارزیابی شهر جدید هشتگرد بر مبناي شاخصههاي شهرسازيایرانی اسالمی« تحت راهنمایی دکتر ابوالفضل مشکینی در دانشگاه تربیت مدرس میباشد.
*** k.ghasemi@modares.ac.ir

**hamzenejad@iust.ac.ir

* meshkini@modares.ac.ir
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را طبق الگوي ایرانی و اسالمی طراحی نمود.
روش تحقیق
این پژوهش در تالش است تا به معرفی برخی از مهم
ترین و اساسیترین شاخصهاي شهرسازي ایرانی
اسالمی بپردازد؛ بدین منظور ،در ابتدا با استفاده از
مطالعات کتابخانهاي ،دیدگاههاي افراد مختلفی از جمله
اسالمشناسان ،جغرافیدانان ،شهرسازان و معماران در
سطح جهان و ایران مورد مطالعه قرار گرفت؛ سپس با
استفاده از تکنیک دلفی در دو مرحله جهت پاالیش مؤلفه
ها ،معیارها و زیرمعیارهاي هر یک از شاخصهاي
شهرسازي ایرانی اسالمی توسط ده نفر از کارشناسان
متخصص در این حوزه بهره گرفته شده است .شاخص
مسجدمحوري در  ٢بعد ٧ ،معیار و  ١٥گویه ،شاخص
طبیعتگرایی در  ٢بعد ٨ ،معیار و  ١٢گویه ،شاخص
درونگرایی در  ٢معیار و  ٨گویه و شاخص محلهمحوري
در  ٣بعد ٧ ،معیار و  ٢٠گویه ارائه گردید .اعضاي پانل
دلفی با نمونهگیري غیراحتمالی و با روش نمونهگیري
هدفمند برگزیده شدند؛ سپس به تقسیمبندي و تدقیق
شاخصهاي شهرسازي ایرانی اسالمی در چهار اصل
مسجدمحوري ،دورنگرایی ،محلهمحوري و طبیعت-
گرایی پرداخته شد.
مروري بر مفاهیم و ارزشهاي انسانشناختی
پایه اسالمی به عنوان محتواي شهر اسالمی
اندیشمندان مهمترین شالودههاي جهانبینی اسالمی را
سه اصل توحید ،نبوّت و معاد میدانند .اگر چه تصریحی
بر اینکه تنها این امور از اصول دین باشد؛ در آیات و
روایات مشاهده نمیشود؛ ّاما با بررسی آیات قرآن به
روشنی دیده میشود که مهمترین موضوعات در بیشتر
سورهها (خصوصاً سورههاي مکّی) همین سه اصل است.
تناظر کاملی هم میان این سه اصل با سه امر آغاز ،انجام
و چگونگی پیمودن از آغاز تا انجام وجود دارد و همیشهي
تاریخ ،این سه مسئله در شمار پرسشهاي بنیادي آدمی
بودهاند .به تعبیر آیتاﷲ جوادي آملی و عالمه شهید
مطهري محوريترین و مهمترین محورهاي اعتقادي بشر
درهمین سه اصل توحید ،نبوت و معاد خالصه میشود و
دو اصل دیگر عدل و امامت را میتوان در دل آنها تعریف
نمود (جواديآملی ١٥١ ،١٣٨٠؛ مطهري  .)١٣٧٠روشن
است که از میان این
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مقدمه
محیط زندگی انسان تأثیر بسزایی در رفتار و هویت انسان
به سمت ارزشهاي مستتر در خویش دارد (امینزاده
 .)٣١ ،١٣٨١در این میان شهر را میتوان محیطی براي
تجلی هویت ،ارزشهاي منبعث از اعتقادات ،جهانبینی و
فرهنگ ساکنین و پدید آورندگان خود دانست (سیفیان
.)٥٨،١٣٧٨
در ساخت مرفولوژیک سکونتگاههاي شهري و روستایی
کشورهاي مختلف ،عامل دین ،فرهنگ و ایدئولوژي
نظامهاي حاکم نقش مهمی را به عهده میگیرند .بر این
مبنا ،در کشورهایی که ادیان و ایدئولوژيهاي متفاوت
دارند؛ میتوان ساختهاي مرفولوژیکی مختلفی را
مشاهده کرد؛ چنانکه فضاهاي جغرافیایی کشورهاي
غربی ،سوسیالیستی و اسالمی با همدیگر متفاوت می
نمایند.
در کشورهاي اسالمی ،ساخت فضاهاي جغرافیایی بایستی
تحت تأثیر ایدئولوژي اسالمی به صورت قوانین متخذ از
قرآن ،سنت ،فقه ،اجتهاد و اجماع صورت گیرد .شهري که
ویژگیهاي منحصر به فرد داشته باشد و الگوي کاملی از
توسعه را براي جهانیان عرضه بدارد (رحیمی .)٩١،١٣٨٤
کشور ایران به عنوان یکی از تمدنهاي کهن بشري،
نقش بسیار فعالی در بلوغ شهرسازي اسالمی داشته است؛
به گونهاي که در این سرزمین ،شهرهاي زیادي با
چهرهاي اسالمی رشد یافتهاند .از مهمترین این شهرها
میتوان به مشهد (اشرف  ،)١٣٥٣ري (کریمیان ،١٣٥٤
 ١٣٥٦و  ،)١٣٦٦قم (مرصوص  ،)١٣٨٢کرمان (منصوري
 ،)١٣٨٦یزد (شماعی  )١٣٨٩و اصفهان (قلعهباباخانی و
همکاران  )١٣٩٠اشاره نمود.
در شهرسازي ایرانی و اسالمی اصول زیادي مطرح
هستند که در این پژوهش اساسیترین آنها با مرور و
بررسی کتب و دیدگاه صاحبنظران و نظریهپردازان در
قالب چهار اصل ،مسجدمحوري (ارتباطِ انسان با خدا)،
درونگرایی (ارتباط انسان با خود) ،محلّهمحوري (ارتباط
انسان با جامعه) و طبیعتگرایی (ارتباط انسان با جهان
هستی) مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم و براي هر کدام
از اصول نیز ابعاد و معیارهایی ّمدنظر قرار دادیم تا بر
اساس آنها بتوان شهرها
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همین ارتباطات چهارگانه انسان از سوي آیتالّ
جواديآملی نیز تأکید شده است (جوادي آملی .)٧ ،١٣٨٠
به نظر میرسد مسئلهي تاریخ در دستهبندي این دو
اندیشمند در درون دو مورد آخر قرار گرفته است .تاریخ،
ساخته مشترك جهانهستی و همنوعان انسان است.
نقرهکار که بر اساس نظر متفکران اسالمی تالش دارد
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سه اصل ،اصل توحید ،زیربنا بوده و مهمتر از بقیه
میباشد .در حقیقت مخاطب این سه اصل انسان است و
عامل آن خداوند .انسان حرکت خود را از خداوند شروع
کرده و با کمک انبیاء سیر میکند تا سرانجام باز به سوي
او بازگردد .هر سه اصل فوق جنبههاي مختلف ارتباط خدا
با انسان را تشریح میکنند .در حقیقت بیان این ارتباط
مهمترین رکن همهي هویّتهاي دینی استّ .اما در دل
این اصل ،ارتباط انسان با عرصههاي دیگر هستی نیز
گنجانده شده است؛ ارتباطاتی که همیشه بشر در درون
آنها قرار داشته و با آنها زندگی کرده است.
اقبال الهوري سه موضوع اصلی که همیشه مورد تأکید
قرآن براي تفکّر بوده را انسان ،طبیعت و تاریخ معرفی کرده
است .او میگوید که قرآن ما را به مطالعهي عمیق این سه
عرصه دعوت کرده تا با تفکّر در آنها ارتباط آنها را با مبدأ
هستی درك کنیم (اقبال الهوري  .)١٤٨ ،١٣٤٩مطهري نیز
گفتهي اقبال را بازگو و تأکید میکند .او در جایی دیگر نیز
موضوعات اصلی و همیشگی براي شناختن خدا ،انسان،
جهان ،زمان و جامعه معرفی کرده است .طبیعی است که
جهان و زمان از دید انسانی آن به طبیعت و تاریخ تبدیل
میشود و جامعه نیز شکل دیگري از ظهور استعدادها و
گرایشهاي انسان است (مطهري .)٧٠-٢٣٣ ،١٣٧٨
در گفتههاي علّامه جعفري نیز همین تأکیدات را میتوان
یافت .او با محور قرار دادن انسان ،مهمترین ارتباطات او
را با عرصههاي دیگر هستی در چهار مورد زیر بر می
شمرد:
ارتباط انسان با خدا
ارتباط انسان با خود
ارتباط انسان با جهانهستی
ارتباط انسان با همنوعان خود (عالمه جعفري
.)١٢ ،١٣٧٨

