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

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

91

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره سیزدهم  /زمستان  / 1395سال چهارم

تبیین جایگاه پیوست نگاری فرهنگی و بهرهگیری از نظام مدیریت فرهنگی
در شهر اسالمی -ایرانی (مبانی نظری و فرآیند فکری سازنده شهر اسالمی)
حیدر جهانبخش

*

استادیار گروه معماری دانشگاه پیامنور
**
علی دلزنده
پژوهشگر دورهی دکتری معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی
تاریخ دریافت مقاله   94/10/21 :تاریخ پذیرش نهایی95/4/29:

چکیــــده:

واژه های کلیدی :مبانی شهر اسالمی ایرانی ،نظام مدیریت فرهنگی ،پیوست فرهنگی  ،مهندسی فرهنگی ،
فرآیند طراحی شهری.
** Ali.dellzende@yahoo.com

* H_ jahanbakhsh@pnu.ac.ir

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

گسست فرهنگی و تزریق مؤلفههای غیربومی به پیکرهی شهرهای اسالمی-ایرانی در دهههای اخیر به نبود راه
مشخص ،الگوی توسعه و پیشرفت باز میگردد .با پیروزی انقالب اسالمی بازگشت به مبانی اسالمی ،توجه به کرامات
انسانی و اتکاء به فکر و ابتکار ایرانی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است .تدوین نقشهی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
از سوی مقام معظم رهبری موجب شده حیات دینی و طراحی فرهنگ منسجم اسالمی دستور کار متخصصین در
حوزههای مختلف از جمله شهرسازی قرار گیرد .در این راه آنچه اهمیت دارد ،روش پیادهسازی نظام مدیریت فرهنگی
نظام اسالمی متناسب با دستور زبان خاص آن حوزه و تدوین مدلی کارآمد در اجرای برنامهها و سیاستهای کلی
نظام ارزشی حاکم است .به گونهای که بتوان الگویی نظری و عملیاتی از شهر اسالمی– ایرانی متناسب با مهندسی
فرهنگی اهداف انقالب اسالمی ارائه نمود .این تحقیق از یک سو بنیادی(توسعهی دانش و مبانی) و از سوی دیگر
کاربردی(توسعهی راهکارها و راهحلها) است .در این تحقیق با روشی نظری و عملیاتی با رویکرد توصیفی ،تحلیلی و
کیفی و از روش استدالل منطقی بر پایهی منابع کالم الهی و معصومین و استنباط عقلی به ارائهی مدلی مفهومی و
عملیاتی از مبانی سازندهی شهر اسالمی ،مدل اجرایی راهبرد فرهنگی با تبیین پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی
نظام حاکم در ساختار شهر اسالمی و ارائهی الگوی پیشنهادی از شهر اسالمی با بستری فرهنگی و ارزشی پرداخته
شده است .بر مبنای استداللهای صورت گرفته راهبرد سامانههای فرهنگی به عنوان مدل اجرایی راهبرد فرهنگی
نظام اسالمی با دو اصل مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی ارائه گردیده است .این مدل ،برشی از مبانی سازندهی
شهر اسالمی در سطح راهبردهای فرهنگی با هویتی سیستمی و سامانهای است که دو قطب درونی(اصول راهبردی) و
بیرونی(نظام راهبردی) الیهی فرهنگی شهر اسالمی را با ارائهی راهکار مفهومی و کاربردی به سمت اهداف شکلگیری
شهر اسالمی هدایت مینماید .در نهایت ،بر مبنای بنیانهای نظری و استداللهای مطرح شده ساختاری مرکزی از
شهر نوین اسالمی با نظام شبکهی فرهنگی از شهر اسالمی مدلسازی عملیاتی شده است.
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 .1مقدمه

 .2روند پژوهش

در این مقاله بر اساس مفروضات اصلی ،حکمت نظری و
عملی اسالمی و آموزههای دین مبین اسالم پس از یک
مقدمه ،الزم است ابتدا با بررسی تعاریف و مفاهیم موجود از
شهر اسالمی-ایرانی (اوصاف ،ارکان ،اجزاء و مبانیسازندهی
آن) ساختار و مراحل فرآیند شکلگیری شهر اسالمی تبیین
شود .سپس با تجزیه مراحل آن ،الیههای سازنده شهر  
بررسی ،تشریح و براساس محتوا و مبانی آن از یکدیگر
تفکیک میشود تا از مغالطههای معمول و پیشفرضهای
مغلوط جلوگیری نماید .سپس با شناسایی الیه فرهنگی
سازنده شهراسالمی و مراحل آن ،فرهنگ ،پیوست فرهنگی،
مهندسی فرهنگی ،از دیدگاه نظام مدیریت فرهنگی نظام
اسالمی شناسایی  و با بررسی ارتباط شکلی و ماهوی آنها
با یکدیگر با گردآوری اطالعات از طریق منابع کتابخانهای،
مطالعات و پژوهشهای موجود و پایگاههای اطالعاتی با
تجزیه ،تحلیل و ترکیب آن ،مدل راهبردسازی فرهنگی
در الیه فرهنگی شهر اسالمی براساس فرآیند طراحی
شهری (ساختار  نظام فکری طراح) تبیین میشود تا مبانی
الگوساز شهر اسالمی -ایرانی (مدل نظری :شامل مولفهها،
شاخصها و نظام سازندهی شهر) طرحریزی گردد .سپس
با شاخصهایی که از روش پیوست فرهنگی براساس
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پس از پیروزی انقالب اسالمی حوزه فرهنگی -اجتماعی
همواره یکی از اصلیترین اهداف انقالب اسالمی بوده
است .در این ساختار جاری کردن فرهنگ و ارزشهای
دینی و اخالقی در جامعه و ادارهی زندگی بر پایهی اصول
اسالمی از اصلیترین سیاستگذاریهای فرهنگی از سوی
رهبر انقالب بوده است.
به منظور اجرایی شدن هدف فوق ،مهندسی فرهنگی
به عنوان اصلیترین راهبرد مدیریت فرهنگی در طرح
الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت مطرح گردیده است .در
این راهبرد پیوست فرهنگی در راستای مهندسی فرهنگ،
مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی روشی برای عملیاتی
کردن ایدهها ،سیاستها و برنامههای فرهنگی در فضای
عمل اجتماع است (رضایی  .)1391هدف ،دستیابی به
مدلی واقعگرا ،جامعنگر و آیندهنگر است که در نتیجهی
آن بتوان به مدیریت و مهندسی حوزههای مختلف جامعه
(ابراهیمپور و مصطفوی  )88 ،1387از جمله معماری و
شهرسازی پرداخت.
این مقاله با فرض آشنایی پژوهشگران با نظام مدیریت
فرهنگی کشور و مشخص بودن تعاریف و مفاهیم و اصول
کلی آن از جمله مباحث مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری
فرهنگی درصدد است ،تا جایگاه مفاهیم را برمبنای تعاریف
آن در ساختار نظری شهر اسالمی بیان سازد .به همین
منظور در پژوهش حاضر ،تالش شده است با استفاده
از مفاهیم و الگوی مفهومی ارائه شده در شکلگیری
مبانیسازندهی شهر اسالمی ،الگویی عملیاتی در سطح
مدیریت فرهنگی جامعه در حوزهی شهرسازی اسالمی-
ایرانی ارائه شود.
بنابراین تحقیق درصدد پاسخگویی به سواالت زیر است؟
 )1نظام مدیریت فرهنگی نظام اسالمی با چه روشی
میتواند در ساختار شهر اسالمی عملیاتی شود؟
 )2مفاهیمی چون مهندسی فرهنگی یا پیوست فرهنگی
در کدام الیه از الیههای مبانی سازنده شهر اسالمی قرار
میگیرد؟
 )3طراح چگونه میتواند این نظام مدیریتی را در نظام

