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بومیسازیبازآفرینییکپارچهشهریبافتهایتاریخیشهراسالمی

*

امیرحسین شبانی

**

گروه شهرسازی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.

محمدسعیدایزدی

***

گروه شهرسازی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران ،و استادیار گروه معماری دانشکده هنر
و معماری ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران (نویسندهی مسئول)

چکیــــده:

تاریخ دریافت مقاله 95/02/12:تاریخ پذیرش نهایی96/03/07 :

ی ما تحمیل کرده است .تقلید سطحی و
نارسایی حاصل از تسلط الگوهای غیربومی ،تاکنون تبعات سنگینی را بر سازمان شهر 
لحاظ نشدن بنیانهای فرهنگی -اجتماعی بومی ،عالوه بر اینکه نتوانستهاند به دلیل ناسازگاری با هویت شهر ایرانی -اسالمی
مسألهای را حل کنند؛ گاه اجرای نابجایشان معضلی مضاعف ایجاد کرده است .تمدن اسالمی سرشار از شواهدی است که
نشان میدهد مسلمانان با هوشمندی ،تعامل و تعاطی با دیگر فرهنگها همواره توانستهاند رهیافتهای مثبت را در خدمت
تدوین الگوهای بومی درآورند؛ لذا بومیسازی و بهرهمندی از دستاوردهای مثبت ،بهویژه تجارب موفق میتواند در دستیابی به
الگویی متناسب با ساختار فرهنگ خودی ،تسهیلگر و تسریعکننده باشد .برای پاسخ به چالش معنادار میان مقولههای توسعه
و حفاظت در بافتهای تاریخی شهرهای اسالمی ،در این پژوهش سیاست بازآفرینی یکپارچ ه شهری مورد مداقه واقع شده
و با توجه به مؤلفههای آن و منطق زمینهگرایانهاش ،جستجوی الگوی بومی از بازآفرینی یکپارچهی شهری در بافتهای
تاریخی شهر اسالمی در دستور کار قرار گرفته است .بدیهی است که این موضوع بهدنبال تکساحتی شدن انسان امروز و
به تبع آن ناهماهنگی در ساختار شهر اسالمی در پی گسست فرهنگی و تزریق مؤلفههای بومی نشده ،تنها از طی طریق در
مسیر بازشناسی هویت اسالمی شهر و اجزای آن مبتنی بر اساس فکری اسالمی میسر میشود .روش کیفی پژوهش حاضر ،با
رویکرد توصیفی-تحلیلی ،گردآوری اطالعات را از طریق شیوهی اسنادی دنبال میکند .منابع اصلی پژوهش ،ادبیات مبسوط
بازآفرینی شهری ،نظریات اندیشمندان اسالمی ،قرآن کریم ،روایات ائمهی معصومین ،میراث بهجامانده از شهرهای اسالمی در
این بافتهاست و نتایج بدست آمده ارائهی مؤلفههای بومیشدهی بازآفرینی شهری مستخرج از منابع اصیل اسالمی و ارائهی
مدل مفهومی بازآفرینی یکپارچه شهری در بافتهای تاریخی شهراسالمی است .اصل وحدت اصل راهبردی در میان بقیهی
اصول است که تمام مؤلفههای بازآفرینی یکپارچه شهری به منظور تحقق آن شکل میگیرند و تحقق یکپارچگی در بازآفرینی
با رویکرد اسالمی مشروط به تحقق اصل وحدت است .باید رویههای متوازن ،چندوجهی و یکپارچه را در قالب بازآفرینی
یکپارچه بهعنوان سیاستی منسجم اتخاذ نمود؛ و قاعدت ًا در این مسیر باید زمینههای بومی ،الزامات و شرایط منحصربهفرد هر
بافت و هویت خاص ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی را بطور خاص لحاظ نمود.

*** ms.izadi@basu.ac.ir

** ashabani@phu.iaun.ac.ir

اين مقاله برگرفته از پايان نامه دکترای امیرحسین شبانی با عنوان «بومیسازی فرآيند بازآفرينی يکپارچه شهری در ايران (نمونه موردی :بافت
تاريخی شهر اصفهان)» به راهنمايی دکتر محمد سعید ايزدی میباشد.
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واژه های کلیدی :بازآفرینی یکپارچه شهری ،بافتهای تاریخی ،شهر اسالمی.
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مقدمه

لحاظ نمودن مالحظات مذکور است.
 .1ضرورت مساله

نگاهی اجمالی به شکلگیری ایدهی بازآفرینی بافتهای
تاریخی در شهرهای اسالمی نشان از نوپایی آن دارد.
درحالیکه ،در اروپا تالشهای آگاهانهای در زمینهی
حفاظت و توسعه از1960صورت گرفت؛ اما شهرهای
اسالمی در این زمینه با عقبماندگی معناداری روبرو
هستند؛ این حرکت در شهرهای اسالمی از اواخر  1970و
آن هم توسط سرمایهگذاری عمدهی بنیادهای بینالمللی
مثل یونسکو و بانک جهانی در تونس ،فز و الهور مشهود
است (ناسر .)74 ،2003 1تجربهی حفاظت در شهرهای
اسالمی صرف ًا معطوف به چند بنای شاخص بوده و در بعد
کالبدی محدود شده است؛ ازاینرو ضرورت بازخوانی مبانی
نظریهای شهراسالمی و بومیسازی بازآفرینی یکپارچهی
شهری در بافتهای تاریخی و نهایت ًا تبیین مدلی مفهومی
در این راستا قابل توجیه است.
 .2روش تحقیق و چهارچوب نظری پژوهش

روش این پژوهش ،کیفی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است
و برای گردآوری اطالعات از مطالعات اسنادی بهره میبرد.
مراحل انجام پژوهش ،مرور کوتاه تحول بازآفرینی و سیر
تجارب جهانی آن با تمرکز بر آرای متخصصانی مانند
رابرتز 2و اسناد رسمی بینالمللی از جمله بیانیه تولدو 3و
منشور لیپزیک 4است؛ سپس مالحظات بومیسازی مطرح
و با استفاده از ابزارهای بومیسازی و بازخوانی دیدگاههای
اندیشمندانی از جمله نقیزاده ،اردالن ،توسلی و جهانبخش،
مؤلفههای بازآفرینی یکپارچه در بافت تاریخی شهر
ایرانی-اسالمی تدقیق شده ،نهایت ًا مدل مفهومی بازآفرینی
یکپارچهی شهری در بافتهای تاریخی شهر اسالمی-
ایرانی ارائه میگردد (نمودار .)1
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بازتاب هر دینی را میتوان ،در ساختهای فیزیکی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فضاهای جغرافیایی تحت
قلمرو آن دین مشاهده کرد (نقیزاده  .)۶۱ ،۱۳۹۴درچنین
ساختاری ،همآوایی اجزای مادی و معنوی در خدمت
وحدت در کثرت باید محقق شود؛ بهگونهای که در شهر
آرمانی اسالم ،فضایل انسانی موج میزند و البته دقیق ًا در
نگاه به کالبد هرگز از فضیلتها غفلت نمیکند و به نوعی
فضاها بهگونهای ساخته میشوند که برای انسان فضیلتی
و تذکری همراه آن باشد (صارمی  .)۳۴ ،۱۳۸۷امروزه نبود
الگویی متناسب با بستر اجتماعی ،اقتصادی کشور و تکیه
بر الگوهای وارداتی ،برنامهریزان را با مشکل روبرو کرده و
این موضوعی است که میزان تحقق اجرای برنامهها را به
حداقل رسانده است .بنابراین به نظر میرسد جهت دستیابی
به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،در ابتدا باید مبانی اساسی
الگوی متداول تصمیمگیری در حل مسائل را در ابعاد
مختلف بازشناسایی کرد و سپس پیشفرضهای اساسی
آنها را احصا نمود و با فرهنگ و شرایط موجود تطبیق داد
(کالنتری و دیگران  .)۲ ،1393بافتهای تاریخی شهرها
آثار گرانبهایی از فرهنگ ،دانش معماری و شهرسازی
بومیاند و بعنوان جزئی از هویت اجتماعی هرکشوری
تلقی میشوند (طاهرخانی  )97 ،۱۳۸۵این بافتها عمدت ًا
خاستگاه اصلی ،تکامل و تداوم هویت تاریخی شهرهای
اسالمی بودهاند و امروزه به دالیل گوناگون ،جایگاه آنها
نسبت به قبل تضعیف شده است و از طرف دیگر با توجه
به نیاز به تغییر متناسب با نیازهای زمانی ،همچنین وجود
ظرفیتهای هویتبخش ،جنبههای ارزشمند ملموس و
ناملموس فرهنگی-اجتماعی و برخورداری از ساختارهای
دیرباز اقتصادی قابلیت بازآفرینی در این بافتها وجود دارد.
آنچه ضروری است اتخاذ رویههای متعامل ،چندوجهی و
یکپارچه در قالب سیاستی منسجم میباشد؛ قاعدت ًا در این
مسیر باید زمینههای محلی ،شرایط منحصربه فرد هر بافت
بطور خاص لحاظ شود .دستاورد این پژوهش تبیین الگوی
بومیسازی فرآیند بازآفرینی یکپارچه شهری در بافتهای
تاریخی مبتنی بر اصول و مبانی نظری شهراسالمی با
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نمودار  .1روند انجام پژوهش (مأخذ :نگارندگان)