مبانی و محتواي معماري و شهرسازي اسالمی را شکل
دهد؛ این مفاهیم را در پنج مورد خالصه نموده است که
قابل توجه است :خدا ،انسان ،طبیعت ،تاریخ ،جامعه
(نقرهکار  .)١٣٨٧تعبیرات پنجگانه او مجموعهي
جمعکننده همه ارزشهایی است که از طرف همه بزرگان
و اسالمشناسان مثل آیتاﷲ جوادي آملی ،عالمه جعفري،
عالمه مطهري و عالمه اقبال الهوري مطرح شده است.
بررسی مهمترین اصول مطرح شده توسط نظریهپردازان
از شهر اسالمی و تناظر آنها با مفاهیم پایه اسالمی
اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان در حوزهي جغرافیایی،
شهرسازي و معماري مطالعاتی در زمینهي شناسایی
اصول شهر اسالمی انجام دادهاند که براي تنظیم اصول،
برخی از آنها ،از آیات و روایات و برخی دیگر از هویت
تاریخی معماري و شهرسازي مسلمین ،استفاده نمودهاند.
از جملهي این اندیشمندان میتوان به هشام مرتضی
اشاره نمود ایشان با تکیه بر قرآن و سنت ،برخی از اصول
مهم شهر اسالمی را مورد تأکید قرار داده-اند؛ تصویري
که از اسالم در مطالعه وي ظهور میکند؛ اسالم را
شیوهاي براي زندگی به همراه آرمانها و ایدهآلهاي
اجتماعی میداند (مرتضی  .)١٣٨٧نجم الدین بمات دیگر
اندیشمندي است که شهر اسالمی را از لحاظ تفکر ایمانی
و توحیدي آن بررسی و توصیف مینماید و به ذکر برخی
از اصول مهم شهر اسالمی می-پردازد (بمات .)١٣٦٩
بسیم سلیم حکیم نویسندهي کتاب شهرهاي عربی
اسالمی تالش نموده است برخی از اصول معماري و
شهرسازي از نقطه نظر اسالم را استخراج نماید (حکیم
 .)١٣٨١هشام جعیط نیز در کتاب کوفه پیدایش شهر
اسالمی در شناساندن الگو و ریشه و روشن ساختن طرح
اولیه شهر اسالمی تالش نموده است (جعیط .)١٣٦٥
آموس راپاپورت ( ،)١٣٦٦لئو ناردو بنه ولو ( ،)١٣٦٩آیرا ام
الپیدوس ( ،)١٣٦٧اکارت اهلرز ( ،)١٣٧٣دتمان (،)١٣٤٨
ویرث ( ،)١٣٧٩اهلرس ( ) ١٣٧٠و ...از دیگر اندیشمندانی
هستند که هر یک در مطالعات خود تالش نمودهاند
فضاي شهر اسالمی را با استفاده از اصول معماري و
شهرسازي اسالمی توصیف نمایند و یا به تهیه الگوي
شهر اسالمی مبادرت ورزند؛ همچون دتمان ،ویرث،
اهلرس جغرافی-
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دانان آلمانی که اقدام به انتشار الگوي توصیفی از شهر
خاورمیانه اسالمی کردهاند.
در ایران نیز ،میتوان به تعدادي از پژوهشگران اشاره
نمود که سعی در ارائه و توصیف شهر اسالمی میباشند؛
از جمله آنها میتوان به حسین نصر اشاره نمود .وي
مهمترین اصول در معماري و شهرسازي دوران اسالمی
را در قالب سه اصل عدالت-محوري ،اصل سیر کثرت به
وحدت و اصل از ظاهر به باطن می-داند .ایشان به ذکر
اصولی میپردازد که در فضاي شهري مسلمین میبایست
مورد توجه قرار گیرد (نصر  .)١٣٧٤محمد نقیزاده معتقد
است مناسبترین تعریف شهر اسالمی را باید از متون
اصیل اسالمی و به ویژه قرآن کریم استنتاج کرد .وي
شناسایی ویژگیها و صفات شهر اسالمی را از ضروریات
اولیه دانسته است .به اعتقاد وي در هر شهر سه رکن
انسان،
دارد:
وجود

٢١

ارتباطات و کالبد که این انسان فرد مؤمن است؛
ارتباطات ،اسالمی است و کالبد شهر ،بر اساس مبانی
اسالم شکل میگیرد (نقیزاده ١٣٧٧؛ ١٣٨٦؛  .)١٣٨٧وي
همچنین به توصیف و اهمیت برخی از اصول معماري و
شهرسازي همچون نقش طبیعت در ایجاد محیط زندگی
مسلمانان پرداخته است (همان ١٣٧٩؛  .)١٣٨٣از دیگر
پژوهشگران ایرانی میتوان به نقرهکار ( ،)١٣٨٧شکوئی
( ،)١٣٦٩رضوانی ( )١٣٦٧و ...اشاره نمود که هر یک در
مطالعات خود سعی در توصیف شهر اسالمی میباشند.
با بررسی مطالعات ،با توجه به حساسیت بیشتر
اسالمشناسان ،جغرافیدانان ،شهرسازان و معماران بر
چهار اصل مسجدمحوري ،درونگرایی ،محلهمحوري و
طبیعتگرایی ،میتوان چهار اصل مطرح شده را به عنوان
مهمترین اصول شهرسازي ایرانی اسالمی عنوان نمود.