فکری خود منسجم نماید؟(روش عملیاتی بهرهگیری از
مفاهیم نظام مدیریت فرهنگی و راهکار پیوست فرهنگی
در فرایند طراحی شهر اسالمی به چه روشی پیادهسازی
میشود؟)
در نهایت به عنوان یک نمونه و روش اجرایی این الگوی
راهبردی ،روش پیوست فرهنگی در سازوکار مدیریت
فرهنگی و مهندسی فرهنگی در سطح عملیاتی ،مهندسی
فرهنگی ساختار شهر اسالمی -ایرانی را به عنوان نمونهای
از روش طراحی شهری بر پایهی شبکهی فرهنگی معرفی
مینماید؛ تا شهرسازی اسالمی به عنوان تجلی اسالم و
مکان تعلیمات اسالمی همواره به ارزشها و اعتقادات
فرهنگی اسالم توجه کرده و همواره در جهت کارایی
و پاسخگویی بیشتر به نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جامعه گام بردارد.
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آموزههای الگوی پیشرفت اسالمی -ایرانی از دیدگاه مقام
معظم رهبری بیان گردیده است ،در چارچوب ظرفیت این
نوشتار در سطح عملیاتی ساختار شهر اسالمی -ایرانی بر
پایهی الگوی شبکهی فرهنگی شهر ،مهندسی فرهنگی
میگردد .در این روش با میسر شدن مبانی نظری طراحی
شهر اسالمی -ایرانی و تدوین بحث مهندسی فرهنگی در
سطح راهبردی آن ،نظام کالبدی سازندهی شهر اسالمی-
ایرانی به عنوان راهکار ارائه شده است (نمودار .)1

 .3پیشینهی تحقیق

 .4شهر اسالمی و ساختار سازندهی آن

شهر در معنای لغوی :مدینه و بلد و اجتماع ،خانههای بسیار
و عمارتهای بیشمار که مردمان در آن سکنی میکنند،
به معنای آبادی است که بر خانههای بسیار ،خیابانها،
میدانها و بازار مشتمل شده و دارای سازمانهای
اداری و انتظامی است؛ به معنای عالم و دانا خوانده
میشود(لغتنامهی دهخدا :ذیل «شهرها») .شهر ،مکان
مسکونی با جمعیت بیشتر و مهمتر از ده یا آبادی است و
بهعنوان سامانمندترین تنظیمات اجتماعی مکان برقراری
عدالت و نظم اجتماعی – اخالقی مبتنی بر توحید است
(دایره المعارف قرآن کریم :ذیل «شهرها»).
شهر در بررسی جامع تعابیر و اصطالحات رایج در اسالم،
عبارت است از مجموعهای که از ترکیب عوامل طبیعی،
اجتماعی ،فضاها و محیط ساخته شده که توسط انسان پدید
میآید و جمعیت ساکنی در آن متمرکز شده باشند .جمعیت
در این مجموعه به قالب منظمی در آمده و زندگی خود را
بر اساس آداب و رسوم تعریف شده از سوی عوامل انسانی
و الهی سامان داده است (قربانی  .)16،1392متناسب با
آن میتوان شهر اسالمی را مجتمع زیستی با اجتماعی
از انسانها که بر اساس عدالت ،آگاهی ،تعادل ،معرفت،
امنیت ،رفاه ،فراوانی ،پویایی ،استحکام ،زیبایی و روابط
اجتماعی منشعب از مبانی قرآنی زندگی کرده و منافع همه
جانبهی مردم در نظر گرفته شده باشد دانست (صارمی
.)101،1390
شهر اسالمی شهری است که برای رسیدن به آن بر
اساس آموزههای دین مبین اسالم و نه خرده فرهنگها و
عرف جوامع (جهت برنامهریزی ،طراحی ،اجرا و مدیریت)
تالش میشود و شهر آرمانی اسالم ،مدینه فاضلهای است
بهشت گونه ،ایدهآل و آرمانی که برای رسیدن به آن تالش
میکنیم تا کام ً
ال براساس اصول دین مبین اسالم و نه
خرده فرهنگها و عرف جوامع برنامهریزی ،طراحی اجرا و
مدیریت شود (پورجعفر .)1391
 .1-4مبانی شهر اسالمی :مبانی آن دسته از موضوعات
و یا اصول بنیادی است که در همهی موضوعات مربوط
به یک جهانبینی صادق ،جاری ،ساری و مشهود است
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باید اذعان کرد تاکنون مدلی از روش پیادهسازی نظام
مدیریت فرهنگی نظام اسالمی در چارچوب مهندسی
فرهنگی با روش پیوست فرهنگی در حوزهی طراحی
شهری ارائه نگردیده است .شاید در موارد و مصادیق خاص
تنها به آسیبشناسی وضع موجود و توجه به کارکردهای
آن در مدیریت شهری پرداخته شده باشد .در این تحقیق
سعی شده با توجه به جایگاه موضوع ،ابتدا به گونهای شفاف
مشخص نماییم که نظام مدیریت فرهنگی نظام اسالمی و
مباحثی چون مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی چگونه
در فرایند طراحی شهری در سطح نظری مطرح میگردند
در این مسیر عالوه بر ارائهی مدل نظری و رهنمودهای
آن ،مدلی عملیاتی از ساختار شهر اسالمی -ایرانی بر پایهی
شبکهی گستردهی فرهنگی -اجتماعی ارائه میگردد.
امید است در تحقیقات بعدی بتوان با شناخت جایگاه آن
قدمهایی کاربردیتر و اجراییتر برداشت.
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(لیتکوهی و سنجری  .)54،1393مبانی شکل دهندهی
شهر اسالمی از روی طرح و الگوی آرمانی جهانبینی
اسالمی نشأت گرفتهاند و مانند هر پدیدهای از اوصاف،
اجزاء و ارکانی برخوردار هستند (نقی زاده.)3،1389
 .2-4اوصاف شهر اسالمی :شهر اسالمی شهری
است که برای خداوند ارزش داشته و برای تحقق آن در
طول تاریخ بشر زمینههایی فراهم نموده است .اوصاف شهر
اسالمی حقیقت و یا هدف ساخت شهر مطلوب انسانها یا
شهر اسالمی است  .اسالمی بودن در اینجا نه به معنای
تحقق در دورهی اسالمی ،بلکه به معنای ارزش واال در نزد