 .3مبانی نظری
 .1-3بازآفرینی یکپارچهی شهری ،سیر تحول و
دستآوردها در غرب

مرمت شهری هم در عرصهی تکمیل نظریهها و هم در
عمل ،بر بسیاری از ابهامات تاریخی ،فائق آمده و پژوهشگر
امروز آگاه است مصادیقی که در چهارچوب جریان یکپارچهی
مرمت شهری قابل تحلیل است؛ همه را میتوان با زبان
تأویل ریشهدار در همین چرخهی نظری بازیافت (لطفی
 .)6 ،1389مرمت شهری از کشمکشی برای حفظ یا حذف
شهر موجود و کارزاری برای به کرسی نشاندن جنبههای
منتزع از موجودیت واقعیت شهر ،قدم بیرون نهاده و از
مجموعه ابزارها و امکانات ،به موقع در جایگاه خود استفاده
میکند (دایاموند 5و لیدل)137 ،2005 6؛ ؛ روند توجه به
بازآفرینی در غرب را میتوان از دههی هشتاد و گزارش
شورای منطقه مرسی 7ساید ردیابی نمود (شورای مرسیساید
 .)7 ،1975تحوالت در سیاستهای مداخله از ابتدای قرن

بیستم بهواسطهی رویکرد کالبدمحور محض (بازسازی)،
رویکرد امالکمحور (دورهی نوسازی) که تبعات اجتماعی
و اقتصادی آن منجر به جنبشهای اعتراضی شد و نهایت ًا
رویکرد فرهنگمبنایی -که فرهنگ را در قالب کاالیی در
خدمت سازوکار اقتصادی محصور نمود -به جایی رسید که
در سال 2000رابرتز از لزوم وجود یکپارچگی ، 8زمانمندی
و قالبی استراتژیک صحبت کرد .رابرتز 9تعریف بازآفرینی
شهری یکپارچه را نگاه و عمل جامع و یکپارچه که راه
حل معضالت شهری را هدایت میکند و در جستجوی
بهبود درازمدت شرایط اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی بافتی
که موضوع تغییر است میداند (رابرتز و اسکایز،2000 10
 .)202مؤلفههای بازآفرینی یکپارچه که در سیاستهای
رسمی اتحادیه اروپا و بیانیههای بینالمللی مانند تولدو
و منشور لیپزیگ نیز مورد استناد قرارگرفتند عبارتند از:
مؤلفههای فرهنگی ،اجتماعی ،کالبدی و اقتصادی.

جدول  .1مؤلفههای چهارگانه بازآفرینی یکپارچه شهری ،سیر تحول و دستاوردها (مأخذ :نگارندگان)

زمانبندی

نوسازی

ابتدای قرن 20پس از جنگ جهانی
دوم

نوسازی مشارکتی
دهه80

بازآفرینی
فرهنگمبنا

دههی نود و اوایل
قرن 21

بازآفرینی یکپارچهی
شهری
دههی اخیر

تغییر نگاه نوسازی و چرخش اقتصادی به اشارهی صریح به
وزن سنگین مؤلفهی کالبدی و رویکردی اقتصاد
سیاستهای شهرسازی نوگرا محور و مبتنی بر لحاظ نمودن مالحظات سوی خدماتی شدن مؤلفههای چهارگانه
و رویکرد نوین به و یکپارچهی نگری
اجتماعی در پی
ارزشهای بازار پس
بر بافتهای تاریخی
اقتصاد فرهنگی (بیانیهها و منشورها)
از جنگ جهانی دوم بحرانهای اجتماعی
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سیاست
مداخله

بازسازی

سیر تحول سیاستهای مداخله در بافتهای تاریخی (ابتدای قرن 20تاکنون)
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زمینههای نگاه چندبعدی و همپوشانی مؤلفههای چهارگانه در بازآفرینی
 .1رونق توریسم و سهم روبهرشد آن در تولید ناخالص ملی کشورها
 .2رویکرد نوین به اقتصاد فرهنگی
 .3ظهور رویکردهای مشارکتی در برنامهریزی شهری
 .4بروز بحرانهای اجتماعی و جنبشهای کسب حقوق مدنی
 .5بازگشت مجدد به مراکز شهری و بافتهای تاریخی
 .6بحرانهای اقتصادی و تأثیر و تأثرات کیفیتهای کالبدی در جذب سرمایهی شهرها
 .7خدماتی شدن اقتصاد
 .8توجه ویژه به میراث فرهنگی ،میراث ناملموس و طبیعی شهرها

دستاورد :بازآفرینی یکپارچهی شهری بر خالف سیاستهای قبلی ،رویکردی زمینهگرا ،ساختاری چهارمؤلفهای را مدنظر قرار
داده و اصول کلی را تعریف کرده و یکسان نگری همهی بافتها را منتفی دانسته است .مهمترین اصل ،بازشناسی ظرفیتها و
روزآمدی بافتها و تزریق محرکهای توسعه متناسب با ساختار بافت
جایگاه و تکوین مؤلفههای بازآفرینی یکپارچه شهری

مؤلفهی فرهنگی :با تغییر الگوی اقتصادی به بخش
خدمات ،فرهنگ در درون ساختار رقابتی جدید ،نقش
کانونی در تولید و بازتولید ارزش آفرینی اقتصادی-
اجتماعی در بافتهای تاریخی بهدست آورد .بازآفرینی
فرهنگ مبنا روی ظرفیتهای فرهنگی ،سیاستهای
رویدادمحوری +گسترش فضاهای فرهنگی +تقویت
بستر مناسب برای توریسم +تعریف محالت فرهنگی+
بسترسازی برای تحقق اهداف شهر خالق متمرکز شد.
مؤلفهی اقتصادی :تغییر عمکرد اقتصادی شهرها و
جهانی شدن بازارها ،باعث تنزل ساختار سنتی اقتصادی
شهرها شد .لذا چالش اصلی بازآفرینی شهری نحوهی
حضور شهر در رقابت جهانی سرمایهها و تأمین منابع
درآمدی پایدار با سازوکارهای جدید است.

مؤلفهی کالبدی :کلید موفقیت بازآفرینی کالبدی فهم محدودیتها و
پتانسیلها از سرمایههای کالبدی شهر است و تحقق موفق ظرفیتهای
مذکور نیازمند اجرای استراتژی است که بر اساس آن امتیازات تغییر بر
اساس فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ،سازمان مالی ،مالکیت ،نظام
مدیریتی ،سیاستها و چشمانداز زندگی شهری و نقش شهرها شناسایی
و اتخاذ میگردند.

مؤلفهی اجتماعی :بروز بحرانهای اجتماعی ،کاهش انسجام
اجتماعی ،تبعیضات اجتماعی ،رویکردهای مشارکتی و تغییر نگاه
مدیریت شهری ،باعث طرح مقولهی پایداری اجتماعی و سرمایه
اجتماعی گردید.

 .2-3مالحظاتی در باب بومیسازی بازآفرینی
یکپارچهی شهری مبتنی بر مبانی نظری شهر
اسالمی در بافتهای تاریخی

تغيير در عرصهی علوم اجتماعي در طي زمان ،عدم انطباق
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جدول  1نشان میدهد که تعدد روشها و تغییر آنها،
مجموعهای از تجارب ،سیاستها ،نظریات را ایجاد کرده؛
که مهمترین دستاورد آن ،درک لزوم مالحظات اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،کالبدی بوده است.

سنتها و ارزشهاي جوامع ،تفاوت نيازها و سياستگذاري
ما با جوامع ديگر از ضروریات بوميسازي است (آزاد ارمكي
 .)302 ،1387شهرسازی -که بیانگر تأثیر متقابل انسان،
فرهنگ ،روش زیست و محیط زندگی بر یکدیگر است-
در رسیدن به اهداف جامعهی اسالمی برای هویتمندی و
اعتالی فرهنگ نقش مهمی بر عهده دارد و بالطبع تهیهی
الگویی بومی و بر پایهی آموزههای اسالمی از اهمیت
باالیی برخوردار است (کالنتری و دیگران .)۱ ،1393
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 .1-2-3بومیسازی و ضرورت حفظ هویت اجتماعی

با توجه به اینکه ورود نظریهها و سیاستها از یک بستر
فرهنگی به دیگری درصورتیکه منجر به تضعیف فرهنگ
مقصد شود؛ اثرات سوء متعددی خواهد داشت؛ مسألهی
اصلی در بومیسازی ،حفظ هویت اسالمی -ایرانی است.
از آنجاییکه اصالت هویت جمعی در قرآن در آیه  13سوره
حجرات 11تبیین شده میتوان استدالل نمود که بدون
هویت اجتماعی ،افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباط

معنادار را نخواهند داشت .درنتیجه ،نمیتوان از وجود
اجتماع مستقل سخن گفت.

