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پیشگفتار
گسســت فرهنگــی و نفــوذ مؤلفههــای غیربومــی بــه پیکرهی
شــهرهای ایرانی در دهههای اخیر و ضعف در آموزههای دینی
در نظام آموزشی و اجرایی به نبود راه مشخص ،الگوی توسعه
و پیشــرفت باز میگردد .با پیروزی انقالب اســامی بازگشــت به
مبانی اســامی ،توجه به کرامات انســانی و اتکاء به فکر و ابتکار
ایرانــی بار دیگر مــورد توجه قرار گرفته .تدوین نقش ـهی الگوی
اســامی ایرانی پیشــرفت از ســوی مقام معظــم رهبری موجب
شــده حیات دینی و طراحی فرهنگ منســجم اســامی دستور
کار متخصصیــن در حوزههای مختلف از جمله شهرســازی قرار
گیرد.
در ایــن راه آنچــه اهمیــت دارد ،روش پیادهســازی نظــام
مدیریــت فرهنگــی نظــام اســامی متناســب بــا دســتور زبــان
خــاص آن حــوزه و تدویــن مدلــی کارآمــد در اجــرای برنامههــا
و سیاس ـتهای کلــی نظــام ارزشــی حا کــم اســت .بــه گون ـهای
1

فصل
پیشگفتار
عنوان

کــه بتــوان الگویــی نظــری و عملیاتــی از شــهر اســامی– ایرانــی
متناســب بــا مهندســی فرهنگــی اهداف انقــاب اســامی ارائه
نمود.
ایــن تحقیــق از یک ســو بنیــادی با هــدف توســعهی دانش و
مبانــی و از ســوی دیگر کاربــردی به منظور توســعهی راهکارها و
راهحلهــا اســت .در ایــن تحقیــق با روشــی نظــری و عملیاتی با
رویکرد توصیفی ،تحلیلی و کیفی و از روش اســتدالل منطقی بر
پایهی منابع کالم الهی و معصومین و استنباط عقلی به ارائهی
مدلی مفهومی و عملیاتی از مبانی سازندهی شهر اسالمی ،مدل
اجرایــی راهبرد فرهنگی با تبیین پیوســت فرهنگی و مهندســی
فرهنگی نظام حا کم در ســاختار شــهر اســامی و ارائــهی الگوی
پیشنهادی از شهر اسالمی با بستری فرهنگی و ارزشی پرداخته
شده است.
بر مبنای اســتدال لهای صورت گرفته ،راهبرد ســامانههای
فرهنگــی به عنوان مدل اجرایی راهبرد فرهنگی نظام اســامی
با دو اصل مهندســی فرهنگی و پیوســت فرهنگی ارائه گردیده
است .این مدل ،برشی از مبانی سازندهی هویت شهر اسالمی
در سطح راهبردهای فرهنگی با هویتی سیستمی و سامانهای
اســت کــه دو قطــب درونی(اصــول راهبــردی) و بیرونی(نظــام
راهبــردی) الی ـهی فرهنگــی شــهر اســامی را بــا ارائــهی راهــکار
مفهومی و کاربردی به ســمت اهداف شکلگیری شهر اسالمی
هدایــت مینمایــد .در نهایــت ،بــر پای ـهی بنیانهــای نظــری و
اســتدال لهای مطــرح شــده ،ســاختاری مرکــزی از شــهر نوین
اســامی با نظام شــبکهی فرهنگی از شهر اســامی مدلسازی
عملیاتی گردیده است.
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تقریظ
طرح مباحث نســبت اســام بــا فرآیندهای انســانی از جمله
آثــار هنــری و معمــاری و شهرســازی ،از مهمتریــن مســائل در
تحقق تمدن نوین اسالمی بعد از پیروزی انقالب است.
ا گــر به تعارض بنیانــی و عمیق فرهنگ لیبرال ســرمایهداری
غــرب و الجــرم تمدن برآمــده از آن با فرهنگ الهی اســام قائل
هســتیم ،راهــی جــز تبییــن همــه جانبــه فرهنــگ اســامی بــا
فرآیندهــای انســانی بــه عنوان مقدمــه ای بــرای تحقق تمدن
برآمده از آن باقی نمیماند.
در نظریــه ای کــه اینجانــب بــا عنــوان (نســبت اســام بــا
فرآیندهای انســانی) در کرس ـیهای نظریهپردازی شورایعالی
انقالب فرهنگی ارائه نموده و به داوری و تأئید رسیده است.
بــا ارائــه مدلــی از ســاختار و مراحــل پنجگانــه در فرآیندهــای
انســانی ،اثبــات مینمایم که در ســه مرحلــه آغازین آن مکتب
3