جدول  .١اصول مطرح شده توسط نظریهپردازان از شهر اسالمی و تناظر آنها با مفاهیم پایه اسالمی (مأخذ :نگارندگان)
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زیر بناي مفهومی
مفهوم کلی
نظریهپردازان مطرحکننده
اصول شهر
در اسالم
اسالمی
مسجدمحوري گرابار ١٣٩٠؛ کونئو ١٣٨٤؛ اهلرز ١٣٧٣؛ دتمان ١٣٤٨؛ بنهولو تشخص مسجد رابطه انسان با خدا
در محله و شهر و خود و جامعه
١٣٦٩؛ الپیدوس ١٣٤٦؛ ١٣٤٨؛ راپاپورت ١٣٦٦؛ مارشه
١٣٠٠؛ ١٣٣٦؛ الصیاد ١٣٧٠؛ مرتضی١٣٨٧؛ نقیزاده ١٣٨٧؛
نقرهکار ١٣٨٧؛ فالمکی ١٣٦٤؛مؤمنی ١٣٦٥؛ نصر ١٣٧٤؛ و...
عدم تظاهر رابطه انسان با خود
درونگرایی گرابار ١٣٩٠؛ بنهولو ١٣٦٩؛ جعیط ١٣٦٥؛ الصیاد ١٣٧٠؛
بیرونی خانهها و طبیعت
مرتضی ١٣٨٧؛ نقرهکار ١٣٨٧؛ نقیزاده ١٣٨٧؛
پاکزاد ١٣٦٥؛ افشارنادري ١٣٧٤؛ پیرنیا ١٣٧٤؛ نصر ١٣٧٥؛ و رعایت اصل
سلسلهمراتب
مؤمنی ١٣٦٥؛ و...
و محرمیت در
فضاي شهري
رابطه انسان با
روابط گرم
محلهمحوري گرابار ١٣٩٠؛ اهلرز ١٣٧٣؛ دتمان ١٣٤٨؛ ریمون ١٣٧٣؛
و طبیعت
جامعه
همسایگی
بنهولو ١٣٦٩؛ الپیدوس ١٣٤٨؛١٣٤٦؛ راپاپورت ١٣٦٦؛
مارشه ١٣٠٠؛ ١٣٣٦؛ جعیط ١٣٦٥؛ مرتضی ١٣٨٧؛ نقرهکار
١٣٨٧؛ نقیزاده ١٣٨٧؛ پاکزاد ١٣٦٥؛فالمکی ١٣٦٥؛ توسلی
١٣٦٦؛ نصر ١٣٧٤؛ مؤمنی ١٣٦٥؛ و...
طبیعتگرایی جعیط ١٣٦٥؛ مرتضی ١٣٨٧؛ نقرهکار ١٣٨٧؛ نقیزاده ١٣٨٧؛ وجود گرم طبیعت رابطه انسان با
...نصر ١٣٧٧؛ مؤمنی ١٣٦٥؛ شکوئی ١٣٦٩؛ رضوانی  ١٣٦٧و در زندگی مردم طبیعت و خدا و خود
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مطابق جدول فوق میتوان تناظر قابل توجهی بین چهار
شاخص برتر شهر اسالمی با روابط پایه انسانشناسی
اسالمی یافت .اگر چه مهمترین مظهر زیربناي نظري
ارتباط انسان با خدا در مسجدمحوري ،ارتباط انسان با
خود در درونگرایی ،ارتباط انسان با جهان هستی در
طبیعتگرایی و ارتباط انسان با همنوعان خود در محله
محوري قابل بررسی است؛ اما مطابق جدول فوق می-
توان در هر اصل ترکیبی از پاسخ به ارزشهاي گوناگون
را مشاهده کرد به این ترتیب میتوان مطمئن بود آنچه از
سوي اندیشمندان و متفکرانی چون عالمه جعفري و
جواديآملی مطرح شده بود میتواند محتواي الزم
معماري و شهرسازي اسالمی باشد و از طریق چنین
اصولی ،زمینهسازي خوبی براي تحقق آنها رخ خواهد داد.
در ادامه به تفصیل هر کدام از اصول ،ابعاد و معیارهاي
آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
اصل مسجدمحوري (ارتباط انسان با خدا)
ایمان به یگانگی خداوند ،توحید است و این ایمان باید بر
دل و زبان جاري گردد .از این رو در اسالم ،نماز یکی از
ارکان دین و واالترین نوع بندگی خداوند محسوب
گردیده است .براي اداي نماز ،نیاز به مکان خاصی است
که شرایط الزم را داشته باشد و زمانی که این نماز ،به
جماعت برگزار گردد؛ ارزش و مقام آن واالتر میگردد .از
این رو ،پیامبر گرام ،نخستین نماي ماندگار خود را ،مکان
عبادت خدا معرفی مینماید و تا به امروز این عنصر
ماندگار ،یعنی مسجد ،که مکان ارتباط با خداي متعالی
است در فرهنگ اسالمی و ساخت سکونتگاههاي انسانی
بعنوان بناي اصلی ،ماندگار مانده است .و در بسیاري از
شهرهاي اسالمی عالوه بر نقش مذهبی ـ اجتماعی،
نقش نشانهي شهري را نیز بازي میکند.
تأسیس مسجد از مصادیق روشن باقیات صالحات است.
پیامبر(ص) در این باره فرمود» :آنچه از کارها و نیکی
هاي مؤمن پس از مرگش به او میرسد؛ دانشی است که
آن را منتشر کرده و فرزند صالح و نیز مصحف قرآنی
است که از خود بر جاي گذاشته یا مسجدي است که
ساخته است « .و باز فرمود» :هفت چیز است که پس از
ثوابش
مرگ،