 .2-2-3بومیسازی بازآفرینی یکپارچهی شهری
در بافتهای تاریخی شهر اسالمی-ایرانی

در این پژوهش روند بومیسازی بازآفرینی یکپارچهی
شهری مطابق نمودار  2در قالب سه روش انتقالپذیری،
انطباقپذیری و بازتعریف با استفاده از ابزار بومیسازی و
منابع مورد استناد پردازش میگردد.

نمودار  .2بومیسازی بازآفرینی یکپارچهی شهری در بافتهای تاریخی شهر اسالمی-ایرانی (مأخذ :نگارندگان)

 .3-2-3ابزار مورد استناد در مقولهی بومیسازی
پژوهش

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

 .1قرآن :قرآن کریم میفرماید :از بیان هیچ چیز فروگذار
نکرده (انعام )38 :و البته این بدان معنا نیست که هرحکمی
بدون نیاز به تفکر در قرآن موجود است (انعام .)98 :در
اینجا استناد به قرآن مبتنی بر روش آیهمحور و سیاقمحور
میباشد.
 .2سیرهی پیامبراسالم(ص) و ائمه(ع) :قرآن
میفرماید :لقدکان لکم فی رسول اهلل اسو ٌة حسن ٌة (احزاب:
 )21و پیامبر نیز یادآور میشوند :الشریعة اقوالی والطریقه
افعالی و الحقیقة احوالی .)...بنابراین باید برای رهیافتهای
نظری و معرفتشناختی ،به اقوال پیامبر و برای جنبههای

کارکردی به افعال پیامبر روی آورد .کالم امام علي(ع)
در نهجالبالغه بر بسياري از وجوه مديريتي ،فرهنگي،
اجتماعي ،کالبدي و اقتصادي اشاره دارد.
 .3شيوه زيست مسلمان ،مواریث باارزش و
هویتبخش بافتهای تاریخی :بافتهای تاریخی
هم در کالبد واجد ارزشند و هم محمل زیست امت اسالمی
بودهاند؛ طوریکه حضور آنها در فضاهای اینگونه بافتها،
سببساز شکلگیری و تکامل حیات مسلمانی و تثبیت
نظامهای اجتماعی برآمده از هویت اسالمی شده است.
لذا در اینجا به مواردی استناد میگردد که در طول تاریخ
اصالت و مشروعیتشان مبرهن است (نمودار .)3
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نمودار  .3نحوهی استخراج اصول بومیسازی مستند بر منابع اسالمی (مأخذ :نگارندگان)

 .4تبیین مؤلفههای چهارگانهی بازآفرینی یکپارچهی
مبتنی بر آموزههای شهر اسالمی
 .1-4بررسی مؤلفهی فرهنگی در بازآفرینی یکپارچه
شهری مبتنی بر آموزههای شهراسالمی
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خدماتی شدن اقتصاد ،فرهنگ را تبدیل به بخشی از اقتصاد
شهری کرد و تغییرات اجتماعی نیز تقاضا برای امکانات
فرهنگی را افزایش داد .نتیجت ًا ،فرهنگ در قالب سیاست
شهری برای حل معضالت در شرایط پساصنعتی عاملی عمده
شد؛ و همانطور که زوکین )1995(12اشاره میکند؛ فرهنگ
تبدیل به تجارت در قرن بیستم شد .بازآفرینی شهری غرب در
مؤلفهی فرهنگی در جستجوی آن است که با ساحات کالبدی،
کارکردی و تصویری مکان سازگاری حداکثری ایجاد نماید؛
و سرمایههای اجتماعی در قالب استعدادهای فردی ،گروهی
و ظرفیتهای ویژهی مکانی را در خدمت رقابت اقتصادی
قراردهد (شبانی و ایزدی .)70 ،1393
فرهنگ اسالمی ،از جهانبینی ،جامعنگری و انسانشناسی
نشأت گرفته که ریشه در قرآن دارد .یکی از مهمترین
جهتگیریهای شهر اسالمی ،توجه به انسان ،فرهنگ و هویت
انسانی است .بازآفرینی در بافتهای تاریخی شهرهای اسالمی
تنها به حفظ و بازتوسعهی فرهنگ محدود نمیباشد .بهویژه
که عناصر ناملموسی مانند سنتها ،اعتقادات و هنجارهای
اجتماعی و آرمانها بهعنوان بخش پذیرفته شده از ساختار

ارزشمند بافتهای تاریخی شهر اسالمی محسوب میشود.
آسیبشناسی سیاستهای مداخله در بافتهای تاریخی
شهرهای اسالمی دقیق ًا مؤید این موضوع است که وزن مؤلفهی
فرهنگی در این گونه راهکارها حداقلی بوده است .این درحالی
است که فرهنگ در جایگاه مؤلفهی فرهنگی در بازآفرینی
شهری در غرب ،یک سرمایهی اقتصادی است؛ یک کاالی
باارزش بازار و یک ارزشآفرینی قابل عرضه در فضای شهری.
غلبهی نگاه مادیگرایانه به فرهنگ ،استفادهی ابزاری از آن در
خدمت اقتصاد سودجویانه و تالش برای تبدیل فرهنگ بهعنوان
کاتالیزور مدیریت اقتصادی شهری ،آن را غیرقابلتجویز برای
بافتهای تاریخی شهرهای اسالمی مینمایاند .درحالیکه در
رویکرد اسالمی ،مؤلفهی فرهنگی ارتباط عمیقی با مذهب
و کارکردهای اجتماعی منبعث از آن دارد؛ بهطوریکه این
آمیختگی در ساختار کالبدی بافتهای تاریخی و به تبع آن
شهر متبلور میگردد .عناصر تشکیلدهندهی مؤلفهی فرهنگی
در بافتهای تاریخی شهرهای اسالمی که در بازآفرینی مدنظر
قرار گیرند عبارتست از .1 :نهادهای فرهنگی (هیأت مذهبی و،)...
 .2آیینهای فرهنگی (مراسم مذهبی ،ملی و .3 ،)...فضاهای
فرهنگی (مساجد ،تکایا ،حسینیهها و .4 ،)...خردهفرهنگهای
موجود در شهرها .مساجد از اصلیترین عوامل هویتدهنده
و فرهنگی در بافتهای تاریخی میباشند .این هو ّیتبخشی،
عالوه بر سیما ،از نظر صوتی ،چندعملکردی بودن ،مرکزیت
و مکان استقرار نیز اعمال میشد (مشکینی و دیگران ،1394
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 .)26تفاوت نگاه رویدادمحوری در ادبیات غربی بازآفرینی
با رویکرد اسالمی را میتوان در این موضوع جستجو کرد
که آیینها در ساختار شهراسالمی صرف کاربرد اجتماعی-
اقتصادی و تسهیل جریان سرمایهی اقتصادی در بافت
را ندارند .در رویکرد اسالمی آیین کارکردهای فردی،
معنوی و اجتماعی (حبیب و دیگران  )56 ،1393خاص
خود را نیز دارند؛ از جمله تقویت احساس تعلق به ساختار
اجتماعی ،مذهبی ،فرهنگی ،اطاعت از دستورات خداوند و
تذکر .در بازآفرینی یکپارچهی بافت تاریخی توجه به ارتباط
تنگاتنگ مؤلفههای فرهنگی ،اجتماعی و نقش آیینها و
مراسم مذهبی در تقویت ساختار کالبدی بافتهای تاریخی
الزامی است .بر اساس آنچه گذشت الگوی بازآفرینی
مؤلفهی فرهنگی در بافتهای تاریخی شهرهای اسالمی،
باید مبتنی بر شناسایی نظام ارزشهای فرهنگی بافت و از
این رهگذر بازتولید جایگاه ازدست رفته آنها باشد.