عنوان فصل
تقریظ

اســام ،منابع و مبانی اساســی ،خطا ناپذیر و جامع و مانعی را
به صورت کامل ارائه نموده است.
در مرحلــه اول ( راهبردهــای مفهومــی ) مبتنی بــر اعتقادات
اســامی و تبیین و تشــریح عالم و آدم و اســتعدادهای بالقوه و
بالفعل او یعنی ( هست و نیستها ) ،در مرحله دوم (راهکارهای
عملــی) مبنی بــر احکام پنجگانه اســامی و گزارههــای (حالل و
حــرام ،مســتحب ومکــروه ومباح) يعنــی ( باید و نبایدهــا ) و در
مرحله ســوم ( راهحلهای اجرائی ) و روش و شــیوه اجرائی آثار
مبتنــی بــر اصــول ( دهگانه در اجتهاد اســامی ) ،یعنی ( ســبک
(ص)
اجرائی در خلق آثار ) ارائه نموده است که از آنها پیامبر ا کرم
بــه عنوان علوم مفید یاد مینماینــد 1.مرحله چهارم مربوط به
( اجتهاد متخصصین ) 2هر رشته است در خلق آثار و در مرحله
پنجم ( تأثیرات آثار بر مخاطبین ) می باشد| .
بنابــر ایــن نظریه و بــا بدیهیات اســامی ،اثبات میشــود که
مکتــب اســام نــه تنهــا نســبت بــه فرآیندهــای انســانی بینظر
و بیتفــاوت نیســت ،بلکــه در ســه مرحلــه از پنــج مرحلــه آن
ً
مســتقیما و در دو مرحله بعد نســبت به افکار و آثار انســانی به
صــورت غیــر مســتقیم ،و معیارهائــی را مطرح نموده اســت که
میتــوان از طریــق آنهــا به صورت نســبی آثاری در طــراز فرهنگ
اســامی و ایجــاد تمــدن مطلــوب اســامی ،گامهــای مؤثــری
برداشــت و در عین حال از طریق آن اصول و معیارها ،کلیه آثار
انسانی را مورد نقد و ارزیابی و عبرت آموزی قرار داد.
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 -1قــال ا ّلن ِبـ ُّـي ص ِإن َمــا ال ِعلـ ُـم ثالثــة َآيــة
ُ ْ َ َ ٌ َ ْ َ َ ٌ َ َ ٌ َ ْ ُ َّ ٌ َ َ ٌ
محكمــة أو ف ِريضــة ع ِادلــة أو ســنة قا ِئمــة
َ َ َ َ َ ٌ
َو َمــا خال ُهـ ّـن ف ُهـ َـو ف ْضــل  .پیغمبــر (ص)
فرمــود :همانــا علــم ســه چیــز اســت :آیــه
محکــم ،فريضــه عادلــه ،ســنت پابرجــا ،و
غیــر از ایــن فضــل اســت( .اصــول کافــی
جلــد  ۱صفحــه ۳۷ :روايــه )۱:

بــا گذشــت حــدود چهــل ســال از پیــروزی انقالب اســامی،
متأســفانه هنوز اقدام اساســی و بنیانی در حوزه تحول و ارتقاء
علــوم انســانی از جمله مباحث میان دانشــی ،نظیــر آثار هنری
و معمــاری و شهرســازی در اصــاح ســرفصل و محتوای دروس
دانشگاه ها بر داشته نشده است