براي بنده نوشته میشود که از جمله مسجدسازي است«
(جوادي آملی .)١٣٩١
مرتضی مسجد را یکی از ارکان اصلی شهرهاي اسالمی
دانسته و آن را ،محل برگزاري نماز که یکی از پنج رکن
دین اسالم و واالترین نوع بندگی خداوند است؛ میداند و
چنین مینویسد» :قرآن کریم صریحاً از مسجد به عنوان
مکانی که انسان مسلمان در آن عبادت نموده و به
وسیلهي نماز ،ایمان به یگانگی خداوند را اظهار میدارد؛
نام میبرد .خداوند متعال در آیهي  ١٨سوره جن می
فرماید» :و مساجد مخصوص (پرسش ذات یکتاي)
خداست؛ پس نباید احدي غیر از او را پرسش کنید «.
نقیزاده نیز مساجد را یکی از عناصر و اجزاء شهرهاي
مسلمانان و ایرانیان دانسته و اینگونه مینویسد» :مساجد
به دلیل جامعیّت ،اهمیّت ،تعدّد و جایگاه واالیشان در
شهرهاي مسلمانان ،از اصلیترین عوامل هویتدهندهي
کالبدي همهي مجتمعهاي زیستی مسلمانان اعم از شهر
و روستا بودهاند؛ این هویّتبخشی ،نه تنها در شکل و
سیما که حتّی از نظر صوتی و سایر تمهیداتی چون
چندعملکردي بودن و مرکزیت و مکان استقرار نیز اعمال
میشد .این هویّتبخشی ،نه تنها در مورد شهرهاي
مسلمانان که در مورد اجتماع مسلمانان و حضور تعدادي
مسلمان در شهري که به شهري غیر اسالمی معروف
بوده و اکثریّت ساکنین آن غیر مسلمان هستند نیز
مصداق دارد و مشاهدهي »مسجد« به این حضور گواهی
میدهد .مساجد ّاولین و شاخصترین عناصر شهرهاي
مسلمانان بودند که نظر تازهواردین را به خود جلب می-
کردند (نقیزاده .)١٦١ ،١٣٨٧
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جدول  .٢ابعاد و معیارهاي شاخصهاي تحقق اصل مسجدمحوري در شهر ایرانی اسالمی (مأخذ :نگارندگان)

اصل
مسجد
محوري

مفهوم
ارتباط انسان
با خدا

بعد
کالبدي

معیار
شاخص
هویّتبخشی  )١وجود عوامل کالبدي نظیر گنبد ،مناره
 )٢نوع تزئینات به کار رفته در نماهاي بیرونی و درونی
تقویت
 )١لزوم نزدیکی مسجد به منازل مسکونی در محالت
دسترسی
 )٢تعبیه دستیابیهاي متعدد براي آن
به فضاهاي
شهري
ایجاد نشاط و  )١عوامل کالبدي همچون صحن ،حیاط
سرزندگی  )٢استفاده از حوض آب ،آبنما و فواره
حفظ و ارتقاي  )١استفادهي چندمنظوره از فضا براي عملکردهاي متنوع
(براي عبادت ،گردهمایی ،قرائت قرآن و)...
پایداري
 )٢نزدیکی به منازل براي صرفهجویی زمان و هزینه

 )٣توزیع مناسب مسجد در محالت
 )٤مراعات سادگی در احداث مساجد
ارتباط انسان با اجتماعی تقویت انسجام  )١تنوع عملکردها
و
جامعه
اجتماعی
 )٢تعدد استفادهکنندگان
و ارتباط انسان فرهنگی
 )٣تعامالت اجتماعی بین افراد در فضاي مسجد
با خود
مشارکتهاي  )١اشتراك مساعی آحاد مردم در انجام فعالیت هاي مساجد
مردمی
(حضور در آیینهاي مذهبی و اجتماعی ،کمک مالی ،انجام
قسمتی از امور مسجد)
تقویت امنیّت  )١شرکت ساکنین محلّه در آیینهاي عبادي و مذهبی مساجد
اجتماعی

مسجد در مرکز آن و در قلب محلّت را با خود به همراه
دارد .در این پژوهش ،مسجد ،که به عنوان پایگاه ارتباط
با خدا و خلق و مرکز رسیدگی به امور دنیا و آخرت مردم
است؛ به عنوان یکی از مهمترین اصول شهر ایرانی-
اسالمیّ ،مد نظر قرار میگیرد .در جهت سنجش شهر
ایرانی اسالمی از منظر اصل مسجدمحوري نیز ،معیار و
زیرمعیارهایی در نظر گرفته شد که در قالب جدول شماره
 ٢ارائه میگردد.
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در تفکّر اسالمی به دلیل زیربنا بودن اصل توحید ،مسجد،
نقش کلیدي را بازي نموده و میتوان آن را مهمترین
بناي عمومی تلقّی نمود که در ساخت شهرهاي اسالمی
از بدو پیدایش تا به امروز با تغییرات اندکی به حیات خود
ادامه داده است .این بنا با کارکردهاي خود ،سلسلهمراتبی
از مساجد جامع تا نمازخانه را در شهرهاي اسالمی شکل
داده و زمانی که واژهي شهر اسالمی آورده میشود
تداعی

 )٢احساس امنیت و آرامش به دلیل نزدیکی به مسجد
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اصل درونگرایی (ارتباط انسان با خود)
یکی از اصولی که در شکلگیري محرمیت آشکارا
تأثیرگذار بوده است؛ مسألهي درونگرایی است .شاید
بتوان درونگرایی را بارزترین مشخصه رعایت سلسله
مراتب دانست و یا آن را ثمرهي محرمیت قلمداد کرد و به
زعم بسیاري جزء مهمترین شاخصه هاي همه شهر هاي
اسالمی است (سیفیان و محمودي .)٩- ،١٣٨٦
مراد از محرمیت در فضاي معماري و شهرسازي ،کالبد
دادن به فضا به گونهاي است که داراي حریم از دو جنبه
کالبدي و معنایی باشد .حریم داشتن در حوزه کالبد
فضایی بیشتر متمرکز بر اصولی است که امنیت فضا را
شکل خواهند داد و در حیطه معنایی ویژگیهایی است که
حرمت و ارزش را براي فضاي معماري به ارمغان آورد؛ به
گونهاي که فرد در آن به آرامش برسد .در این زمینه و
براي روشنتر شدن موضوع میتوان به آیه  ٨٠از سوره
مبارکه نخل اشاره کرد؛ در جایی که خداوند میفرماید:
» ...وجعل لکم من بیوتکم سکنا :خداوند از خانههایتان
جایی را براي آرامش شما قرار داد و از پوست چارپایان،
خیمههایی براي شما مقرر کرد تا در موقع استقرار و کوچ،
سبک و قابل انتقال باشد و از پشم و کرك و موي آنها
اثاث زندگی و مایهي تجارت قرار داد تا در حیات دنیوي
از آن استفاده کنید« (مکارم شیرازي .)١٣٦١
اشارهي آیه فوق به این مطلب که بخشی از خانه را محل
آرامش معرفی کرده است؛ تأکید بر شکلگیري فضا و
قلمروهاي محرم در کالبد یک خانهي مسکونی است که
این مطلب با توجه به شرایط عملکردي سایر ابنیه نیز
قابل تعمیم است .در هر فضا و کالبدي که انسان سکونت
گزیند؛ خواه ناخواه نیازمند شکلگیري عرصههاي محرم،
مصون ،امن و آرام است.
اصل سلسلهمراتب نیز ،یکی از اصول حاکم بر هستی
است که بیشترین تأثیر را در شکلگیري محرمیت در
کالبد معماري و شهرسازي سنتی ایران دارا میباشد.
سلسلهمراتب یکی از اصول حاکم بر مجموعهها و اجزاء
پدیدههایی است که یا به طور طبیعی در جهان هستی به
عنوان یک کل وجود دارند و یا توسط انسان طراحی و
ایجاد میشوند و