 .2-4بررسی مؤلفهی کالبدی در بازآفرینی
یکپارچهی شهری مبتنی بر آموزههای شهراسالمی
 .1-2-4اصول مبتنی بر قرآن ،سیرهی پیامبر ،ائمه
در مؤلفهی کالبدی در بازآفرینی یکپارچه در بافت
تاریخی شهر اسالمی ایرانی
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تفاوت نگاه به مؤلفهی کالبدی از دیدگاه اسالمی نسبت به
دیدگاههای مادیگرایانه از آنجا ناشی میشود که از نظر
یک برنامهریز مسلمان ،فضا تنها یک قالب صرف نیست.
چون دیدگاه او برگرفته از مکتبی است که جسم ظاهری
انسان را مرکبی برای روح بزرگ او خلق کردهاند و اگر آن
روح نباشد این فقط یک جسم بیرمق است( 13صارمی
96 ،1387؛ و خطبه  ۹۰نهجالبالغه) .بر این اساس در
بافت شهری دو عنصر مادی و معنوی وجود دارد که یکی
همین مصالح ظاهر است و دیگری هویت این فضاست که
دقیق ًا همانند پیکر انسان اگر روح نداشته باشد؛ مرده است
(اخوت  .)83 ،1389بر این اساس مؤلفهی کالبدی مبتنی
بر نظریهی شهر اسالمی در قالبی دوسطحی در اصول زیر
قابل تدقیق است.
 .1-1-2-4زیبایی :آیات فراوانی هستند که به همهی
ابعاد زیبایی ،نظم ،تناسب و ...داللت دارد؛ مانند سوره صافات

آیه  14 ۶و آیه  4سوره تین .15امام صادق(ع) فرمودند:
خداوند زیبایی و زیباسازی را دوست دارد و خشونت بر او
ناگوار است .هرگاه خداوند نعمتی بر بندهاش ببخشد دوست
دارد که بازتابش را بر او ببیند (حر عاملی  1413ق ،ج .)5:6
بلخاری ( )1385موضوع زیباییشناسی را بر مبنای حسن
و قدر بررسی کرده و بر صفات جمال و همچنین قابلیت
تجلی زیبایی هندسه در عالم خیال ،مثال و عالم واقع با
توجه به آیات قران تأکید میکند .از اینرو ،باید معیارهای
مراتب مختلف زیبایی ،در دسترس و مورد شناخت طراحان،
برنامهریزان و اهل شهر باشد تا امکان ارزیابی زیبایی و
تعیین مرتبهی آن وجود داشته باشد (نقیزاده .)51 ،1394
توجه به زیباسازی بافتهای تاریخی براساس آنچه گفته
شد یکی از ابزارهای مهم بازآفرینی ارزشهای کالبدی در
شهر اسالمی است.
 .2-1-2-4استحکام و ثبات :استحکام و ثبات در
بافتهای تاریخی شهر اسالمی در دو وجه است :وجه
ظاهری ،وجه باطنی .تأکیدات قران وجه ظاهری استحکام
و ثبات را کام ً
ال تابع وجه باطنی آن میداند؛ آنجا که اشاره
میکند صرف ًا بهواسطهی مصالح و تکنولوژی پایداری
محقق نخواهد شد (اعراف16 74 :؛ شعراء149-146 :؛
حجر .)17 82 :ثبات و استحکام در قالب وجه باطنی
درصورتی میسر خواهد شد که در آن سنتهای الهی
دیده شود و مطابق وجه الهی باشد .در واقع آنچه در آن
وجه خداوند باشد پایدار است (رحمن .)27 :خداوند هستي
را از رحمت خود به آنچه خلق ميکند؛ افاضه ميکند تا
موجودیت يابد آنچه را كه خداوند از نزد خود به موجود
افاضه نموده است؛ وجه اوست و وجه او هالك نخواهد
بو (طباطبائي1387،230؛ و طبرسی .)199 ،1390امیر
مؤمنان در خطبههای  90و  190نهجالبالغه میفرمایند
که استحکام در اراده و پیروی از فرمان خداوند است و
محدودیتمندست زیرا برای هر چیز مدت و پایانی است
(نهجالبالغه ،خطبه .18)208 ،190شهرها و اهلشان گاه
از خداوند سپاسگزار و فرمانبردار بودهاند که در این صورت
خواست خداوند نیز بر پایداری شهرها و اهل آنها بوده و گاه
ناسپاسی کردند در این صورت گاهی خود بناها و شهرها
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محيط طبيعي و محيط مصنوع ،تعادل بين محيط مصنوع
و ويژگيهاي رواني و فيزيكي انسان و تعادل در توزيع
امكانات عمومي است (نقیزاده  .)17 ،1379در صورت
تحقق کامل تعادل در بافتهای تاریخی صفت خودبسندگی
بافت به معنای ترکیب متجانس اعضا در توازنی پایدار در
راستای هدف اصیل سکونت در آنها میسر خواهد شد.
لذا در بازآفرینی شهری ایجاد تعادل در ابعاد کالبدی و
غیرکالبدی ضروری است.
 .5-1-2-4وحدت :وحدت شهر اسالمی را میتوان
در هماهنگی کالبد شهر ،جامعه و جهت واحد جستجو
کرد .این هماهنگی چیزی جز وحدت از طریق کثرت
نیست و جهت واحد نیز همان القای توحید و حرکت به
سمت کمال است .حرکت از کثرت به وحدت در ساختار
فضایی و هندسی یک شهر بدین گونه انجام میشود که
در کلیترین و دورترین نماد یک شهر ،در کنار فضاهای
مختلف مسکونی ،خدماتی ،طبیعی و مصنوع ،نمادهای
مذهبی (گنبد ،مناره) با بلندای خود ،حرکت از کثرت و تنوع
را به سمت وحدت نشان میدهد (جهانبخش.)83، 1393
وحدت در مصنوعات انسان ،وحدت بين مصنوعات انسان
و طبيعت ،وحدت بين نيازهاي انسان و محيط و از همه
مهمتر وحدت يا توجه متعادل بين نيازهاي معنوي و مادي
انسان در شهر ،الگوبرداري از وحدت و نظمي است كه
خداوند تبارك و تعالي در خلقت عالم وجود به وديعت نهاده
است (ملك3 :و .25)4شهر مسلمين بايد نمايشگر جملگي
مراتب وحدت باشد كه مختصات عمدهی آن عبارتند از:
عدل ،هماهنگي ،توازن ،هدف واحد و بسياري اصول كه
حاصل آنها بر شناخت وحدت الهي و تقويت وحدت جامعه
تأثير مثبت خواهد داشت )نقیزاده .)80 ،1385
 .2-2-4اصول مبتنی میراث با ارزش شهرسازی
اسالمی-ایرانی در مؤلفهی کالبدی در بازآفرینی
یکپارچهی شهری

اصول سازماندهی فضایی -کالبدی مبتنی بر ساختار
فرهنگی ،اعتقادی و اقلیمی در بافتهای تاریخی شهرهای
اسالمی سیری از تکامل را طی نمودهاند؛ بهگونهای که از
بخش پیشرویی
قواعدی ساده مبدل به سازوکارهای انتظام ِ
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نابود میشدند .گاهی نیز خواست خداوند بر پایداری شهرها
یا آثارشان بوده تا عبرتی برای دیگران باشد(عنکبوت-34 :
 ،35حاقه ،6 :فصلت .)1915 :بر این اساس ضمن توجه به
ثبات و استحکام ظاهری در بافتهای تاریخی که مقولهی
استحکامسازی و مرمت بناهای باارزش تأکید مینماید؛
ثبات و استحکام را در مرتبهی باالتر نیز باید جستجو نمود
و آن ثبات باطنی است.
 .3-1-2-4نظم :در آفرینش نظام هستی خداوند همه
چیز را دقیق ،اندازهگیری شده و با نظم آفرید (فرقان2 :
 ،20طالق ،21 3 :حجر ،22 21 :رعد ،23 8 :خطبه 90
نهجالبالغه .)24عالمه طباطبائی میگویند :وجود هر چیز
و آثار وجودیش به اندازهای باشد که علل و عوامل متقدم
و مقارن آن تقدیر میکند .اندازه ،حركتي به سمت ايجاد
تعادل در فضاهاي شهري بافت تاریخی ایجاد میکند.
توجه به اندازه ،لزوم رعايت تناسبهاي مختلف را در
زمينههاي عملكرد و شكلها و ارزشها و ابعاد ضروري
ميسازد (نقیزاده  .)13 ،1379در بافتهای تاریخی تجلی
نظم در قالب سه نظام مشهود نظمآفرینی بوده است:
طبیعی ،هندسی و هماهنگ .هر نظام متکی به دیگری
است (اردالن .)79 ،1380بر همین باور بازآفرینی شهری
و بطور خاص بافتهای شهر اسالمی باید تجلی و حضور
این نظم سهگانه باشد.
تجليات عدل است.
 .4-1-2-4تعادل :تعادل يکي از ّ
قرآن تصريح ميکند كه نظام آفرينش ،بر عدل و توازن
است (مطهري  .)52 ،1391تعادل بيانگر اين است كه
هر موجودي در ضمن نظام وجودي خاص خود ،حركت
معيني منحرف شود به اختالل نظام آنها
ميکند و اگر از خط ّ
منجر خواهد شد (طباطبائی ،1374ج .)20:مصادیق تعادل
هم در بستر بافتهای تاریخی ،به تناسب و همخوانی
جمعیتپذیری با توان موجود در طبیعت ،توسعهی کالبدی
بناها و شهر با اتکا به مصالح طبیعی ،تقسیمبندی بنا و
اجزای شهر با خدمات مورد نیاز ،قابل مشاهده میباشد
(جهانبخش  .)83 ،1393تعادل در بافتهای تاریخی در
توجه به عناصر و عملكردهاي پاسخگو به نيازهاي معنوي
و رواني و مادي انسان در شهر ،تعادل بين مختصات
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گردیدهاند که این بافتها را واجد تبدیل شدن به میراث
فرهنگی ماندگار ملی و حتی بینالمللی نمودهاند؛ از اینرو،
معماران و شهرسازان مسلمان بنا بر ضروریات زیست
مسلمانی در اینگونه بافتها سعی در تبلور هر چه متکاملتر
آن بهویژه در مقاطع زمانی خاص داشتهاند .متخصصان
مختلف در مورد این اصول اظهارنظرهای متنوعی انجام
داده اند که این اصول عبارتند از اصل پیوستگی فضایی،
اصل همپیوندی واحدهای مسکونی و عناصر شهری ،اصل
محصور کردن فضا ،اصل مقیاس و تناسب ،اصل فضاهای