َ
َْ
 -2امــام صــادق فرمودنــدَ :عل ْي َنــا ِإلقـ ُـاء
ُ
َ ُ
َ ُ
َ
َ
ُ
ْ ُ
ـول ِإل ْيكـ ْـم َو َعل ْيكـ ُـم ّالتفـ ّـر ع «بــر
الصـ ِ
ماســت ارائــه اصــول (راهبردهــای
نظــری و عملــی) و بــر شماســت اجتهــاد
فــروع یعنــی (خلــق آثــار مــادی و صــوری)
(بحاراألنــوار ج )۲۴۵ ،۲
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غربــی در نوع نگرش به انســان در فرهنگ ( اومانیســتی ) غرب
و (حیوانپنداری او ) در حوزه سیاســت و دیدگاه (لیبرالیسم) و
آزادی نفس اماره و هوا پرستی انسان یعنی ( آزادی حد ا کثری
هواهــای نفســانی انســان ) در حــوزه انســان شناســی و جامعه
شناســی و دیدگاه ( ســرمایهداری آزاد ) و حا کمیت زراندوزان و
دنیا پرســتان در حوزه اقتصاد و در مجموع حا کمیت ( زر و زور
و تزویر ) بر جوامع انسانی است .
در صورتیکه در فرهنگ اسالمی ،انسان غیر از ابعاد حیوانی،
ََ ْ
دارای بعــد الهــی و عقالنــی و روحانــی اســت ( نفخـ ُـت فيـ ِـه ِم ْن
ُروحــي ) 1و آزادی انســان بیــن دو جبــر بیرونی ناشــی از مشــیت
و ( قضــا و قــدر الهــی ) و دو جبر درونی ناشــی از مقابله دو نفس
عقالنی ( ّ
لوامه ) و نفس حیوانی ( ّاماره ) می باشد.
تأثیــرات ایــن دو فرهنــگ و تفاوتهای بــارز آنها بــر (بینشها،
انگیزههــا و راهحلهــا) در کلیــه رشــتهها و حوزههای تخصصی
بــه خصوص مباحث زیبایی شناســی ،فلســفه هنــر و خلق آثار
معماری و شهرسازی بسیار اساسی و بنیادی است.
البتــه نقطــه مشــترک ایــن دو فرهنــگ در حــوزه مجمــوع
دســتاوردهای علوم تجربی اســت ،که از منظر اسالمی تا نقض
نشــده اســت به عنوان ( علوم بشــری ) و ( علوم عرفي ) و ( علوم
ظنی و احتمالی ) در قالب اســتانداردها در معماری و ســرانهها
در شهرســازی بــا توجه به مجموع شــرایط زمانــی و مکانی باید
رعایت و بهرهبرداری شود .البته به قول آیت اهلل جوادی آملی،
علــوم تجربــی موجــود نیز ناقص اســت ،زیــرا از ابعــاد علتهای
(مــادی و صــوری ) پدیدهها صحبــت میکند ولــی از علتهای
(فاعلی و غائی ) آنها غافل اســت و بحث نمینماید و متأسفانه
(خلقت ) را (طبیعت) میپندارد.

َ
ّ ُ ََ ْ ُ
يــه ِم ْ
ــن
 -1ف ِــإذا َس َــو ْي ُته َو نفخــت ِف ِ
ََُ َ
ُ
َ
ـاج ِدين (پــس آنگاه
ُر ِ
وحــي فقعــوا لــه سـ ِ
کــه او را بــه خلقــت کامــل بياراســتم و از
روح خــود در او بدميــدم بــر او بــه ســجده
در افتيــد).