با توجه به آنکه اصوالً هستی موجودات در کائنات تابع
سلسلهمراتبی متقن و تعریف شده است؛ لذا نقش غیر
قابل انکار آن در تعریف اجزاء کل یک مجموعه و
هویتبخشی به آنها قابل ذکر است .در جهانبینی
اسالمی و به خصوص در عرفان اسالمی طی مدارج و
منازل گوناگون در یک سلسلهمراتب خاص شناخته می
گردد و هر منزل و هر فضا و هر حریمی با ویژگیهاي
خاص خود به عدهاي خاص تعلق دارد که تا تحصیل
شایستگیها و بایستگیهاي الزم امکان وصول به آن و
همچنین عبور از آن براي رسیدن به منزل باالتر میسر
نیست (نقیزاده .)١٣٧٩
هشام مرتضی اصل مصونیت حریم خصوصی هر فرد را،
از مهمترین اصول اسالمی میداند و آیات زیادي را سند
براي آن آورده است .به عنوان مثال در آیات  ٢٧و ٢٨
سوره نور میفرماید» :اي اهل ایمان به خانههایی که
خانهي شما نیستند داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل
آن سالم گویید و اگر به شما گفته شد برگردید که آن
براي شما سزاوارتر است و خدا به آنچه انجام میدهید
داناست .«١سنّت پیامبر نیز بر اهمیت حریم خصوصی
خانه تأکید میکند .پیامبر اکرم(ص) میفرمایند» :براي
ورود به خانه بایستی سه مرتبه اجازه بگیرید .اگر به شما
اجازهي ورود به خانه را دادند پس وارد شوید؛ در غیر این
صورت بازگردید« (مرتضی .)١٣٥-١٣٦ ،١٣٨٧
نقرهکار و همکارانشان نیز در یک بررسی محققانه در
بررسی بیش از بیست نظریهپرداز ایرانی و غربی مدعی
است بیشتر کسانی که به بررسی معماري اسالمی و
معماري ایرانی (پیش و پس از اسالم) پرداختهاند؛ بر توجّ
ه خاص در این معماري ،به اصل درونگرایی تأکید
کردهاند که البتّه علل و انگیزههاي متفاوتی را براي آن
برشمردهاند .این انگیزهها را میتوان در دو دستهي
متفاوت بررسی کرد :انگیزهها و ّعلتهاي مادّي و درون-
گرایی به عنوان نوعی تفکّر و جهانبینی.
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جدول  .٣ابعاد و معیارهاي شاخصهاي تحقق اصل درونگرایی در شهر ایرانی اسالمی (مأخذ :نگارندگان)

مفهوم
اصل
درونگرایی ارتباط انسان با

معیار
محرمیت و
ّ

خود

اشراف

ارتباط انسان با

گویه
 )١دیده نشدن فضاي داخلی خانه به محض باز شدن درب
 )٢رعایت حریم و فاصلهي مطلوب بین ورودي خانهها
 )٣اشراف نداشتن دربهاي ورودي خانهها نسبت به فضاي
درونی خانه همسایگان
 )٤اشراف نداشتن پنجرههاي نصب شده به حیاط و داخل خانهها

طبیعت

سلسلهمراتب

اصل محلهمحوري (ارتباط انسان با جامعه)
اساس جامعهي مسلمانان اعتقاد یا ایمانی میباشد
که بنیانش بر توحید قرار گرفته است .این جامعه
نتیجهي یک انتخاب آگاهانه و حاصل یک پیمان
است که بین بشر و خالق منعقد میگردد .اسالم
سنّتی است که جهت یابی آن به سوي جامعه بوده
و با تعبیر مفهوم ّامت که همان جامعهي مسلمان
است یافت میشود .این جامعهي واحد در سراسر
قرآن از جمله آیه  ١٠٤سوره آل-عمران مورد تأکید
قرار گرفته است .مسلمانان بدون در نظر گرفتن
تفاوتهاي قومی و نژادي و اجتماعی و ...یک ّامت
را تشکیل میدهند .اسالم تعهد به تشکیل ّامت ،که
الزمهي آن استحکام واحدهاي اصلی اجتماعی
(یعنی خانواده ،اهل محل و اصل همسایگی) می
باشد را تقویت میکند.
از معماران اسالمی همچون نقرهکار محلّه را یکی از
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در جمعبندي مباحث فوق ،همانگونه که در آیات
متعدّدي ،از جمله آیات  ٣١ ،٢٨ ،٢٧و  ٦١سوره
مبارکه نور ،آیه  ٢٣از سوره مبارکه نساء و همچنین
آیه  ٨٠سوره مبارکه نحل ،به مسألهي محرمیّت و
حفظ حریم خصوصی اشاره گردیده است و از سوي
دیگر احادیث فراوان از پیامبر اسالم و ّائمه
معصومین (ع) نقل شده که به ریزترین نکات حتّی
در مورد چگونگی در زدن ،چگونگی اجازه گرفتن و
نحوهي داخل شدن در آنها اشاره شده است؛ و با
توجّه به دیدگاه نظریهپردازان و پژوهشگران ،می
توان اصل درونگرایی را یکی از اصول نشأت
گرفته از جهانبینی اسالم دانست و به عنوان یکی
از مهمترین اصول شهرسازي ایرانی-اسالمی در
نظر گرفت .در جهت سنجش شهر ایرانی اسالمی
از منظر شاخص درونگرایی ،معیار و زیرمعیارهایی
در نظر گرفته شد که در قالب جدول شماره  ٣ارائه
گردید.