خداوند است که برای تعالی و تکامل انسان ضروری است.
در قرآن اوصاف و مالکهایی برای تعریف و ساختن شهر
وجود دارد که عبارتند از امنیت ،اطمینان ،دین الهی(رسالت
و نبوت) ،فراوانی رزق و زراعت ،طیب و امن-به معنای
ایمان اهل شهر(-قربانی  .)22،1391به طور کلی همهی
اوصافی که به توصیف شهر مطلوب و آرمانی میپردازد از
چهار ریشهی حی ،امن ،سلم و طیب است که به معنای
زندگی ،امنیت ،سالمتی و پاکی در عرصههای مادی و
معنویاند (نوحی .)136،1388
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علت تامهای است اجزا و عناصر معماری را ترکیب کرده
و میتوان آن را فلسفهی همنشین اجزاء یا مبنا نامید .مبنا
سه پهنهی معرفتی بشر را تشکیل میدهد ،این سه متغیر
جوهرهای را میسازد که اعتبار آن را جهانبینی مینامیم
(ذوالفقارزاده  .)103 ،1384جهانبینی یا جهانشناسی چون
نوعی شناخت است (پیشوائی  )56 ،1357به طور کلی
ممکن است از سه منبع الهام شود :علم ،فلسفه و دین،
پس جهانبینی سه گونه است :علمی ،فلسفی و مذهبی
(مطهری .)9 ،1390
آنچه زیربنای سازندهي شهراسالمی اطالق میگردد به
صورت کلی شامل هدف ،مبنا و عواملی است که اجزاء
سازنده شهر را برای هدفی خاص و بر اساس یک مبنا
با یکدیگر هماهنگ میسازد (ذوالفقارزاده )39 ،1393؛
در اینجا هدف حقیقی به طور کلی ایجاد فضایی است
که انسان را در روند شناخت جاودانگی خود و سیر تکامل
خویش به سمت حقیقت مطلق یاری رساند و او را از ظلمات
فهم به نور ابدی هدایت کند(همان )40 :و هدف بیرونی
ساختن مکان مقدس با چهار صفت امن (امنیت و صلح)،
حی (شکوفایی و حیاتبخشی) ،طیب (پاک و پاکیزه) و
سلم (سالمتی) در عرصهی مادی و معنوی ،تقویت بنیان
اجتماعی و تشکیل امت واحده است.
مبنا هم که علت تحقق هدف است با بررسی جهانبینی
دینی ،فلسفی و علمی در خصوص شهر اسالمی محقق
میشود .این سه جهانبینی در طول هم قرار دارند نه در
عرض هم .با ارتباط دین با فلسفه و علم معرفت بشری
کامل گشته و راه سعادت محقق میگردد .مبنا توسط
مبانی(موضوعات مفهومی) مشخص میگردد و موضوعات
مفهومی همان فرایند طراحی اهداف است (پوردیهیمی
.)11،1390
عوامل ،باعث ایجاد هماهنگی و همکاری ساماندار اجزاء
تشکیل دهندهی شهر میشود .عوامل همان مرحلهی
عمل و راه وصول به هدف شکلگیری شهر است که
توسط موضوعات ساختارساز مشخص میگردد .موضوعات
ساختارساز نیز همان راهبردهایی است که از سطح
نگرشها کسب میکنیم .موضوعات ساختارساز یا اصول
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 .3-4اجزاء و ارکان شهر اسالمی :برای ظهور شهر
اسالمی ،انطباق و همپوشانی سه فضا یا عنصر به عنوان
ارکان آن ضرورت دارد .این سه فضا عبارتند از :فضای
فکری ،فضای عملی و فضای عینی یا فضای کالبدی ،که
اصلیترین عنصر ،انسان(یا مؤمن) است .البته مهمترین
مقولهی مربوط به انسان نیز وجه فکری یا به عبارتی
ایمانی اوست (نقیزاده .)16،1394
مهمترین عوامل برای ایجاد ثبات و پایداری در هویت
انسان و به ویژه برای تثبیت و پایداری آن و هویت جمعی
او ،جهانبینی ،فرهنگ و تمدن است (همان .)31 ،بر این
اساس میتوان مراحل فرآیند ظهور هر پدیدهای توسط انسان
را در سه مرحلهی اصلی مطرح کرد :اول مرحلهی«اندیشه
و فکر» (جهانبینی)؛ دوم مرحلهی«عمل» (فرهنگ)
و مرحلهی سوم ،ظهور «پدیدهی مورد نظر» (تمدن)
(نمودار .)2بنابراین مکتب اسالمی ،بنیاد و زیرساخت شهر
را با جهانبینی و ایدئولوژی یا فرهنگ در جهت تحقق
اوصاف مطلوب خود بنا میسازد.
جهانبینی نوع برداشت و طرز تفکری است که یک مکتب
دربارهی جهان هستی عرضه میدارد و زیرساز و تکیه گاه
فکری آن مکتب به شمار میرود (مطهری  ،)7 ،1390در
این زیربنا فلسفهی زندگی ،معنی انسان ،هدف زندگی،
مسئولیت در رسالت فردی ،مسئولیت در رسالت جامعه و
نوع بشر و مکتب علمی که بر اساس آن مکتب ،من زندگی
فردی و اجتماعیام را میسازم تنظیم میگردد (شریعتی
.)116 ،1389
اگر مبانی شکلگیری شهر اسالمی را در مکتب توحیدی
اسالم مطرح میکنیم؛ منظور ما تنها پرداختن به جهانبینی
توحیدی و ابعاد آن نیست .زیرا شهر را میبایست متشکل
از اجزاء و عوامل مرتبطی دانست که هدفدار است و دارای
مبنا یا علتی برای تحقق آن هدف است.
شهر متشکل از اجزاء کوچکتری است که کل تحت
شمول خود را میسازد .این اجزاء به صورت ساماندار در
راه رسیدن به اهداف در تمامی ابعاد و ویژگیهایشان از
یک مبنا ناشی میشوند و هدایت میگردند .در واقع نقش و
کارایی که ما آن را هدف تشکیل شهر میدانیم ،خود معلول
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سازماندهنده در شکلگیری شهر در سه سطح از عوامل
سیاسی – اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی تعریف میگردد.
بنابراین مدلسازی فرآیند طراحی به وسیلهی پیوند زدن
این سه الیه به یکدیگر در بنیان سازندهی شهر اسالمی
امکان پذیر است (نمودار .)3این مدل بر پایهی نگاه عمیق
و سامانمند به هستی و الگوبرداری از آن محقق میشود،
نگرش سیستمی به عالم ،تعریف جامعی از شهر
در این
ِ
شکل میگیرد که جامع همهی دیدگاهها و نظرات صاحب
نظران است.

 .5فرهنگ و فرآیند راهبردسازی آن در نظام
شهرسازی اسالمی
 .1-5فرهنگ و شهر اسالمی :فرهنگ واژهای فارسی
و مرکب از دو جز «فر» و «هنگ» است؛ «فر» پیشوند
و بهمعنای شوکت و شکوه ،نمایانگر و یا نشانهای از
واالنگریستن و به ارزشمندی اندیشیدن و در تعالی
گام نهادن است ،ضمن اینکه به جلو نگریستن را
به مفهوم زمانی – مکانی دربردارد.
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«هنگ» نیز از ریشهی اوستائی «تنگا» و به معنی سنگینی
و وقار ،فهم و معرفت ،هوش و هشیاری ،کشیدن و به
دست آوردن ،قائم بر آموزش و پرورش است .اصطالح
فرهنگ در ادبیات فارسی ،برحسب زمان و مورد (قبل و
بعد از اسالم) با مفاهیم مختلف به کار رفته است :از جمله
به معنی دانش ،حرفه ،علم ،فنون ،ورزشها ،آموختن و به
کار بستن ،عقل ،ادب و بزرگی و سنجیدگ ی(روح االمینی
.)12،1368
فرهنگ شیوه انتخاب شده برای کیفیت زندگی است که با
گذشت زمان و مساعدت عوامل محیط طبیعی و پدیدههای
روانی و رویدادهای نافذ در حیات مادی و معنوی یک
جامعه و یک فرد به وجود میآید .انتخاب شیوهی مناسب
برای کیفیت زندگی ،به طرز تعقل سلیم و احساسات تصعید
شده در حیات معقول تکاملی بستگی دارد .این امر در
فضای حیات طیبه امکان پذیر میگردد .عقل(عقل نظری)
بهعنوان نیروی راهنما و راهبرد اندیشه با تعدیل حس،
وهم و خیال ،از افراط و تفریط میپرهیزد و آنگاه پس