عــاوه بــر فرهنــگ غنــی و الهــی اســام در حــوزه فرآیندهــای
انسانی ،تمدن و آثار هنری دوران اسالمی ایران نیز ،به صورت
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تقریظ

نســبی واجــد ارزشهــا ،زیبائیهــا و تجربیاتی اســت بی بدیل،
قابــل بهرهبرداری ،عبرت آموزی و الهــام از اصول و راهبردهای
فرازمانی و فرا مکانی آن.
در مجمــوع در دوران گــزار از فرهنــگ غربــی و غــرب زده
معاصــر ایــران و جهــان ،بایــد از تالشــهای مجدانــه فرهنــگ
پژوهــان مســلمان و در حوزه های مختلــف تخصصی قدردانی
و سپاسگزاری نمود و با ارزیابی و تحلیل عمیق و نقد منصفانه
دســتاوردهای آنهــا ،تعامــل ،هــم اندیشــی و هــم افزائــی روز
افزونی ابتدا بین اندیشــمندان و هنرمندان مســلمان و سپس
در عرصــه نبــرد تاریخ ســاز فرهنگهــا و تمدنها ،حقــوق مصادره
شــده فرهنــگ و تمــدن اســامی را از مســتکبرین خــود خواه و
خــود بنیــاد جهان بــاز ســتاند و در تحقق فرهنــگ و تمدنی در
طراز انســان خداجوی ( حي متأله ) و بســتر سازی سیر متعالی
انسان ،جهادی انقالبی و جهانی را سامان بخشید.
بــه ســهم خــود از همــه اندیشــمندان و متخصصینــی که در
جهــت تبیین فرهنگ اســامی و تالش در جهــت تحقق تمدن
نوین اسالمی گام برداشته و برمیدارند از جمله محققین عزیز و
مجاهد این رساله ،سپاسگزاری و قدردانی مینمایم .اطمینان
خاطــر دارم کــه آینــده متعالــی ،متعلــق به آنهــا و همه کســانی
اســت کــه در خدمــت حیات طیبه انســانی و تمــدن مطلوب و
جهانی آن مجاهده مینمایند.
با آرزوی توفیق و تأئيد الهی برای همه عزیزان .
عبدالحمید نقرهکار
ریاست مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری
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فصل اول
معرفی و ساختار پژوهش
شــهر از الیههــای مفهومــی مختلفــی تشــکیل شــده اســت.
در بعــد نظــری مبانــی ،ارکان و نظــام ســازماندهندهای آن
را میســازد تــا در بعــد عمــل شهرســاخته شــده ،شــهر انســان
متعالــی باشــد .انســان بخــش قابــل توجهــی از زندگــی خــود را
در شــهر میگذرانــد و محیط شــهر بــر زندگی او تاثیرگذار اســت.
شــهر ســاخت شده میبایســت دارای صفاتی باشــد که با ابعاد
وجودی انسان و نیازهای او تطبیق یابد.
در بحــث پیشرو به جاری کردن فرهنگ و ارزشهای دینی
و اخالقــی در جامعــه و ادارهی زندگــی بر پایهی اصول اســامی
پرداختــه و پــس از آن بــا ارائــه شــاخصها و ضوابــط مهندســی
فرهنگی شهر اسالمی به دنبال  یافتن راهحلهای کاربردی در
شهر معاصر است.