متباین ،اصل قلمرو ،اصل ترکیب ،اصل آگاهی و اصل
سلسلهمراتب (توسلی 23 ،1369؛ ترکزبان و مرادی،1390
 .)64مبنای انتخاب سنجههای مؤلفهی کالبدی در پژوهش
حاضر در مورد آیات ،روایات و منابع اصیل اسالمی تناسب
با مسئلهی بافت تاریخی است؛ در باب آرای نظریه پردازان،
کسانیکه شیوهی استنتاج اصول شهر اسالمی مبتنی بر
قرآن و منابع اصیل را در دستور کار دارند و نسبت به
مسئلهی بافت تاریخی پژوهش نمودهاند؛ در نظر گرفته
شدهاست.

جدول  .2نحوهی گزینش سنجههای مؤلفهی کالبدی در بافت تاریخی
(مأخذ :نگارندگان ،مبتنی بر قرآن ،منابع اصیل اسالمی ،آرای مشترک نظریهپردازان شهراسالمی)

سنجههای مولفه کالبدی
در بافت
زیبایی

ثبات و استحکام

نظم

وحدت

آیه  ۶سوره صافات ،آیه
4سوره تین ،آیه 35سوره
نور
آیات  74سوره اعراف،
خطبه190و  90نهج
146تا 149سوره شعراء،
البالغه ،طبرسی،
 82سوره حجر 27 ،سوره
تفسیرجوامع الجامع جلد،6
رحمن34 ،و 35سوره
طباطبائی
عنکبوت 6 ،سوره حاقه15 ،
سوره فصلت
ایات  2سوره فرقان۳ ،
خطبه  90نهج البالغه،
سوره طالق ۲۱ ،سوره
طباطبائی تفسیر المیزان
حجر 8 ،سوره رعد4-3 ،
سوره اعلی
طباطبائی تفسیر المیزان،
مطهری

حرعاملی ،تفضیل الوســائل
الشیعه جلد 5و16

آیات  3و 4سوره ملك

نقیزاده ،بلخاری

....

نقیزاده ،اردالن ،میثاقیان
نقیزاده ،جهانبخش
نقیزاده ،اردالن،
جهانبخش
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تعادل

آیات قرآن کریم

خطبههای نهج البالغه ،آرای مشترک نظریهپردازانی
تفسیر المیزان ،تفسیر جوامع که با استنتاج از آیات و
الجامع ،تفضیل الوســائل روایات به مقوله کالبد بافت
تاریخی پرداختهاند
الشیعه
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نمودار  .4بومیسازی مهمترین شاخصههای مولفه کالبدی در بازآفرینی یکپارچهی شهری مبتنی بر شهر اسالمی
(مأخذ :نگارندگان)

 .3-4بررسی مؤلفهی اجتماعی در بازآفرینی یکپارچه
شهری مبتنی بر آموزههای شهراسالمی
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 .1-3-4عدالت اجتماعی :در اسالم تعبیر عدالت
اجتماعی مفهومی مطلق است نه نسبی .این تعبیر بهعنوان
یک نظام اجتماعی ،از این حقیقت نشأت میگیرد که
خداوند ،انسانها را بهگونهای یکسان آفریده است (حجرات:
 .26)13تأکید بر اصل برابری و به تبع آن برادری مسألهی
دیگر است (انبياء .27)92 :بنابراين شریعت اسالمی بر این

نکته صحه میگذارد که هر فرد مسلمان از فرصت مساوی
جهت کسب برتری برخوردار میشود و تمام مسلمانان
بهطور یکسان به جامعه تعهد داشته و برای موفقیت آن نزد
خداوند ،مسئول میباشد (مرتضی  .)49 ،۱۳87امام علی(ع)
نیز عدالت را معیار ،انصاف ،بهترین داوری ،اصالح و
رستگاری و استواری امور مردم و نظمدهندهی فرمانروایی
معرفی کرده است .نمونهی کاربرد آن در تنظیم و تنسیق
روابط شهری و شهروندی ،وضع و تدوین قوانین حاکم در
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حوزهی مناسبات شهری و تصویب طرحهای ناظر به نهادها
در شهرهای اسالمی باید بر پایهی کرامت انسانی صورت
پذیرد (کیائی  .)62 ،۱۳۹۴دیدگاه اجتماعی غرب ،نشان
تحول نگاه به مقوله عدالت ،از جنبهی اجتماعی به توزیعی
و فضایی دارد (داداشپور و دیگران  .)81 ،1394تحقق این
اصل باید فراتر از این ،شرایط الزم جهت توسعهی کافی
قابلیتهای انسانی و اصل کرامت انسانی برای همگان در
بستر بافت تاریخی را فراهم آورد .با چنین رویکردی صرف
توجه به ارائهی خدمات شهری در قالب سلسلهمراتب
خدماتی نمیتواند کافی باشد .در همین راستا همهشمول
بودن و دسترسپذیر بودن فضاها در بافت تاریخی یکی از
مصادیق ظهور عدالت درکالبد بافت تاریخی شهر ایرانی-
اسالمی در امتداد نیل به حیات طیبه میباشد.
 .2-3-4تعامل اجتماعی :تعامل اجتماعی و عدالت
اجتماعی از مفهوم اسالمی یکپارچگی اجتماعی نشأت
میگیرند که هدف اساسی اسالم محسوب میگردد .روابط
مستحکم اجتماعی بعنوان واالترین الزام اسالم ،بهطور
مکرر در قرآن با تعبیر برادری بعنوان زیربنای فعالیتهای
همگامی جامعه مسلمانان مورد تأکید قرار گرفته است
(مرتضی  46 ،۱۳87و 75؛ حجرات10 :؛ اخوت .)25 ،1393
از عواملي كه میتواند روابط جامعه را به سمت ارزشهاي
آن جامعه هدايت نمايد؛ محيط زندگي و فضاهايي است كه
ارتباطات اجتماعي در آنها رخ میدهد .اين فضاها و سازمان
فضايي شهرها و ارتباط عناصر شهري با يكديگر میتواند
تأثير بسزايي در افزايش يا تقليل تماسهاي اجتماعي
داشته باشند كه بر ميزان احساس يگانگي جامعه نقش
دارند (نقیزاده  .)17 ،1379در مقولهی تعامالت اجتماعی
نگاه غرب بیشتر متمرکز بر منافع فردی است؛ در حالیکه در
نگاه اسالمی ،فرد حتی به خاطر منافع جمعی ایثار مینماید.
تفاوت دیگر اینکه مذهب یکی از محرکهای مهم تعامالت
اجتماعی است؛ گره خوردن تعامالت اجتماعی ما با آیینها
و مراسم مذهبی مثل عاشورا باعث ایجاد خاطره و تصویر
ذهنی در شهروندان میشود و همین امر خود به افزایش
سرمایههای اجتماعی در بافت منجر میگردد و مؤید ارتباط
تنگاتنگ مؤلفهی کالبدی و اجتماعی و فرهنگی بافتهای