از پیراستن اندیشه ،عقل عملی ،زانوی شهوت و غضب
اعقال میکند تا دستگاه انگیزه و اراده نیز پاک شود و
علم به مرحلهی عمل(تمدن سازی ،شکل گیری اثر) بارآید
(جوادیآملی .)120 ،1391
این نوع فرهنگ ،فرهنگی پویا ،هدفدار و پیشرو است که
هرگز در محاصرهی آن نمودها و فعالیتهایی که تحت
تأثیر عوامل سیال زندگی و شرایط زودگذر محیط و اجتماع
قرار میگیرد نمیافتد؛ زیرا عامل محرک این فرهنگ،
واقعیات مستمر طبیعت و ابعاد اصیل انسانی است و هدف
آن عبارت است از آرمانهای نسبی که آدمی را در جاذبهی
هدف اعالی حیات (قرار گرفتن در آهنگ کلی هستی
وابسته به کمال برین) به تکاپو درمیآورد (جعفری،1390
.)155
بدین ترتیب باید فرهنگ را عامل تعیینکننده در رفتار
انسانها و شامل ارزشها ،هنجارها و نظام اعتقادات
یک جامعه ،مشتمل بر سنتها ،آداب و رسوم ،مذاهب،
ایدئولوژیها ،تشریفات مذهبی ،میراث و زبان و کلیهی
عادتها با دیدگاههای مشترک بدانیم (طاهری.)17 ،1373
مراد از فرهنگ در این نوشتار عبارت است از مجموعهی
باورها ،دانشها ،معارف ،آداب ،رسوم و ارزشهایی که
جامعهای بر مبنای اعتقادات خود آنرا تکامل بخشیده و بر
اساس آن مجموعه ،مشی مینماید .و در این مشی ،هدف
او رسیدن به تعالی و تکاملی است که جهانبینیاش برای
او تعریف و تبیین نموده است (نقیزاده  .)68 ،1392اسالم
بهعنوان یک طرز فکر ،یک جهت فکری و یک جهانبینی،
وقتی به تمدن اسالمی تبدیل میشود ،به فرهنگ و محیط
اطرافش توجه میکند (شریعتی.)119 ،1389
فرهنگی را که جهانبینی اسالم بنا نهاد ،حیات هدفداری
است که ابعاد زیباجویی و علمگرایی و منطقطلبی و
آرمانخواهی انسانها را به شدت فعال کرده و همهی
عناصر فرهنگی را متشکل میسازد؛ وحدت فرهنگ را
پیرو وحدت روحی آدمی قرار داده و از تجزیه و متالشی
شدن آن جلوگیری مینماید .اسالم از آنجا که قائل به
فطرت یگانه است ،فرهنگ را نیز یگانه تعریف میکند.
عناصر فرهنگ اسالمی که در منابع معتبر ،ادب ،خصال،
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علم و اخالق ،به مفهوم عمومی آن و محاسن امور نامیده
میشوند ،همگی را درون یک مفهوم عالی به نام حکمت
جای میدهد (جعفری .)170 ،1390این حکمت شامل هر
گونه نمود و فعالیتی است که میتواند نیروبخش حیات
هدفدار برای هر فرد و جامعه باشد.
در شهرسازی نیز همین طور است ،فضای زندگی آمیزهای
از انسان ،طبیعت و محیط مصنوع است که فرهنگ و
جهانبینی مردم به عنوان بستر و فضایی که این عناصر در
آن غوطهور هستند ایفای نقش مینماید .در واقع جهانبینی
و فرهنگ ،اصول ارتباط عناصر طبیعی و مصنوع با یکدیگر
و با انسان را تبیین مینمایند .در شکلگیری محیط و
فضای زندگی ،انسان(فعالیتها ،رفتارها ،روابط اجتماعی و
ادراکاتش از محیط و در محیط) ،عناصر انسانی(تجلیگاه
فرهنگ و ارزشهای جامعه ،تاثیرگذار بر رفتار فردی و
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جمعی و مبین امور معنوی هستند) و طبیعت(نحوه نگرش
انسان به طبیعت و عناصر آن ،ارتباط و تناسب طبیعت
با عناصر انسانی) از آن جهت دارای اهمیت است که
جهانبینی حاکم بر جامعه مبین آنها است( .نقیزاده
.)9 ،1386
به این ترتیب ،فرهنگ به مثابهی «ادب زندگی» و ادب
زیستن در شهر ظاهر میشود .این آداب که در هر تمدن
و ملتی ویژگیهای خاص خود را دارد ،به مثابهی معنا و
جان زندگی آن ملت و تمدن ظاهر میشود .فرهنگ دارای
دو بعد بینش و عمل است .در بعد کالبدی به بهینه سازی
شرایط مادی در زمان و مکان و در بعد ذاتی به پاالیش
همیشگی اذهان و غباررویی از این حقیقت یگانه در طول
زمان میپردازد (نقرهکار .)1387،57
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 .2-5روش راهبردسازی فرهنگی شهر اسالمی:
طبیعی است نظام اسالمی برپایهی جهانبینی اسالمی
که رابطهی متقابل انسانها را مشخص میکند و اساس
فرهنگ را پیمیریزد؛ بر مبنای یک سیستم ارزشی بنا شده
است .در این سیستم مذهب و ایدئولوژی ساختار اصلی نظام
کلی حاکم برآن است که بر کلیهی آثار انسانی از جمله
شهرسازی تأثیر میگذارد و به آن محتوا و فرم میدهد.
و از سوی دیگر شهر نیز به گونهای غیرمستقیم یکی از
پایههای اصلی زندگانی انسانها و فرهنگ آنهاست .در
این نظا ِم ساختاری ،معنویت توحیدی یا جهانبینی اسالمی
مالک اصلی است و فرهنگ با نگاهی هستیشناسانه آغاز
میشود و رابطهی انسان با جهانهستی ،خودش ،دیگران
و طبیعت را با مبداء آن تعیین میکند .انسان در این ساختار
در مجموعهای از ارتباطات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
رشد میکند و خود را به گونهای نوآورانه با تحوالت
زمانی-مکانی انطباق میدهد .و از طرف دیگرمحیط زیست
اقتصادی انسان و رویههای انتظامبخش زندگی اجتماعی

او نیز به همانسان در شکلگیری فرهنگ و روش زندگی
خود او تأثیر میگذارد (اشتریان .)297،1391
دین که خود مفهومی راهبردی دارد شامل دو رکن ذاتی
و اساسی است .این دو رکن ،یعنی آموزه و روش -که
اولی وسیلهای است برای تمایز نهادن میان حق و باطل
و دومی راهی است برای وصال انسان به حق ،توانایی
تبیین زیرساختهای اساسی را داراست (نصر.)75 ،1383
اگر مفهوم استراتژی را به روش یا سیاست کلی برای نیل
به هدفهای معین معنا کنیم و بدانیم که استراتژی به
معنای روش ،در مقابل تاکتیک (آموزه) به معنای آمادگی و
برنامهریزی بلند مدتتر و دوربردتر و گستردهتر قرارمیگیرد
(ذوالفقارزاده ،)3 ،1392آنگاه میبایست آموزهی دین را در
تمایز حق و باطل قطب درون ذاتی فرهنگ و روش آن
را در راه وصال انسان به حق ،قطب برون ذاتی فرهنگ
دانست؛ در این تعریف فرهنگ به عنوان اصلی راهبردی در
یک نظام ارزشی در تمامی عرصهها و حوزههای دستاورد
بشری از جمله شهرسازی اسالمی حضوری اثرگذار دارد.
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برنامهای تاکتیکی شاخصها ،ارزشها و اصول اصلی نظام
راهبردی فرهنگی را در فرآیندهای آفرینش و خلق اثر
شهرسازی تبیین مینماید.