 )٥عدم مزاحمتهاي بصري همسایگان به هنگام
بهرهمندي از آفتاب و باد
 )٦بهرهبرداري نیمهخصوصی از بالکن خانهها بدون
مزاحمت و اشراف
 )٧رعایت محرمیت با استفاده از عناصري چون گذرهاي
سرپوشیده و...
 )١تفکیک شدن فضاهاي عمومی ،نیمهعمومی،
نیمهخصوصی و خصوصی از هم در محالت شهر
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ارکان هویّت اسالمی دانسته و به ذکر برخی ویژگیهاي
محلّهي مطلوب در احادیث میپردازد )١ :توصیه به
زندگی اجتماعی و در شهرهاي بزرگ به دلیل برخورداري
بیشتر از دین و دانش )٢ .توصیهي اکید به خوشرفتاري
و همنشینی با همسایگان و برادران دینی و خلقی با توجّه
به اینکه تا حدود چهل خانه از هر محور همسایه تلقی
شده است؛ همبستگی عملی در واحد همسایگی)٣ .
توصیه به تعظیم شعائر اسالمی و ساختمان مسجد و
شرکت در جماعت مسلمین )٤ .توصیه به برآوردن حاجات
و نیازمنديهاي اجتماعی ،ایجاد مجموعه فضاهاي مورد
نیاز عمومی ،توصیه به وقف )٥ .توصیه به تعلیم و تعلّم،
دین و دانش و صنعت و هنر و مراجعه به متخصّص عالم
و مجتهد )٦ .ارزشگذاري فضاهاي یک محلّه »بهترین
محل براي نشستن ،مساجد و بدترین آن ،بازارها و راه-
هاست« یا محبوبترین فضاها در نزد خداوند مساجد و
بدترین جاها بازارهاست )٧ .پرهیز از مزاحمت سواره بر
پیاده و قوي بر ضعیف )٨ .پرهیز از هر نوع مزاحمت
متقابل فضاهاي عمومی و خصوصی ،حتی مزاحمت منار
مساجد براي خانهها )٩ .توصیه به رعایت

تقوا بین زنان و مردان در فضاهاي عمومی (نقرهکار
 )٥٣١-٥٣٢ ،١٣٨٧و...
مرتضی شهرساز اسالمی ،محلّهمحوري را در قالب اصل
همسایگی مطرح نموده و چنین بیان میکند که مسلمانان
ملزم به تالش فراوان در جهت تقویّت روابط همسایگی و
حفظ حقوق همسایگان هستند؛ همانگونه که در قرآن و
سنّت آمده است .در سطح خانواده ،پیوندهاي مستحکم
بین اعضاي خانواده به دلیل کارکرد حیاتی آن در جامعهي
اسالمی ،بسیار مهم میباشد .هر گونه اقدامی در جهت
تضعیف این روابط ممنوع و حرام است .خانوادهي
گسترده ،یکی از اشکالی است در جهت حفظ و صیانت
پیوندهاي خانوادگی و نیز یکپارچگی اجتماع آن را ترغیب
می-نماید .در سطح فرد ،اسالم خواستار ایجاد رابطهاي
دوستانه بین فرد مسلمان و دوستان مسلمان وي و نیز
تواضع در شیوهي زندگی و رفتار و میانهروي در هزینه
است« (مرتضی .)٧٥ ،١٣٨٧

جدول  .٤ابعاد و معیارهاي شاخصهاي تحقق اصل محلهمحوري در شهر ایرانی اسالمی (مأخذ :نگارندگان)
(الزم بــه ذکــر اســت در ایــن پژوهــش ،برخــی معیارهــاي بــه کار گرفتــه شــده در اصــل محلهمحــوري ،مختــص شــهر ایرانــی و
اســامی نیســتند و ممکــن اســت بــه عنــوان معیارهــاي مشــترك بــا ســایر شــهرها مــورد توجــه قــرارگیرنــد).

اصل
محله
محوري

مفهوم
ارتباط انسان
با جامعه
ارتباط انسان
با طبیعت

بعد
کالبدي

معیار
خوانایی

دسترسی و

 )٣شناخته شدن مرز محله توسط ساکنین
 )١گسترش مسیرهاي پیاده
 )٢قرارگیري اغلب کاربريها در فاصلهي پیاده
قابل دسترس و نزدیک از خانه و محل کار
 )٣وجود کاربريهاي مورد نیاز در مقیاس محله
براي ساکنین
 )٤قرارگیري فضاهاي شهري از قبیل مساجد،
حسینیهها در کنار فضاهاي مسکونی

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

شبکه راهها

گویه
 )١وجود نشانههاي شاخص
 )٢پیدا کردن نشانه
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 )٥تباین فضایی با پهن و باریک شدن فضا ،سرباز
و بسته بودن آن و تغییر مقیاس
 )٦دارا بودن مرکز محله و قرارگیري آن در مسیر
تقاطع دو یا چند گذر اصلی
 )٧تناسب عرض معابر با سلسلهمراتب شبکه
ارتباطی و ایجاد پیوند
 )١وجود مراکز خرید و گذران اوقات فراغت
اجتماعی و

نشاط و

 )٢وجود فضا براي براگزاري مراسمها

فرهنگی

سرزندگی

 )٣وجود مکانهاي فرهنگی و ورزشی
 )١امنیت در ساعات پایانی شب

امنیت و ایمنی  )٢اعتماد به اهالی محل
 )٣نبود هرج و مرج در محل
حس تعلق
مکانی

زیستمحیطی

فضاي سبز
محلّهاي
آلودگیهاي
صوتی و هوا

هویّتیابی آن مؤثّر است؛ مطرح میگردد .در جهت
سنجش شهر ایرانی اسالمی از منظر اصل محله-
محوري ،معیار و زیرمعیارهایی در نظر گرفته شد که در
قالب جدول شماره  ٤ارائه گردید.
اصلطبیعتگرایی(ارتباط انسان باجهانهستی)
تفکّر دربارهي طبیعت ،اجزاء و عناصر آن ،قوانین و نظام
حاکم بر جهانهستی و همچنین غور در هماهنگی و
تعادل
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بنابراین ،شهرهاي ایرانی-اسالمی با تأکید بر همبستگی و
انسجام اجتماعی در قالب روابط همسایگی مطرح گردیده
و بایستی این انسجام اجتماعی در قالب مرز و محدودهي
معین با شاخصهاي کالبدي خود را در شهر نمایان سازد.
از اینرو از شکلگیري شهر در ایران اسالمی ،محلّه به
عنوان یکی از عناصر اصلی شهر مطرح بوده و محلّه
محوري به عنوان اصل تأثیرگذار در شهر ایرانی-اسالمی
که در

 )١عدم ترك محله
 )٢همکاري در جهت رفع مشکالت محله
 )٣مراودات اجتماعی با همسایگان و اهلمحل
 )٤وجود فضاهایی در جهت ارتباط اجتماعی و
تماسهاي مردم با یکدیگر
 )١دسترسی آسان به پارك و فضاي سبز در محل
 )٢تجهیزات مناسب پاركهاي محل
 )٣کافی بودن تعداد پارك و فضاي سبز در محل
 )١میزان سروصدا و آلودگی هوا (عبور و مرور
ماشینهاي سنگین و سواري و)...
 )٢احساس آرامش در محلّه