7

ساختار پژوهش
معرفی وفصل
عنوان

 -1-1بیان موضوع ،ضرورتها و تبیین مسأله
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی همــواره یکــی از اصلیترین
اهــداف حــوزه فرهنگــی  -اجتماعــی بــوده اســت .در ایــن
ســاختار جــاری کردن فرهنــگ و ارزشهای دینــی و اخالقی در
جامعــه و ادارهی زندگــی بر پایهی اصول اســامی از اصلیترین
سیاستگذاریهای فرهنگی از سوی رهبر انقالب بودهاست.
به منظور اجرایی شــدن این اهداف ،مهندســی فرهنگی به
عنــوان اصلیتریــن راهبــرد مدیریــت فرهنگــی در طــرح الگوی
اســامی -ایرانی پیشرفت2مطرح گردیده است .در این راهبرد
پیوســت فرهنگــی در راســتای مهندســی فرهنــگ ،مهندســی
فرهنگی و مدیریت فرهنگی روشی برای عملیاتی کردن ایدهها،
سیاس ـتها و برنامههــای فرهنگــی در فضــای عمــل اجتمــاع
اســت(رضایی  .)1391هــدف ،دســتیابی بــه مدلــی واقعگــرا،
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.
در اینجــا بــا فــرض آشــنایی متخصصــان بــا نظــام مدیریــت
فرهنگــی کشــور و مشــخص بــودن تعاریــف و مفاهیــم و اصــول
کلــی آن از جملــه مباحــث مهندســی فرهنگی و پیوســت نگاری
فرهنگی درصدد است ،تا جایگاه مفاهیم را برمبنای تعاریف آن
در ســاختار نظری شهر اسالمی بیان نماید .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 ســطح مدیریت فرهنگی جامعه در حوزهی
شهرسازی اسالمی  -ایرانی ارائه شود.
بنابراین تحقیق درصدد پاسخگویی به سواالت زیر است؟
1)  1نظــام مدیریــت فرهنگــی نظام اســامی با چه روشــی
میتواند در ساختار شهر اسالمی عملیاتی شود؟
نظام مدیریت فرهنگی در شهر اسالمی -ایرانی
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2)  2مفاهیمــی چــون مهندســی فرهنگــی یــا پیوســت
فرهنگی در کدام الیه از الیههای مبانی سازنده شهر
اسالمی قرار میگیرد؟
3)  3طــراح چگونــه میتوانــد ایــن نظــام مدیریتــی را در
نظــام فکــری خــود منســجم نمایــد؟ (روش عملیاتی
بهرهگیری از مفاهیم نظام مدیریت فرهنگی و راهکار
پیوســت فرهنگــی در فراینــد طراحــی شــهر اســامی
چگونه پیادهسازی شده و تحقق مییابد؟)
در نهایــت بــه عنــوان یک نمونــه و روش اجرایــی این الگوی
راهبردی ،روش پیوست فرهنگی در سازوکار مدیریت فرهنگی
و مهندســی فرهنگــی در ســطح عملیاتــی ،مهندســی فرهنگــی
ســاختار شــهر اســامی  -ایرانــی را به عنــوان نمون ـهای از روش
طراحــی شــهری بر پای ـهی شــبکهی فرهنگی معرفــی میگردد؛
تــا شهرســازی اســامی بــه عنــوان تجلــی مبانی و اصول اســام
و مــکان تعلیمــات اســامی همــواره بــه ارزشهــا و اعتقــادات
فرهنگــی اســام توجــه کــرده و همــواره در جهــت کارایــی و
پاسخگویی بیشتر به نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جامعه قدم بردارد.