 .1-3-5شاخصها و ارزشهای مهندسی
فرهنگی شهر اسالمی :روش مهندسی فرهنگی عبارت
بخشی هدفمند بین نظام
است از فرآیند بازطراحی و وحدت
ِ
فرهنگی مهندسی شده با سایر نظامهای فرعی به عنوان
یک نظام یکپارچه که به شکل واحدی شکلمیگیرد .در
این فرآیند ،کارکردها و ساختارهای هریک از نظامهای
فرعی مبتنی بر مفروضات ،ارزشها و باورهای نظام
ارزشی ،برپایهی شاخصها و ارزشهای باالدست و تدوین
شده بازبینی و بازسازیمیشود (بنیانیان .)1392در شهر
اسالمی سه الیه یا نظام ،راهبرد فرهنگی مهندسی شده
و نظمی واحد را به وجود میآورد .به منظور باز طراحی و
وحدتزایی بین هر الیه از شاخصها و ارزشهای کلی و
جامعنگر بهره گرفته میشود( .جدول)2
 .2-3-5ضوابط و معیارهای پیوست فرهنگی
شهر اسالمی
پیوست فرهنگی مجرایی است که از طریق آن آثارانسانی
(شهراسالمی) بدون آسیب به هویت فرهنگی ،بومی
و بدون تغییر ارزشهای فرهنگی و دینیاش شکل
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بنابراین نظام ارزشی اسالمی در جهت دستیابی به اهداف
خود (جاری کردن فرهنگ و ارزشهای دینی و اخالقی
در جامعه و اداره زندگی بر اساس اصول اصیل از جمله:
قرآن ،شریعت ،سنت و فقه اسالمی) نقشهای راهبردی را
برنامهریزی میکند که در دو سطح تاکتیکی -درون ذاتی
و استراتژیک – برون ذاتی در شهر اسالمی قابل بررسی
و برنامهریزی است .این دو قطب مجموعهای از عناصر و
گزارههای به هم پیوسته و نظاممند هستند که عناصر و
اجزاء آن تابع اهداف آن نظام ارزشی(نظام اسالمی) است
و هدف گرایی آن به این عناصر شکل میدهد و ساختار
ارتباطی آن را با یکدیگر تعیین میکند.
 .3-5اصول راهبردسازی فرهنگی شهر اسالمی:
فرهنگ از مختصات ذاتی ،مزیتهای راهبردی ،انحصاری
و سرنوشتساز یک نظام ارزشی است .تحقق آرمانها و
اهداف جامعه مستلزم تأمین کارکردهای فرهنگی آن نظام
ارزشی است .نظام ارزشی (نظامدینی) برای پیشبرد اهداف
و جاری سازی آرمانهای خود نیازمند یک برنامه مدون
و معین و راهبردی است که میتواند در تمامی حوزههای
انسانی از جمله شهرسازی اجرا گردد .شهر اسالمی در سطح
راهبردی  -فرهنگی در سه بخش کلی سیاسی -اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی نیازمند اصولی راهبردی است که با
نظام ارزشی حاکم همگام و هماهنگ باشد.
در فرآیند راهبردسازی نظام اسالمی متناسب با اهداف
آن ،رهبر معظم انقالب اسالمی ذیل برنامهی الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ،مهندسی فرهنگی را به عنوان
آموزه و تاکتیک و پیوست فرهنگی را به عنوان ابزار ،روش
و برنامهی استراتژیک ،ارکان اصلی مدیریت فرهنگی در
سطح راهبردی نظام فرهنگی ،برای پیشرفت نظام اسالمی
مطرح نمودهاند .بنا به نظر معظمله مهندسی فرهنگی را
در حوزهی شهرسازی میتوان باز طراحی ،اصالح و ارتقاء
شئون و مناسبات نظامهای سیاسی – اجتماعی ،نظامهای
فرهنگی و نظام اقتصادی سازندهی شهر اسالمی دانست.
در واقع جوهره و کارکرد مهندسی فرهنگی تحقق و تأمین
نحوهی تعامل مؤثر و ارتباط سازماندهی شده و پویای
نظامهای فوق با نظام ارزشی حاکم است که به عنوان
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میگیرد (بنیانیان .)1389پیوست فرهنگی به عنوان یک
روش استراتژیک فرآیند تعیین ،پیشبینی ،ارزیابی و
آگاهسازی و مدیریت پیامدهای مثبت و منفی و تأثیرات
احتمالی اتخاذ سیاستها ،برنامهها و شیوههای اتخاذ شده
در طراحی الیههای فرهنگی شهر اسالمی در سطوح
سیاسی -اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است .به صورتی
که ضوابط و معیارهای مدون شدهی پیوست فرهنگی با
هدف کاهش تأثیرات مخرب و افزایش نتایج مثبت در
فرآیند برنامهریزی و تصمیمسازی برنظام هستیشناسانه،
معرفتشناسانه و انسانشناسانهی موجود در فرآیند طراحی
اثر ،تأثیر گذارد (برگرفته از مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی  .)1392پیوست فرهنگی به عنوان ابزار
کارساز ،پیوند مدیریت راهبردی با مدیریت برنامهریزی و
تصمیمسازی فرآیند طرح با محوریت فرهنگ را فراهم
میسازد و هدف آن برقراری انسجام محتوایی بین باورها و
ارزشهای هنجاری شده بین الیههای راهبردی فرهنگی
اثر و راهکارهای عملیاتی آن با ضوابط و معیارهای مدون و
معین است (برگرفتهاز بنیانیان( .)1392جدول)3
 .6مدلسازی راهبرد فرهنگی درقالب روش فرآیند
طراحی شهر (نظام فکری سازنده) شهر اسالمی-
ایرانی
 .1-6چیستی و چگونگی روش فرآیند طراحی شهر
اسالمی  -ایرانی
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در نگاه ما شهر اسالمی خود بیانکننده اصول ،مبادی و پیام
معنوی وحی الهی است وحی الهی حقایق باطنی مشترک
همهی عناصر تشکیلدهنده با یک فرهنگ است و عامل
وحدت ،انسجام و هماهنگی اجزای آن به شمار میرود
(اعوانی )47 ،1374میتوان شهراسالمی را به صورت یک
کل نگریست که از لحاظ فلسفی پیوند و ترکیب و اتحاد
اجزاء و عناصر مختلف در یک کل هماهنگ به صورت
مجموعهای متحد است (توسلی.)98 ،1393
در این ترکیب و هماهنگی نظمی وجود دارد که در پی
بیان وجود در موجود است .در اندیشه اسالمی وجود واجب
یک کل واحد است که سراسر عالم وجود را پرکرده است
 .کل هستی یک ابرسامانه (متشکل از ممکن الوجودها) را