تاریخی در بازآفرینی یکپارچه است.
 .3-3-4مشارکت اجتماعی :در قرآن ،اجراي
عدالت از طريق حضور مشارکتي آحاد مردم مورد توجه
قرار گرفته است و برقراري عدل و قسط در جامعه را از
طريق مشارکت مردم ميداند (حديد .28)25 :مشورت در
بعضي از آيات دیگر قرآن مانند :آيه  159آلعمران 29و
آیه  38شوري 30مورد تأکيد قرار ميگيرد .امام علي(ع)
نيز در اهميت مشورت ميفرمايند :مشورت عين هدايت
است و قطع ًا به خطر ميافتد کسيکه استبداد ورزد و به
رأي خود ،خويش را از ديگران بينياز ببيند (نهجالبالغه،
خطبه  .)31216امام خميني(ره) بر احساس مسئوليت مردم
و مشارکت همهجانبهی آنان در ادارهی امور کشور تأکيد
ميورزد (امامخميني  .)1368از آنجاییکه پژوهشها نشان
میدهند (رضازاده و سلسله  )131 ،1389مشارکتهای
مذهبى در بافتهای تاریخی به گونهی معنادارى بيشتر
میباشد؛ به این ترتیب میتوان از بستر و حوزهی عمومى
نهادهاى مذهبى درجهت رشد و تقويت انواع مشاركتها
اعتماد عمومى در بافتهای تاریخی استفاده نمود .تقویت
نهادهای مذهبی-اجتماعی از جمله هیات مذهبی،
انجمنهای خیریه و ...که اساس ًا زادگاه اصلی و پررنگ انها
به دلیل شرایط تاریخی بافتهای تاریخی میباشند.
 .4-3-4امر به معروف و نهی از منکر :گرایش به
خیر و فضیلت از جنبههای فطری انسان است که امور و
رفتار انسان را در جهت ارزشهای اخالقی او میسازد و
زمینهی پاکی را فراهم میکند .گرایش به خیر و فضیلت یا
فردی است یا اجتماعی .در وجه اجتماعی گرایش به تعاون،
کمک به دیگران ،فداکاری ،احترام ،ایثار ،رعایت حقوق را
تقویت میکند (جهانبخش 85 ،1393؛ و مطهری ،1387
 .)79پس این گرایش هم در ساختهها و هم در تأثیرپذیری
او از محیط ،اهمیت و جایگاه دارد .امر به معروف و نهي از
منکر در بينش اسالمي ،بهعنوان يکي از ابزارهاي نظارت
امور توسط مردم محسوب ميشود؛ قرآن استفاده از اين
ابزار را ،نشان برتري امت اسالمي ميداند (آلعمران:
11032؛ توبه 33 112 :و آل عمران.)34 105 :
 .5-3-4امنیت اجتماعی :امنیت از نیازهای اصلی فرد
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و جامعه است .حضرت ابراهیم(ع) از خداوند میخواهد که
مکه را شهری امن قرار دهد 35ابن عاشور در تحلیلی از
دعای ابراهیم(ع) گفته است :امنیت شهرها از یک سو در
گرو ویژگیهای زندگی سعادتمند و همراه با عدالت ،عزت
و رفاه است؛ و از سوی دیگر ،به آبادانی و روی آوردن به
امور سودبخش میانجامد (ابن عاشور  .)۶۹۶ ،1384هدف
خداوند برای قرار دادن مکه بهعنوان محل اجتماع مردم
جز با امنیت و فراوانی نعمت تأمین نمیشود .36برخی نیز
برآنند که وجود امنیت ،زمینهساز عبادت مردم است(رازی
 1371ج .)۴۸ :۴قرآن با تعبیر آمنة مطمئنة 37به هر دو
نوع امنیت ظاهری و روانی اشاره میکند .خداوند در بیان
امنیت به قوم سبا میفرماید :امنیت تمام عیار برقرار بود.
عالوه بر امنیت اقتصادی و سیاسی ،امنیت روانی نیز بهطور
کامل تأمین میشد( 38آیت اهلل مکارم شیرازی1400ق،
جلد .)63 :18

161

بهطور اجمالی میتوان عنوان نمود که اسالم در بعد
اجتماعی در تبلور مفهوم امت اسالمی ،به منظور تنسیق
روابط اجتماعی طبق نظر هشام ( )1387دربرگیرندهی
بسیاری از اصول نظام اجتماعی است که سبب ارتقای ابعاد
اجتماعی ،فرهنگی و حتی کالبدی میشود .از آنجاییکه از
یک سو بافتهای تاریخی ،نمایانگر هویتی هستند که طی
سالیان آنها را بر طبق سنن ،فرهنگ و نوع معیشت خود
به وجود آوردهاند (دانشپور و شیری  )1394و نیز دارای
ظرفیتهای اجتماعی-تاریخی است و از سوی دیگر ،اسالم
اساس ًا دینی با ماهیت اجتماعی است؛ لذا بستر مناسبی را
برای بروز مؤلفهی اجتماعی در بازآفرینی یکپارچه فراهم
مینماید؛ و برای تبلور همهی ابعاد آن باید در نظر داشته
شود؛ شاخصههای مؤلفهی اجتماعی کام ً
ال در تعامل با
یکدیگر معنا مییابند (نمودار .)5
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نمودار  .5بومی سازی مهمترین شاخصههای مؤلفهی اجتماعی در بازآفرینی یکپارچه شهر اسالمی-ایرانی (مأخذ :نگارندگان)
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 .4-6بررسی مؤلفهی اقتصادی در بازآفرینی
یکپارچهی شهری مبتنی بر آموزههای شهراسالمی

 .8نتیجهگیری

شهر ،زیستگاهی است که اجتماع انسانی را در قالب نظام
کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی گردهم میآورد .آنچه باعث تمایز
شهر اسالمی و نمونههای دیگر میشود؛ هدف غایی است
که مؤمنین از حضور در شهر خواهند داشت و آن تذکار تمام
مؤلفههای مذکور در جهت تعالی انسان در راستای قرب الهی
است .در این فرآیند بافتهای تاریخی بهعنوان هستهی بنیادین
و اولیهی شهر اسالمی ،جایگاه حضور فضاهای واجد ارزش و
حامل هویت تاریخی شهر اسالمی هستند؛ لذا نیازمند حفاظت
ارزشها و در عین حال توسعه و روزآمدی مفاهیم و مؤلفههای
حاکم بر آنها هستند .بازآفرینی شهری یکپارچهی شهری در
بافتهای تاریخی سیاستی چندبعدی است که بهدنبال ایجاد
تعادل و توازن در تأکیدات راهبردی مداخله است؛ و همانگونه
که قابل مشاهده است درهمتنیدگی مؤلفههای چهارگانه و
ارتباط دو و چندسویهی هر یک به سادگی قابل استدالل و
مشاهده است .تدقیق مقولهی بومیسازی این سیاست مبتنی
بر آموزههای شهر اسالمی دربردارندهی نتایج زیر مطابق با
نمودار  6است:
 oمؤلفهی اجتماعی و اقتصادی در اصل عدالت با یکدیگر
همپوشانی اصیل دارند و بهعبارت دیگر تحقق اصل عدالت

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

شهر ربانی متوجه توحید و وحدت ،الزمهی حیات معنوی،
اسالمی و تنظیمکنندهی فعالیتهای مادی میباشد (آل
عمران39 102 ،؛ جهانبخش  .)82 ،1393هدف اصلی
برنامهریزی بهعنوان یک فرآیند جهتدار در راستای ایجاد
رفاه و رونق اقتصادی در زمین و کسب اعتبار برای صلح
ابدی از طریق فرمانبرداری کامل از پروردگار با مطالعه
در اسالم حاصل میشود .این بهروزی بدون شناخت از
نیازهای عمومی که جزء حقوق افراد تلقی میشوند؛ ممکن
نخواهد بود .با توجه به اصول شریعت اسالمی ،تمامی
اعمال از جمله برنامهریزی بر حسب منافع و زیان اجتماعی
مورد ارزیابی قرار میگیرند (اخوت  .)114 ،1389همچنین
از سیرهی پیامبر بهرهگیری بهینه از شرایط موجود و
تبدیل تهدید به فرصت در فضاهای مدیریتی و همچنین
توجه به فضای عرصههای اقتصادی ،حاصل میشود.
(میرزایی36 ،۱۳۸۷؛ و ستاری  .)120 ،1388در ارتباط
با حقوق جمعی ،یکی از وجوه عدالت در جامعه ،موضوع
فقدان تبعیضات و پیشگیری از ظهور قطببندیهای
نامتعادل است .قطببندیهای شهری بهویژه از جنبههای
اقتصادی و دسترسی به امکانات عمومی ،یکی از وجوه
بارز بیعدالتی است که در شهرها بهویژه اخیراٌ به منصهی
ظهور رسیدهاند (امینزاده  .)۲9 ،۱۳۸۱تحقق اصل عدالت
چه در بعد اجتماعی و چه بعد اقتصادی هدف غایی است
و در صورت نیل به آن اصولی مانند اصل حفظ کرامت
انسانی و اصل رفاه نیز محقق خواهند شد (کیائی ،۱۳۹۴
.)62
جایگاه اخالق در اقتصاد اسالمی :واژهی میزان در
قرآن گاه در کنار کتاب آورده شده که به سنجش حق از
باطل تعبیر شده؛ (حدید ،40 25 :شورا )41 17 :و گاه در
باب اخالق در اقتصاد آمده (اعراف ،42 85 :هود،43 11 :
انعام ،44 152 :الرحمن)45 9 :؛ بر این اساس میتوان
گزارههای زیر را بهعنوان جمعبندی بحث حاضر ارائه نمود:
 .1هدف غایی در نظام اقتصادی شهراسالمی ،تحقق
عدالت و رفاه اجتماعی است.