٢٨
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موجود در کاینات به عنوان تجلّی علم و قدرت الهی یکی
از مقوالت بسیار مهمّی است که متون اسالمی ،به عنوان
یکی از ابزارهاي شناخت ،مؤکًّدا انسان را به آن ترغیب و
توصیه مینماید و قرآن تمام عالم طبیعت را یکسره آیه و
نشانه براي شناخت ماوراي طبیعت میخواند .از این رو
است که میتوان گفت تعالیم اسالمی مسلمین را به این
نکته بنیادین یادآور میگردد که تماس با طبیعت و تفکّر و
مداقه در آن احساس تذکّر را در انسان به وجود آورده و
مطمئناً او را به سوي شناختی بهتر و آگاهانهتر نسبت به
اصول اساسی اسالم ،همچون توحید رهنمون خواهد کرد
(امینزاده .)٥٤-٥٥ ،١٣٧٩
شایسته است مسلمانان نسبت به کاشتن و حفظ درخت
کوتاهی نکنند؛ زیرا درختان در سالمسازي و پاکیزگی هوا
تأثیر ویژه دارند .اهتمام اسالم به درختکاري و افشاندن
دانه یا کاشتن شاخهي ثمربخش ،کامالً در متون دینی
مشاهده میشود؛ به گونهاي که گاهی کاشتن درخت ،در
ردیف بهترین و مقدّسترین کارهاي خیر قرار میگیرد؛
چنانکه از رسول اکرم (ص) در ضمن حدیثی آمده است
که درختکاري را در کنار تعلیم دانش ،ساختن مسجد ،به
ارث گذاشتن قرآن یا کتاب علمی سودمند دیگر و ...قرار
داده است که اهتمام آن حضرت به درختکاري را می
رساند .در اسالم ،هم نگهداري درخت و آبیاري آن دستور
رسیده و هم از قطع آن نهی شده است« (جواديآملی
.)٧٠٩ ،١٣٩١

مرتضی با استفاده از منابع اصلی شریعت (قرآن و سنت)،
طبیعت گرایی را به عنوان یکی از اصول مهم شهر
اسالمی دانسته و مسئولیت انسان را در قبال محیط
طبیعی در قالب دو اصل بیان می نماید :اصل بهره
برداري از منابع طبیعی و حفاظت از تعادل طبیعی
(مرتضی .)١٧١ ،٧٩ ،١٣٨٧
نقیزاده به اهمیّت طبیعت در تعالیم اسالمی اشاره نموده
و چنین مطرح میکند» :طبیعت در تعالیم اسالمی به
عنوان یکی از ابزارهاي شناخت مطرح شده است و
متفکّرین اسالمی نیز بر این امر تأکید نمودهاند .بسیاري
از آیات قرآن کریم بیانگر توجّه به طبیعت به عنوان آیات
(نشانه علم و قدرت) الهی و ابزار شناخت هستند .عالوه
بر قرآن کریم ،روایات رسیده از معصومین(ع) نیز بر این
امر تأکید دارند که یکی از معروفترین آنها »توحید
مفضّل« از امام جعفر صادق(ع) می باشد .همهي اینها
لزوم ارتباطی نزدیک و مداوم بین انسان و طبیعت را
ضروري مینماید تا امکان بهرهگیري از این آیات الهی و
تفکّر در آنها و همچنین بهرهگیري از اصول و قوانین
حاکم بر آنها در جهت ایجاد محیط مناسب زندگی انسان
فراهم آید« .همچنین نور ،هوا ،آب ،گیاهان و مناظر
طبیعی را از جمله عناصر طبیعی دانسته که میتوانند بر
تعریف فضاي شهر اثر گذاشته و در نتیجه در ارتقاي
زیبایی محیط شهري ایفاي نقش نمایند (نقیزاده ،١٣٨٣
.)١٧

جدول .٦ابعاد و معیارهاي شاخصهاي تحقق اصل طبیعتگرایی در شهر ایرانی اسالمی (مأخذ :نگارندگان)

طبیعتگرایی

ارتباط انسان
با خدا

بهرهمندي از
طبیعت

آب
نور

ارتباط انسان
با جهان
هستی

گیاهان

هوا

وجود حوض آب یا استخر در خانه
وجود آبنما یا فواره در فضاي عمومی شهر
بهرهمندي کافی اتاقهاي خانه از نور و روشنایی
وجود باغچه براي پرورش گیاه درر حیاط منازل
احاطه شدن شهرها با باغات و مزارع تا حد امکان
وجود پارك و فضاهاي باز طبیعی در نزدیکی
محلّه
بهرهمندي از تهویهي طبیعی در منزل مسکونی
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اصل

مفهوم

ابعاد

معیار

گویه
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مناظر طبیعی دید به چشماندازهاي طبیعی (کوه ،درختان و)...
حفاظت از

آب

فاضالب شهري یکپارچه ،محافظ بودن منابع
آب نسبت به آلودگیهاي محیطی

تعادل طبیعت هوا و صوت عدم آلودگی هوا و صوت (عبور و مرور ماشینهاي
سنگین و سواري و)...
مناظر طبیعی عدم مزاحمت ساختمانها و یا معابر شهري نسبت به
مناظر طبیعی
با توجّه به مباحث مطرح شده در فوق ،تفکّر اسالمی،
طبیعت و عناصر طبیعی را به عنوان آیات الهی مطرح می
نماید .از تبعات این اصل آن است که هر عنصر طبیعی
یادآور و نشانه و نماد موضوعات و مفاهیم و ارزشهاي
معنوي و روحانیاي است که در رأس آنها توجّ ه به
قدرت و علم الهی مطرح است .بنابراین از آنجا که تماس
با طبیعت و تفکّر و مداقه در آن احساس تذکّر را در انسان
به وجود میآورد و مطمئناً او را به سوي شناختی بهتر و
آگاهانهتر نسبت به اصول اساسی اسالم همچون توحید
رهنمون میکند؛ میتوان اصل طبیعتگرایی را به عنوان
یکی از مهمترین اصول شهرسازي ایرانی-اسالمی معرفی
کرد .در جهت سنجش شهر ایرانی اسالمی از منظر اصل
طبیعتگرایی ،معیار و زیرمعیارهایی در نظر گرفته شد که
در قالب جدول شماره  ٦ارائه گردیده است.
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نتیجهگیري
در راستاي نائل شدن به آرمانشهر ایرانی اسالمی بایستی
به دو عنصر اصلی و جزء الینفک این مجموعه کالن
توجه بسیار شود تا به عینیت برسد .١ :برنامهریزان شهري
و منطقهاي؛  .٢معماران .در راستاي چنین هدف بزرگی
بایستی بر شاخصههاي هویتی شهرها اهمیت ویژه داده
شود .رعایت الگوهاي شهرسازي و معماري که منجر به
حفظ حریم شهري عناصر فرهنگی و شاخصگی همراه با
دسترسی مناسب عمومی آنها شود در اولویت قرار دارد.
به منظور متجلّی ساختن ارزشهاي اسالمی در کالبد
شهر مسلمانان ،شناسایی ارزشهایی که میتوانند و باید
با تظاهر در مجتمعی اسالمی هویّت اسالمی آن را
نمایش دهند و تضمین کنند؛ ضرورت تام دارد .این