تشکیل میدهد .مجموعه کثیری از اجزاء مختلف که یک
کل واحد را میسازند (نقرهکار)365،1378شهر اسالمی ابر
سامانهای است که از اجزای (الیههای) مختلف ساخته
شده ،که هر کدام خود نماینگر یه کل واحد  و جزئی از یک
کل واحد است که حول یک محور و یک مرکز واحد در
گردش است .یک رابطه عرضی با ردهای از سلسله مراتب
در میان اجزاء وجود داردکه عالوه بر روابط عرضی در میان
یک ساختار ردهبندی شده و سلسله مراتبی روابط طولی از
باال به پایین هم قابل شناسایی است .در این ساختار هر
جزء به سامانه و منظومه باالتر از خود وابستهاست .ساختار
رده بندی شدهای که همواره از کثرت به سوی وحدت در
حرکت است (همان.)374،
این نظم سامانهای در بیان مفاهیم از آشکار به پنهان ،از
ظاهر به باطن و نفی زمان و مکان اصول و قواعدی را
به کار میگیرد که گذر از شکل به محتوا است (حبیبی
 .)51 ،1377مفاهیم در شهر اسالمی اصوال در دو سطح
مطرح هستند مقوالت مرتبط با جنبه غیرمادی برشکل
کالبدی و مادی آن اثر میگذارند و اصول مادی آهنگی را
از طریق ترکیب توده و فضا به وجود میآورد که در تعامل
با حرکات انسانی (مجموعه رفتارها ،هنجارها و فعالیتها)
در فضا ،ساکنان و عابران شهر را جزئی از آن فضا میسازد
(حبیبی  .)33 ،1382در حقیقت آنچه به شهر اسالمی بر
پایه ارزشهای اجتماعی شکل میدهد یک نیروی سازمان
دهنده مادی است که ریشه در مفاهیم معنوی و باطنی
دارد و دیگری نیروهای پیوند دهندهای است که همزمانی
و در زمانی حرکات انسان را با عناصر تشکیل دهنده شهر
درهم میآمیزد .این دو نیروی سامانبخش در تعامل با
یکدیگر ارتباطی ساختاری و مجموعهی یکپارچه از فضای
گفتگو میان توده و فضا با ساکن یا عابر را فراهم میسازد
که همان ساختار شبکهای شهر است .این تعامل فضایی
میتواند عالوه بر تقویت بنیانهای اجتماعی و تجربیات
جمعی ،حرکات و تصورات ذهنی متفاوت از ساختار شهر،
در کلیت ظاهری آن ساختار واحدی ایجاد نماید به طوری
که طراحی اجزاء شهر کل آن را در برگیرد.
 .2-6نحوهی ساماندهی اطالعات در روش
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بتوانند هدف را محقّق سازند.
در این روش هر سه الیهی کلی که از مفهوم به مصداق
امتداد مییابند فرآیند تحقق و یا اجرای برنامهها هستند.
با این روش رفتاری حکیمانه تعریف میشود که در آن
برای همه چیز جایگاه و مختصات ارزشی وجود دارد .در
راهبرد فرهنگی شهر اسالمی در سطح مفهومی (اصول
راهبردی) دو قطب تاکتیکی درونذاتی (مهندسی فرهنگی)
و استراتژیک -برون ذاتی (پیوست فرهنگی) و در سطح
کاربردی سه الیهی سیاسی -اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی وجود دارد.
 .3-6شیوه ارتباط اجزاء در روش طراحی شهر
اسالمی و مدلسازی راهبرد فرهنگی در آن  :
شیوهی ارتباط اجزاء در درون سطح و سطوح مختلف به
صورت افقی (عرضی) و عمودی (طولی) است بدین ترتیب
که همهی اجزاء در عین حالی که در سطح با یکدیگر ارتباط
دارند در رابطهی طولی اجزاء در محور خاص موضوعات،
دارای ابتدا و انتها هستند .در این روش رابطهی طولی
اهمیت بیشتری دارد ،زیرا محور اصلی در این مدلسازی
مبنا یا نظام ارزشی حاکم بر شکلگیری هدف ،یعنی اتحاد
میان عناصر فرهنگی با مبداء پیدایش هستی (جهانبینیها)
است .همچنین نحوهی تعامل میان اجزاء در سطح تعاملی
است و ارتباطتنگاتنگی میان اجزاء برقرار میگردد .در این
ارتباط ،اجزاء در هم ذوب شده و یا با هم ترکیب میشوند
و معنای واحدی را ایجاد مینمایند .به معنای عمیقتر از
یک طرف وحدت و از طرف دیگر کثرت حاصل ارتباط
تعاملی میان اجزاء است (اسالمی  .)8،1392در این نگرش
همهی اجزاء با هماهنگی و همکاری خود ،نمودار «وحدت
در کثرت» هستند.
 .4-6ساختار و سیستم در روش طراحی شهر
اسالمی و مدلسازی راهبرد فرهنگی در آن :ساختار
ارتباطی اطالعات میان اجزاء ،در درون سطوح و ارتباط
میان سطوح اصول راهبردی (مفهومی) و نظام راهبردی
(کارکردی) راهبرد فرهنگی شهر اسالمی به صورت
مارپیچی یا حلزونی است .در این روش ،حرکت اطالعات
در درون و برون سطوح از داخل به بیرون و بیرون به داخل
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طراحی شهر اسالمی و مدلسازی راهبرد
فرهنگی در آن :روش مجموعهنگر یا نظاممند به
صورت کلی شامل هدف ،مبنا و عوامل است .نظام
مجموعهای از عناصر و اجزای مرتبط است که برای هدف
معین و بر اساس یک مبنا با هم هماهنگی دارند .در
این شیوه ،هرموضوعی دارای مبنا (علت تحقّق هدف) و
مقیاس (هدفگذاری شده) است و به عبارتی مبنا ،موضوع
و هدف تشکیلدهندهی عوامل این نظام یا روش است .بر
این اساس ،شهر نیز به عنوان یک مجموعه یا نظام ،دارای
هدف و مبنا و عوامل است .با این نگرش ،هر موضوع و
پدیدهای را در جهان ،از ذره تا بینهایت ،به عنوان یک
مجموعه یا یک نظام میتوان نگریست و از نظام بینهایت
کوچک تا بینهایت بزرگ را مورد بررسی و تحقیق قرارداد.
هدف در مجموعه بدین معنا است که اجزاء و عناصر در
یک نظام در ارتباط با هم ،خصلت مشترکی را به وجود
میآورند که همان کارآیی ،نقش ،جهت یا هدف مجموعه
را محقّق میسازد .برای تعیین هدف شهر اسالمی مراحل
ذیل پیشنهاد میشود :الف) موضوع نظام یا مجموعه را
به اجمال مشخص میکنیم که دراینجا موضوع ،شهر
اسالمی است؛ ب) هدف کلیترین نظام مالحظه میشود،
هدف کلیترین سیستم جامعهی اسالمی ،تکامل ،تقرب
و تعالی انسان است؛ ج) موضوع را مشخص میکنیم،
موضوع شهرسازی ،طراحی و ساماندهی فضای زیست
انسان است (ذوالفقارزاده .)30،1390
از جمعبندی این سه ،هدف را معین میکنیم .بنابراین،
هدف شهرسازی اسالمی یعنی
حاصل جمع این مراحلِ ،
طراحی و ساماندهی فضای زیست ،جهت تعالی و تقرب
انسان است .این رویکرد هوشمند و منعطف است و به
مورد طراحی و معضل جامعه در آن بخش نگاه میکند.
هدف شهرسازی اسالمی به طور کلی ایجاد فضایی
است که انسان را در روند شناخت جاودانگی خود و سیر
تکاملی خویش به سمت حقیقت مطلق یاری رساند و او
را از ظلمات فهم به نور ابدی هدایت کند .مبنا در نظام،
علت تحقّق هدف است .برای رسیدن به یک نظام خاص،
عناصر و اجزاء باید به گونهای کنار هم چیده شوند که
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به صورت پیوسته و نرم در ذهن طراح صورت میگیرد ،در
این روش حرکت قابل قطاعبندی و گاهی استعالیی است
و موضوع و هدف در مرکز (محوراصلی) به تعالی و اوج
میرسد (نمودار( )6اسالمی .)8،1392
این روش ،دیدگاهی فراگیر به مسائل فرهنگی دارد .اصول
راهبردی و نظام راهبردی را به منظور دستیابی به هدف
غایی در نظام سامانههای تشکیل دهنده شهر هدایت
میکند .مفهوم وحدت ،بازنگشتن و تکرار نشدن ویژگی
ذاتی و بنیادی همهی اجزاء و روابط آنهاست ،همهی
اجزاء در این روش مورد بررسی قرار میگیرد و روابط و
آثار متقابل آنها روشن میشود (نقرهکار و رنجبرکرمانی
.)30،1392
مدل سامانهای ،سه شاخصهی مهم وجود
به طور کلی در این ِ
تشکیالتی انسانی از جمله
ی
دارد :نخست آنکه هر سامانه ِ
ِ
شهر ،در تمام الیههای تشکیل دهندهاش یک نهاد تفکری
دارد و باقی اجزای آن خود دارای نهاد تفکری هستند؛
دوم وجود هماهنگی و همکاری ساماندار میان اجزاء و
سوم هدفمندی یک سامانه در جهت ایجاد مجموعهای
نظام یافته .در جهانبینی اسالمی هدف نهایی انسان یعنی
دستیابی به اوصاف الهی اساس ًا با مبدأ (جهانبینی الهی)
یکی است و محور اصلی ،نگهدارنده سامانه ،محور الهی
است و تمای اجزاء و رابطهی آنها با یکدیگر و اهداف
آنها با این محور و هدف تبیین ،تدوین و مدون میگردد.
 .7بررسی و تحلیل یافتهها
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شهر اسالمی یا شهر آرمانی اسالمی براساس آموزههای
دینی اسالم برنامهریزی ،طراحی و مدیریت میگردد .بر
اساس جهانبینی اسالمی و استداللهای مطرح شده در
بدنهی تحقیق ،شهر به عنوان سامانهی تشکیالتی انسانی
از هویت سیستمی و سامانهای برخوردار است .فرآیند ظهور
و شکلگیری شهر اسالمی و طراحی آن برپایه هویت
سیستمی و سامانهای ،همپوشانی و انطباق سه فضا یا
عنصر (به عنوان ارکان سازنده آن) در ذهن طراح است.
بر این مبنا میتوان براساس سه شاخصهی اصلی نظام
سامانهای ،ظهور شهر اسالمی را اینگونه مدلسازی نمود.
سه فضای اصلی در سطح نگرشی ،راهبردی و راهکاری