 .2ارزش بنیادین در اقتصاد شهر اسالمی اینست که رفتار
اقتصادی باید در چهارچوب هنجارها ،ارزشهای اخالقی و
الگوهای رفتاری که قرآن و سنت تعریف میکنند؛ قرار بگیرد
(کهف .)159 ،1385
 .3به عقیدهی زرقا 46تحقق اقتصاد اسالمی در دو سطح
قابل تنسیق و تحقق است :الف) اصول بنیادین حاکم بر نظام
اقتصادی در شهراسالمی ،ب) رفتار شهروندان مسلمان در
قالب سازوکار فوق (زرقا .)28 ،1958
 .4بازآفرینی بافتهای تاریخی از یکسو به دلیل وجود نظام
اقتصادی ،اصل عدالت و رفاه اجتماعی باید محقق گردد و از
سوی دیگر سازوکارهای اقتصادی تداوم حیات در بافتهای
تاریخی (ناسر  .)84 ،2003شهرهای اسالمی اعم از وجود
نهادهای مدنی اقتصادی-اجتماعی (اصناف ،جمعیتهای
خیرین و هیات مذهبی و )...و راهکارهای اقتصاد اسالمی مانند
وقف ،انفاق و ...بروزرسانی و عملیاتی شوند.
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در بافتهای تاریخی ،نتایج صریح خود را در عرصهی
اجتماعی و هم اقتصادی متبادر مینماید.
 oمعنای مکان و تداوم آن در بافت ،حفظ هویت را به
همراه خواهد داشت که در ابعاد کالبدی و فرهنگی به
صراحت قابل ادراک خواهند بود.
 oاصل وحدت اصل راهبردی در میان بقیهی اصول است
که تمام مؤلفههای بازآفرینی یکپارچهی شهری به منظور
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تحقق آن شکل میگیرند و تحقق یکپارچگی در بازآفرینی
با رویکرد اسالمی مشروط به تحقق اصل وحدت است.
 oدر نهایت باید رویههای متوازن ،چندوجهی و یکپارچه را
در قالب بازآفرینی یکپارچه بهعنوان سیاستی منسجم اتخاذ
نمود؛ قاعدت ًا در این مسیر باید زمینههای بومی و شرایط
منحصر به فرد هر بافت و هویت خاص آن را بهطور خاص
لحاظ نمود (نمودار .)6

نمودار  .6مدل مفهومی بویسازی بازآفرینی یکپارچهی شهری در بافتهای تاریخی شهر اسالمی (مأخذ :نگارندگان)
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08
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Merseyside County Council .7
holistic .8
Roberts .9
Skyes .10
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َ .11يا أَيُّ َها ُ
ِّ
ٍ َ
َ ٌ
ْ
ََ ْ
َ َ
َََ ْ ُ ً َ َ
(الحجرات)13 :
Zukin .12
عيف الْ َكرا َمةَِ ،و اَ ْن َيخْ ت َِم لى َو لَ َ
السعا َد ِة
ميل ا ْالثَ ِر فِى الْبِالدَِ ،و تَما ِم ال ِّن ْع َم ِة َو تَ ْض ِ
 .13لْواضِ ِح اِلَ ْي ِه َو اِلى خَ لْ ِقهَِ ،م َع ُح ْس ِن الثَّنا ِء فِى الْعِبادَِ ،و َج ِ
ك ب ِ َّ
َّ
َّ
ّ
ً
َ
َ
ِرين َو َسل َم تَ ْسليما كثيرا(خطبه  ۹۰نهج البالغه)
السال ُم َعلى َر ُس ِ
بين الطاه َ
ول اللّ َصلَّى اللّ َعل ْي ِه َو آل ِ ِه الط ِّي َ
َو الشَّ ها َدةِ ،اِنّا اِلَ ْي ِه را ِج ُع َ
ونَ .و َّ
ِب (صافات)6 :
السما َء ال ُّدنْیا ب ِ ِزی َنة الْ َکواک ِ
 .14انّا َز َّینَّا َّ
َ
يم (تین)4 :
 .15لَ َق ْد خَ لَ ْق َنا ْ ِ
ان فِي أ ْح َس ِن تَ ْق ِو ٍ
الن َْس َ
َ
بال بُ ُيوت ًا َفا ْذ ُک ُروا آال َء َّ
ً
ُ
ُ
ُ
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َ .16و ا ْذ ُک ُروا إِ ْذ َ َ ْ
دين (اعراف)74 :
ال ْْر ِ
ض ُم ْفسِ َ
ْ
ً
ِنين (حجر)82 :
ون م َِن ال ِج ِ
بال بُ ُيوتا آم َ
َ .17و کانُوا َينْحِ ُت َ
 .18ا َِّن ُّ
کل شی ٍء ُم ّد ًة و َاج ً
ال (نهجالبالغه ،خطبه )90
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ض بِغ َْي ِر الْ َح ِّق َو َقالُوا َم ْن أشَ ُّد ِمنَّا ُق َّو ًة أ َولَ ْم َي َر ْوا أ َّن َ
ون
اس َت ْك َب ُروا فِي ال ْْر ِ
الل الذِي خَ لَق َُه ْم ُه َو أشَ ُّد ِم ْن ُه ْم ُق َّو ًة َو َكانُوا بِآ َياتِ َنا َي ْج َح ُد َ
َ .19ف َأ َّما َعا ٌد َف ْ
(فصلت)15 :
ي ٍء َف َقد ََّر ُه تَقْديراً (فرقان)2 :
 .20خَ لَ َق ُک َّل شَ ْ
َّ
ُ
ِّ
ً
 .21إِ َّن َّ َ
ُ
َ
َ
َ
ي ٍء ق ْدرا (طالق)3 :
الل بال ِغُ أَ ْم ِر ِه ق ْد َج َعل الل ل ِکل شَ ْ
ي ٍء إِ َّال ِع ْن َدنا خَ زائ ِ ُن ُه َو ما نُ َن ِّزلُ ُه إِ َّال ب ِ َق َد ٍر َم ْع ُلو ٍم (حجر)21 :
َ .22و إِ ْن م ِْن شَ ْ
ُ
ُّ
ُّ
ُ َّ .23
ي ٍء ِع ْن َد ُه ب ِ ِمقْدا ٍر (رعد)8 :
غيض ال ْْرحا ُم َو ما تَ ْزدا ُد َو ُکل شَ ْ
الل َي ْعلَ ُم ما تَ ْحم ُِل ُکل أنْث 
ي َو ما تَ ُ
بير ُه (خطبه  90نهج البالغه)
ْدير ُهَ ،و َدبَّ َر ُه َف َالْ َط َف َت ْد َ
َ .24قد ََّر ما خَ لَ َق َف َا ْح َك َم َتق َ
 .25الذي خلق سبع سموات طباق ًا ما تري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور ،ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك
البصر خاسئ ًا و هو حسير (ملك 3 :و )4
ُ
َّاس إِنَّا خَ لَ ْق َنا ُك ْم م ِْن َذ َك ٍر َوأنْ َثى َو َج َعلْ َنا ُك ْم شُ ُعوبًا َو َق َبائ َِل ل ِ َت َع َار ُفوا إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد َّ
اللِ أَ ْتقَا ُك ْم إِ َّن َّ َ
ِيم خَ بِير (حجرات)13 :
َ .26يا أَيُّ َها الن ُ
الل َعل ٌ
.27انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم و اتقوا اهلل لعلكم ترحمون (انبياء)92 :
اس بِالْق ِْسطِ (حدید)25 :
ِتاب َو الْم َ
ِیزان ل َِیقُو َم ال ّن ُ
 .28لَ َق ْد أَ ْر َسلْنا ُر ُسلَنا بِالْ َب ِّیناتِ َو أَنْ َزلْنا َم َع ُه ُم الْک َ
 .29فبِ َما َر ْح َم ٍة م َِن َّ
اللِ ل ِ ْن َت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك ْن َت َف ًّظا َغل َ
ِيظ الْ َقلْ ِب َلنْف َُّضوا م ِْن َح ْول َِك َفا ْع ُف َع ْن ُه ْم َو ْاس َت ْغف ِْر لَ ُه ْم َوشَ ا ِو ْر ُه ْم فِي الْ ْم ِر َفإِ َذا َع َز ْم َت َف َت َو َّك ْل
َعلَى َّ
ِّ
اللِ إِ َّن َّ َ
ْ
ِين (آل عمران)159 :
الل ُيحِ ُّب ال ُم َت َوكل َ
ُون (شوری)38 :
َ .30والَّذ َ
ورى بَ ْي َن ُه ْم َوم َِّما َر َز ْق َن ُاه ْم ُين ِفق َ
ِين ْاس َت َجابُوا ل َِربِّ ِه ْم َوأَ َقا ُموا َّ
الص َل َة َوأَ ْم ُر ُه ْم شُ َ
 .31اإلستشاره عين الهداية و قد خاطر من استغنى برأيه (نهج البالغه ،خطبه )216
َ
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َ ِ
ون ِ َ ْ َ َ ْ
ُ .32ك ْن ُت ْم خَ ْي َر ُأ َّم ٍة ُأخْ ِر َج ْت ل ِلن ِ
َ ًْ ُ ْ ُْ ُ ُ ُ َ
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن الْ ُم ْن َك ِر َو ُت ْؤ ِم ُن َ
َّاس َت ْأ ُم ُر َ
ُون (آل عمران)110 :
َوأَ ْك َث ُر ُه ُم الْفَاسِ ق َ
ون ل ُِح ُدو ِد َّ
ِنين
ون بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َو الن ُ
اللِ َو بَشِّ ِر الْ ُم ْؤم َ
ون َع ِن الْ ُم ْن َک ِر َو الْحاف ُِظ َ
َّاه َ
ون ْالم ُِر َ
السا ِج ُد َ
ون ال َّرا ِک ُع َ
السائ ُِح َ
ون الْحام ُِد َ
ون الْعاب ِ ُد َ
 .33التَّائ ُِب َ
ون َّ
ون َّ
(توبه)112 :
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن الْ ُم ْن َک ِر َو ُأولئ َ
ون (آل عمران)105 :
ون بِالْ َم ْع ُر ِ
ِک ُه ُم الْ ُم ْفل ُِح َ
ون إِلَي الْخَ ْي ِر َو َي ْأ ُم ُر َ
َ .34و لْ َت ُک ْن ِم ْن ُک ْم ُأ َّم ٌة َي ْد ُع َ
َ .35وإِ ْذ َق َ
ِيم َر ِّب ْاج َع ْل َه َذا الْ َبلَ َد آ ِم ًنا (ابراهیم)۳۵ :
ال إِبْ َراه ُ
َ
َ
ِيم َوإِ ْس َماع َ
ِين َوال ُّر َّك ِع
َ .36وإِ ْذ َج َعلْ َنا الْ َب ْي َت َم َثابَ ًة لِّلن ِ
ِين َوالْ َعا ِكف َ
ِيل أن َط ِّه َرا بَ ْيت َِي ل َِّلطائِف َ
ِيم ُم َصلًّى َو َع ِه ْدنَا إِلَى إِبْ َراه َ
َّاس َوأ ْم ًنا َواتَّخِ ُذواْ مِن َّمقَا ِم إِبْ َراه َ
الس ُجود (بقره)۱۲۵ :
ُّ
Diamond