ارزشها که یا مستقیماً برآمده از تعالیم اسالمی هستند یا
از فرهنگ ایرانی برآمدهاند و به دلیل عدم تقابل و
ضدیّتشان با تعالیم اسالمی به مرور به عنوان ارزشی در
فرهنگ اسالمی و ایرانی شناخته شدهاند .این پژوهش ،با
هدف معرفی برخی از مهمترین و اساسیترین اصول
شهرسازي ایرانی اسالمی ،در ابتدا با استفاده از مطالعات
کتابخانهاي ،دیدگاههاي افراد مختلفی از جمله
اسالمشناسان ،جغرافیدانان ،شهرسازان و معماران در
سطح جهان و ایران مورد مطالعه قرار گرفت؛ و چهار
اصل مسجدمحوري ،درونگرایی ،محلهمحوري و طبیعت
گرایی به عنوان مهمترین و اساسیترین اصول شهرسازي
ایرانی -اسالمی در مطالعات اولیه در میان صاحب نظران
داراي اولویت دیده شد .در نهایت ،جهت تدقیق مفهومی
و تشریح راهکارهاي تحقق بخش هر یک از اصول ،از
تکنیک دلفی جهت پاالیش مؤلفههاي هر یک از اصول
استفاده و در قالب جدول ارائه نمودیم تا با استفاده از آن
به طراحی و سنجش شهرها با هویت ایرانی اسالمی
پرداخته شود .این مطالعه در چارچوب کاري خود شهر
ایرانی -اسالمی را در قالب شاخصهاي مشترك در
شهرهاي اسالمی جهت پاالیش مؤلفههاي هر یک از
شاخصهها مورد مطالعه قرار داده است .شاخصهاي
اساسی در همهي شهرهایی که اکثریّت آن را مسلمانان
تشکیل میدهند؛ میتواند مبنا قرار گیرد .از این رو ،در
چارچوب این مطالعه به تفکیک شهر ایرانی و اسالمی و
تعاریف و مفاهیم آن پرداخته نشده است.

٣٠
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Abstract
Human beings have always been in an interaction with Nature in accordance with their own ideology
and the interface between them has become a rich source of inspiration for most studies. The impact of
human beings on Nature is anchored in the ideology or philosophy of life; The ideology has exerted so
powerful influence that some people believe a typical Islamic city is grounded on and is physical
manifestation of the Islamic philosophies and the merely way to be familiar with the ecology of
Islamic cities is to comprehend its principles and laws. In that connection, the way the cities in human
civilization formed and constructed have always embodied the ideology reigned over those societies;
as a result, it is not surprising that in the geographical heterogeneous environments, cities with
assorted roles, different levels of significance, and with uncoordinated and disparate development
have been formed.
Over the past decades, the attention towards the requisite revival of Islamic values in Muslim cities, or
at least the awareness of the fact that Muslim complexes which had their own specific identity in the
past have lost their identity nowadays has been augmented. In Iran with the advent of Islamic
revolution, whose Islamic features have made its cultural characteristics outstanding, and with the
awakening of other Islamic nations, the hope for constructing complexes based on the Islamic
principles, values, and philosophies has boosted.
The Iranian Islamic urban Planning and Design should be grounded in the theoretical basics and
theories pertaining to the principles and values which are required to be employed in the design,
planning, and the development of a life environment suitable for Muslims and to reign over Humans
relationship with the environment (natural and artificial environments) and the interaction of Human›s
beings with each other. These principles and values will be derived from the Islamic instructions, and
likewise they encompass prominent aspects of national culture, those of which do not go against the
Islamic instructions. It is worth brielly noting that the primary sources of principles governing all
Muslims' deeds, including their urbanization, are the Holy Quran and traditions of the prophet
Muhammad.
The meaning, concept, and essence of the elements and characteristics that form Iranian-Islamic cities,
the settlement of these elements, and their relationship with people's habitations are grounded on
numerous systems, such as consecration and consecrated urban elements including mosques,
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bathhouses, etc., trade corporations such as Trade and Business managers, urban administration
systems and organizations, religious education systems, shariat' and Islamic rights, and symbolic
systems of some cities.
Urban elements, architectural units, and Iranian-Islamic cities can be framed within several categories:
Residential spaces, including single family houses, multi-family houses, joined single-family houses
with open spaces and shared services, downtown caravanserais, and suburban caravanserais. Religious
elements, including mosques, monasteries, religious schools, holy places of worship, sacred tombs and
shrines, Hosseiniyeh', 'Tekyeh' and covered and open consecrated spaces for lamentation and
mourning ceremonies. Individual and cooperative business units, including the shopping plazas
'Timcheh, inns, 'Qeisarieh', shops, etc., and the spaces attached to them such as landing-places,
warehouses, and stables. Production units, including trade-related workshops, factories and shops for
the distribution of raw materials, and suburban workshops. Public Service Units, including libraries,
cisterns, public bathhouses, cemeteries, coffee shops, tea houses, and restaurants. Public services and
communication networks, for directions (avenues and streets, Bazaars, squares, alleys, paths, dead
ends, for water supply and services (aqueducts, cisterns and curbs), and for sewage disposal and water
supply through joined underground channels and culverts.
One of the Geographical spaces that always had reflected the ideology of the ruling systems is the
phenomenon of the city. According this, the Iranian Islamic city should be a reflection of thoughts on
Islam in all aspects. in order to manifest the Islamic values in the city construction, the identification
of the values absolutely required that can and should demonstrate and assure the Iranian Islamic
identity in an Islamic city are. The purpose of this study is to identify the values, principles and
indicators of Iranian Islamic urbanism and Conceptual refining and implementation of the strategies
that described them; So for this purpose, the study was conducted on the documents also Delphi
technique was used in two stages in order to refine the components, criteria and sub-criteria. In early
studies and from the perspective of experts, four principles of mosque-based, introversion,
neighborhood-based and naturalism are the priorities that was considering as the most important and
the basic principles of Iranian Islamic urbanism: so by refining their theoretical roots, the mosquebased index at 2 dimension, 7 criteria and 15 items, the naturalism index at 2 dimension, 8 criteria and
12 items, the introversion index at 2 dimension and 8 items and the neighborhood based index in 3
dimension, 7 criteria and 20 items were presented. This research in its realm was studied the Iranian
Islamic city in the framework of common indicators in Islamic cities. Basic indicators could be based
in all cities with the majority of Muslims. Hence, the context of this study does not mention the
separation of Iranian and Islamic city and their definitions and concepts.
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