در شکلگیری شهر اسالمی وجود دارد .هر کدام از این
سه سطح برمبنای هویت سیستمی شامل فضای فکری-
الیهی نگرشی (حوزه جهانبینی) ،فضای عملی -الیهی
راهبردی (حوزهی فرهنگی) ،فضای کالبدی -الیهی
راهکاری (حوزه تمدنی) اثر است .این سه فضا برمبنای
جهانبینی الهی حول محوری واحد (دین یا روش زندگی
الهی) از مبنا تا هدف شهر اسالمی را شکل میدهند .در این
تعریف مبنا یا مبداء پیدایش شهر اسالمی جهانبینیهای
تشکیلدهندهی آن (دینی ،فلسفی و علمی) است که به
هدف شهر یا حوزهی تمدنی اثر ،بستر ظهور شهر اسالمی
منتهی میگردد .در الیهی تمدنی یا فضای کالبدی یا
هدف شکلگیری اثر ،عناصر کالبدی سازندهی اثر ،هدف
پنهان (شکلگیری شهر اسالمی ،مکان مقدس ،مکان
شکلگیری امت واحده) و هدف غایی (شهر الهی -انسانی
با چهار ویژگی حی ،امن ،سلم و طیب) وجود دارد.
در این مدل آنچه مبنا را به هدف منتهی میکند و رابط مبنا
با هدف در شکلگیری شهر اسالمی است ،فضای عملی یا
الیههای راهبردی فرهنگی است ،که اساس نظم یا نظام
سامانهای طرح را تعیین میکند .نکتهی مهم در این مدل
آن است که برپایهی جهانبینی الهی مبنا و هدف در اسالم
یکی است و آن عبادت الهی و رسیدن به خداست و دین راه
رسیدن به آن است .به همین منظور هرچه در این ساختار
و بر روی این محور شکل میگیرد مدل واقعی ،اجرایی و
زندگی ساز است (نمودار .)7
فضای عملی سازندهی شهر اسالمی در الیهی راهبردی،
حوزهی فرهنگی است که ما آن را الیهی راهبرد فرهنگی
مینامیم .این الیه بنابر استداللها و نتایج به دست آمده از
بدنهی تحقیق از دو قطب اصلی تشکیل شده است .قطب
اول نظام مفهمومی -ارزشی (اصول راهبردی) و قطب دوم
نظام کارکردی -ارزشی (نظام راهبردی) .نظام مفهومی
ساختار پنهان و نهان موجود در نظام کاکردی است .این
نظام سامانهی اصلی ،نظمدهنده و سازندهی الیههای سه
گانهی راهبردی (سیاسی -اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی)
است.
نظام مفهومی در ساختار مبانی شهر اسالمی بر روی
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ارتباطی اطالعات در اصول راهبردی (مفهومی) و نظام
راهبردی (کارکردی) به صورت حلزونی و دوار حول محور
واحد است که در نهایت به هدفهای سهگانهی طرح
منتهی میگردد.
 .8نتیجهگیری

الزمهی شکلگیری آثار تمدنی اسالمی ،حضور اندیشهی
ناب اسالمی در تمامی عناصر کالبدی ،معماری ،شهرسازی
و ساختارها و سازمانهای اداره کنندهی یک جامعهی
شهری است؛ به گونهای که تفاوت کالبدی و مفاهیم
کارکردی و مفهومی آن ،چه در نمادهای کالمی و چه در
نمادهای ارتباطی از سایر تمدنها مشهود و قابل احساس
باشد .و در بطن شهر شکل متعادل و زیبایی از یک حیات
متفاوت با هویتی دینی را به نمایش گذارد .پیش نیاز این
امر ایجاد یک فرهنگ منسجم اسالمی است تا به تدریج
آثار این فرهنگ در سازوکارهای ظاهری جامعه تجلی پیدا
کند.
در حال حاضر مدل ارائه شده برای ایجاد یک فرهنگ
منسجم دینی ،تدوین و اجراییسازی دستورالعملها و
شیوهنامههای مهندسی فرهنگی و پیوستنگاری فرهنگی
در حوزههای مختلف از جمله شهرسازی اسالمی است .الزم
است در هر حوزه روش پیادهسازی نظام مدیریت فرهنگی
متناسب با دستور زبان خاص آن حوزه تدوین و مدلسازی
گردد .در این تحقیق مدل اجرایی راهبرد فرهنگی نظام
اسالمی با دو اصل مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری
فرهنگی در شهر اسالمی تبین گردد.
در این تحقیق روش اجرای راهبردهای فرهنگی شهر
اسالمی همان فرآیند طراحی یا راهکارهای مفهومی در
طراحی میباشند .راهکارهای مفهومی به عنوان زیرساخت
فکری برای راهکارهای کارکردی محسوب میشوند.
راهکارهای مفهومی متناسب با موضوع عنصر کالبدی
شهر اسالمی ،با هویت سیستمی خود جبهههای هویتی
(سیاسی -اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی) را در الیهی
راهبرد فرهنگی تعریف میکنند و در نهایت با ارائهی
راهبردهای کارکردی در عنصر کالبدی شهر اسالمی ،نظام
کالبدی شهر اسالمی را مشخص میسازند (نمودار .)9
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محور اصلی سامانه طراحی شهر اسالمی قرار دارد و چون
محور اصلی دین (روش زندگی) است و دین خود مفهومی
راهبردی دارد بنابراین نظام مفهومی (اصول راهبردی) از
دو رکن ذاتی و اساسی تشکیل شدهاست .این دو رکن،
شامل آموزه یا تاکتیک (قطب درون ذاتی نظام مفهومی) و
روش یا برنامه استراتژیک (قطب برون ذاتی نظام مفهومی)
است .این دو قطب عناصر و گزارههای به هم پیوستهای
هستند که عناصر و اجزاء آنها تابع اهداف تعریف شدهی
نظام دینی -ارزشی (نظام اسالمی) است و هدفگرایی آن
به این عناصر شکلمیدهد و ساختار ارتباطی آن را تعریف
میکند.
نظام ارزشی (نظام دینی) برای پیشبرد اهداف خود و
جاریسازی آرمانهای خود نیازمند برنامهی مدون و
معین و راهبردی است .نظام ارزشی توسط امام یا ولی
امرمسلمین متناسب با اهداف نظام ارزشی آن طراحی
میگردد .این اهداف شامل شاخصها ،ارزشها ،ضوابط و
معیارهایی است که کل سیستم راهبردی را متمرکز خود
میسازد.
در الیهی راهبرد فرهنگی شهر اسالمی ،نظام راهبردی
یا نظام کارکردی -ارزشی(شامل سه سطح سیاسی-
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی) تحت تأثیر و تعامل با نظام
مفهومی -ارزشی(اصول راهبردی) سامان مییابد .در این
روش که در حقیقت خود برشی از هویت سیستمی و
سامانهای ظهور شهر اسالمی است ،مدیریت اطالعات و
مدل ساخته شده دارای هویت سیستمی و سامانهای است.
دو قطب سازندهی الیهی فرهنگی چه در سطح و چه
اجزاء با ارتباطی تعاملی با یکدیگر ،در هم ذوب یا ترکیب
میشوند تا معنایی واحد را ایجاد نمایند .همهی اجزاء با
هماهنگی و همکاری خود سامانهای را تشکیل میدهند که
نمودار «وحدت در کثرت» است(نمودار.)8
شیوهی ارتباط اجزاء و اطالعات در درون سطوح و الیههای
مختلف به صورت افقی (عرضی) و عمودی (طولی) تعریف
میگردد .اجزاء و اطالعات آنها در عین ارتباط در سطح
و الیهی خود ،در کل در یک رابطهی طولی ،با یکدیگر و
با محور اصلی ظهور شهر اسالمی در ارتباط است .ساختار
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راهکارهای مفهومی :اگر فرآیند طراحی را بررسی موضوع،
پرسش افزایی و پاسخ به پرسشها در قالب ایده و خالقیتها
بدانیم آنگاه پرسشهای مطرح شده در طراحی یک فضای
مذهبی با رویکرد فرهنگی چه چیز میتواند باشد؟ اگر هدف
اجتماع مردم در فضای عبادی بهعنوان پایگاهی کالبدی
برای اتفاق نظر قومی باشد ،چه مفاهیمی باید در این فضا
در اولویت طراحی باشند؟ پاسخ به پرسشهای باال وابسته به
پاسخ به این سؤال است که فضای عبادی در کجا و برای
چه کسی ساخته میشود؟ مخاطب موضوع طراحی کیست؟
زمینه و بستر طرح بسیار تعیین کننده است .بودجهی پروژه
در مراحل بعد میتواند محدودیتزا باشد اما این محدودیت
یک فرصت است نه تهدید؛ قبل از طراحی ،از مردم محله
نظر سنجی انجام شود .مطالعات کافی برای حل مطالبات
مردم انجام شود .به نظر میرسد عناوینی مثل مسجد-
مدرسه یا مسجد-ورزشگاه ناخود آگاه ذهن را به سمت
مجتمعهای عظیم فرهنگی میبرد اما این مورد توصیه
نمیشود .مقوالت ادراک طبیعی عالوه بر نیروها ،نظم،
خصلت ،نور و زمان را نیز که بعدی کام ً
ال متفاوت است
مکان انسان ساخت به این امر وابسته
روح
ِ
شامل میشودِ .
است که این مکانها بر حسب فضا و خصلت یعنی بر
حسب سازماندهی و انسجام چگونه هستند.
راهکارهای کارکردی :به نظر میرسد فضای عبادی که
با هدف اجتماع و ارتباط سازی و فرهنگ اسالمی ساخته
میشود ،باید در سه بخش کارکرد اقتصادی ،کارکرد
فرهنگی و کارکرد سیاسی  -اجتماعی فعالیت داشته باشد.
این فضا باید در جذب تودهی مردم شهر موفق باشد و
برای نیل به این مهم الزم است تا نیاز اکثر مردم را تأمین
کند .این به معنای رفعت و بزرگی بنا نیست .مقیاس فضای
مذهبی برای سرویس دهی باید نهایت ًا یک محلهی شهری
باشد پس بهتر است از راهکار انعطافپذیری فضایی
استفاده شود .این انعطاف پذیری نباید منجر به وسیع شدن
فضاها گردد .در گذشته در کنار مساجد جامع ،کاروانسراها،
آبانبارها بهصورت یک مجموعه ساخته میشدند .این
گسترش در جهت سطح زمین بود.
طبیعی است راهکارهای مفهومی ،راهکارهایی هستند که