Liddle
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ان َف َكف ََر ْت ب ِ َأنْ ُع ِم َّ
اللِ َف َأ َذا َق َها َّ ُ
َ .37وضَ َر َب َّ ُ
الل َم َث ً
اس الْ ُجو ِع َوالْخَ ْو ِف ب ِ َما َكانُوا
ال َق ْر َي ًة َكان َْت آَ ِم َن ًة ُم ْط َمئِ َّن ًة َي ْأتِي َها ِر ْز ُق َها َرغَداً م ِْن ُك ِّل َم َك ٍ
الل ل َِب َ
ون (نحل)112 :
َي ْص َن ُع َ
َ
َّ
ِین (سبا)18 :
ین الْق َُری التی بَ َرک َنا فِی َها ُق ًری ظ ِه َر ًة َو َقد َّْرنَا فِی َها
َ .38و َج َعلْ َنا بَ ْی ُ
الی َو أ َّیام ًا َءا ِمن َ
نه ْم َو بَ َ
َ
السیر سِ ُیروا فِی َها لَ َی َ
َ
َّ
َّ
َ
َّ
ون (آل عمران)102 :
ِم
ل
س
م
م
ت
ن
أ
و
ال
إ
ُن
ت
و
م
ت
ال
و
ه
ت
ُقا
ت
ح
الل
ُوا
ق
ت
ا
وا
ن
م
آ
ذين
قَّ
ِ
ِ
 .39يا أَيُّ َها ال َّ َ َ ُ
َ َ ُ َّ ِ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ
َ
ْ
َ
َ
َّاس َو ل َِي ْعلَ َم َّ ُ
الل َم ْن
س شَ دي ٌد َو َمناف ُِع ل ِلن ِ
ِتاب َو الْ َ
َّاس بِالْق ِْسطِ َو أنْ َزلْ َنا الْ َحدي َد في ِه بَأ ٌ
ميزان ل َِيقُو َم الن ُ
 .40لَ َق ْد أَ ْر َسلْنا ُر ُسلَنا بِالْ َب ِّيناتِ َو أنْ َزلْنا َم َع ُه ُم الْک َ
َي ْن ُص ُر ُه َو ُر ُسلَ ُه بِالْغ َْي ِب إِ َّن َّ َ
الل َق ِو ٌّي َعزي ٌز (حدید)25 :
ُ َّ .41
ميزان َو ما ُي ْد َ
ريب (شورا)17 :
ِتاب بِالْ َح ِّق َو الْ َ
السا َع َة َق ٌ
ريک لَ َع َّل َّ
الل الَّذي أَنْ َز َل الْک َ
َ
َ
َّ
قال يا َق ْو ِم ا ْع ُب ُدوا َ
خاه ْم شُ َع ْيب ًا َ
َّاس
َ .42و إِلي َم ْد َي َن أ ُ
الل ما لَ ُک ْم م ِْن إِل ٍه غ َْي ُر ُه َق ْد جا َءت ُْک ْم بَ ِّي َن ٌة م ِْن َربِّ ُک ْم َفأ ْو ُفوا الْ َک ْي َل َو الْ َ
ميزان َو ال تَ ْبخَ ُسوا الن َ
ُ
ُ
ُ
َ
ِنين (اعراف85 :
م
ؤ
م
م
ت
ن
ک
ن
إ
م
ک
ل
ر
ي
م
ِک
ل
ذ
ِها
ح
ال
ص
إ
د
ع
ب
ض
ْر
ل
ا
ِي
ف
أَشْ يا َء ُه ْم َو ال ُت ْفسِ ُدوا
خَ
ْ
َ
ْ ِ َْ َ ِ ْ
ْ ٌْ ْ ِ ْ ُْ ْ ُ
َ
َ
قال يا َق ْو ِم ا ْع ُب ُدوا َّ َ
الل ما لَ ُک ْم م ِْن إِل ٍه غ َْي ُر ُه َو ال تَ ْنق ُُصوا الْم ِْک َ
خاه ْم شُ َع ْيب ًا َ
ميزان إِن ِّي أرا ُک ْم بِخَ ْي ٍر َو إِنِّي أ ُ
خاف َعلَ ْي ُک ْم
َ .43و إِل 
ي َم ْد َي َن أَ ُ
يال َو الْ َ
ذاب َي ْو ٍم ُمحيطٍ (هود)11 :
َع َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
شُ
ميزان بِالْق ِْسطِ ال ن َُکلِّ ُف نَفْس ًا إِ َّال ُو ْس َعها َو إِذا ُقلْ ُت ْم َفا ْع ِدلُوا َو لَ ْو
ل
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ِ
ِ
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َ
َُ
ُ َ ْ
ْ َ
َ .44
َ ْ َ ُ َ َْ
َ
َّ
َّ
َّ
ون (انعام)152 :
کان ذا ُق ْربي َو ب ِ َع ْه ِد اللِ أ ْو ُفوا ذل ُِک ْم َو َّصا ُک ْم ب ِ ِه لَ َعل ُک ْم تَ َذک ُر َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
خْ
ميزان (الرحمن)9 :
ل
ا
وا
ر
ت
ال
و
ِس
ق
ل
ا
ب
ن
ز
و
ل
ا
وا
قيم
أ
و
.45
سِ
طِ
َ
َ ُ َْ َ ِ ْ َ ُ ُ
Zarqa .46
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