از اصول راهبردی (نظام مفهومی) و نظام راهبردی(نظام
کارکردی) نظام اسالمی منتج میگرددند .در جدول ،4
نمونهای از نتایج جبهههای هویتی تعریف شده در سه
سطح سیاسی – اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و در
جدول  ،5نمونهای از راهکارهای کاربردی شهر اسالمی
براساس راهکارهای مفهومی تدوین شده است .از مجموع
دستاوردهای دو جدول فوق میتوان فضاهای جدید
کالبدی با موضوعات :فضای علمی و تحقیقاتی (مرکز
کار و تجاریسازی دانش بومی) ،فضای آموزشی (مدرسه
و آموزشهای مهارتی) ،فضای سالمتی (مرکز ورزشی و
درمانی) ،فضای مذهبی و فرهنگی (مسجد) ،فضای تفریح
و سرگرمی (شامل پارکها) و فضای اقتصادی (بازار و
بازارچه محلی) با ویژگیهای بومی و فرهنگ اسالمی
تعریف نمود.
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جدول  .2شاخصها و ارزشهای مهندسی فرهنگی شهر اسالمی (تدوین و تنظیم نگارندگان).

جدول  .3ضوابط و معیارهای پیوست فرهنگی شهر اسالمی (تدوین و تنظیم نگارندگان).
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جدول  .4راهکارهای مفهومی-تعریف نمونه جبهههای هویتی شهر اسالمی  (مأخذ :نگارندگان).

جدول  .4نمونه ای از راهکارهای کارکردی شهر اسالمی  (مأخذ :نگارندگان).
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نمودار  .9ارائه راهکارهای
مفهومی و کارکردی شهر
اسالمی توسط فرآیند
طراحی زیست  -فرهنگی
(مأخذ :نگارندگان)
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نمودار  .10الگوی پیشنهادی شهر اسالمی-ایرانی /شهر فرهنگی اسالمی (مأخذ :نگارندگان)

نمودار  .8مدل سازی راهبرد فرهنگی/روش اجرایی و مدلسازی مفهومی
ارتباط دو قطب الیه راهبردی فرهنگی (مأخذ :نگارندگان)
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Abstract
Cultural disconnection and non–local factors injection to the stracture of Islamic–Iranian
cities in the recent decades refer to the absence of open progress, development pattern and a
determined route. After the Islamic revolution in Iran, returning to the Islamic basics, caring
about human dignity and relying on Iranian innovation and thought have attracted attention
once again. The necessity of forming Islamic cultural and civilized works, is the presence of
a perfect Islamic thought in all elements of framework, architecture, urbanism and structures
which organized an urban society; in a way that the differences of its framework and its used
meaning be clear and touchable either in communication symbol or in literal symbol with the
other civilizations. It also illustrates a perfect living different from religious nature in the city.
Prerequisite of this issue is crating a coherent Islamic culture so gradually the effects of this
culture will be appeared in exterior and surface relations.
The determination of the plan of Iranian–Islamic development pattern by the supreme leader
has made the religious life and the design of a unique Islamic culture to be the agenda of the
experts in various fields including city planning. In this end, the most important case is how
to practice Islamic culture management proportionate with that field as well as determining
a practical model to practice the programs and the general policies of the dominant value
stracture, in a way that to be able to provide a theoretical as well as operational pattern of
the Iranian-Islamic city proportionate with the cultural engineering of the goals of the Islamic
Revolution. This research is both fundamental (development of knowledge and basics) and
practical (development of procedures and solutions). In this research, using a theoretical and
operational technique along with a qualitative, descriptive and anaiytical approach and by a
logical explanation based on the Quran and the Innocent Imams sayings as well as mental logic,
an operational and contextual model of the practical basics of Islamic city is provided which
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a practical cultural approach explaining cultural connection and cultural engineering pattern
dominant of Islamic citys structure and also the suggested pattern of Islamic city considering
the cultural and value structure is being explancd. According to the explanations, the culturalresidential technique has been provided as the operational model of Islamic-cuitural approach
relying on two basics of cultural engineering and cultural connection. This model is a crosssection of the practical basics of Islamic city in the level of cultural approaches whith a systemic
identification which leads the two internal (approach basics) and external (approach structure)
poles of the cultural layes of Islamic city to the formation of Islamic city through providing
apractical and contextual solution. Finally, the operational modeling has been done based on
the theoretical basics and the explanations provided by nthe centeral structure of the modern
Islamic city with a the culyural-residential approach (cultural network structure) of the Islamic
city.
Now the presenting model for creating a coherent religious culture is applying a cultural
engineering structure and guideline with cultural connecting in different fields such as Islamic
urbanism. In each field the style and method of creating cultural managing system should be
appropriated with the specific language system of that field or model. In this study executive
model of Islamic cultural system is determined with two basic roles; the cultural engineering
and the cultural connecting in Islamic city.
In this study executive method of Islamic city’s cultural action and works are the designing
process or meaningful and contextual solutions and works in designing. Meaningful and
contextual solutions are the basis and infrastructure for the next used solutions. The appropriate
meaningful solutions with the issue of Islamic city element with its systematic nature will
define the identificational and basic aspects (political, social, cultural and economical) in the
layers of cultural solutions and finally with offering useful and useable solution and works in
Islamic culture will define the framed system of Islamic city.

Keywords:Iranian_ Islamic City, cultural connection, cultural engineering, cultural-residential model,
city planning process.
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