 -2-1روند پژوهش
در این نوشــتار بر اســاس مفروضات اصلی ،حکمت نظری و
عملی اســامی و آموزههای دین مبین اســام ،الزم است ابتدا
بــا بررســی تعاریــف و مفاهیــم موجود از شــهر اســامی  -ایرانی
(اوصاف ،ارکان ،اجزاء و مبانیســازندهی آن) ســاختار و فرآیند
شــکلگیری شهر اســامی تبیین شود .ســپس با تجزیه مراحل
آن ،الیههای ســازنده شــهر  بررسی ،تشریح میشود و براساس
محتــوا و مبانــی آن از یکدیگر تفکیک میگردد تا از مغالطههای
معمول و پیشفرضهای مربوطه جلوگیری نماید.
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ســپس با شناســایی الیه فرهنگی شکلدهنده شهراسالمی
و مراحــل آن ،فرهنگ ،پیوســت فرهنگی ،مهندســی فرهنگی،
از دیــدگاه نظــام مدیریــت فرهنگــی نظــام اســامی شناســایی  
و بــا بررســی ارتبــاط شــکلی و ماهــوی آنهــا بــا یکدیگــر و بــر
پای ـهی اطالعات گــردآوری شــده از طریق منابــع کتابخانهای،
مطالعــات و پژوهشهــای موجود و پایگاههــای اطالعاتی و نیز
تجزیــه ،تحلیــل و ترکیــب آن ،مــدل راهبردســازی فرهنگــی در
الیــه فرهنگی شــهر اســامی بهعنــوان چهارچوبی بــرای فرآیند
طراحی شهری(ســاختار  نظام فکری طراح) تبیین میشود .بر
این اســاس مبانی الگوســاز شهر اسالمی  -ایرانی (مدل نظری:
شامل مولفهها ،شاخصها و نظام سازندهی شهر) طر حریزی
میگردد.
درنهایــت بــا شــاخصهایی کــه از روش پیوســت فرهنگــی
براســاس آموزههای الگوی پیشرفت اسالمی  -ایرانی از دیدگاه
مقــام معظم رهبری بیان گردیده اســت ،در چارچوب ظرفیت
این نوشــتار در ســطح عملیاتی ســاختار شهر اســامی  -ایرانی
بــر پای ـهی الگــوی شــبکهی فرهنگی شــهر ،مهندســی فرهنگی
میگردد .در این روش با میسر شدن مبانی نظری طراحی شهر
اســامی -ایرانــی و تدویــن بحث مهندســی فرهنگی در ســطح
راهبردی آن ،نظام کالبدی سازندهی شهر اسالمی  -ایرانی به
عنوان راهکار ارائه میشود.
در نمــودار ( )1رونــد پژوهــش و در جــدول ( )1شــالوده،
هــدف ،ضــرورت ،رویکــرد ،موضــوع ،فرضیــه ،مــدل نــگارش و
دستاوردهای پژوهش ارائه گردیده است.
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شناسایی مبانی نظری و علمی

شناسایی ساختار و مراحل شکلگیری شهراسالمی

شناسایی فرهنگ و فرایند راهبردسازی آن

تبیین مدل راهبردسازی فرهنگی در نظام فکری فرایند
طراحی شهری

نتیجهگیری و ارائه الگوی عملیاتی
نمودار.1روند پژوهش و مراحل آن.ماخذ:نگارندگان.
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جدول  .1ساختار محتوایی پژوهش ،1مأخذ :نگارندگان.
ساختار پژوهش

دیدگاه و رویکرد

شالوده نظری

 مفروضــات اصلــی مبانــی اعتقــادی ،اخالقــی و احکامی/حکمــت نظــری و عملــی اســامی .برپایــهمنابــع خطاناپذیــر کالم الهــی ،ســیره معصومیــن ،علمــای دیــن و دادههــای آن از طریــق اســتنباط عقــل
فــردی و اجتماعــی خبــرگان (عقــل جمعــی و تاریخــی)

هدف پژوهش

 هم بنیادی (توسعه دانش و مبانی) و هم کاربردی (توسعه راهکارها و راه حلها) روش پیادهســازی نظــام مدیریــت فرهنگــی نظــام اســامی در قالــب مــدل نظــری ،مفهومــی و فراینــدفکــری ســازنده شهراســامی بــا ارائــه الگــوی کاربــردی از آن در ســطح عملیاتــی اســت.

 مثلــه :گسســت فرهنگــی و نفــوذ مؤلفههــای غیــر بومــی بــه پیکــره فرهنگــی جوامــع تأثیــر منفــیگســتردهای در روابــط اجتماعــی و آثــار انســانی از جملــه نظــام شهرســازی اســامی نهــاده اســت .بــه
گون ـهای کــه منجــر بــه مخــدوش شــدن الگــوی شــهر اســامی  -ایرانــی متناســب بــا نیازهــای انســان،
اهــداف زندگــی و بنیانهــای زندگــی (یعنــی خانــواده و حیــات ســعادتمندانه و طیبــه) انســان گردیــده
ضرورت پژوهش
اســت.
اهمیــت  :ارائـ�ه الگ��وی نظ��ری و عملیاتـ�ی از شــهر اس�لامی  -ایرانــی متناســب بــا مهندســی فرهنگــیاهــداف انقــاب اســامی (جــاری کــردن فرهنــگ و ارزشهــای دینــی و اخالقــی در جامعــه و اداره زندگــی
بــر اســاس اصــول اصیــل از جملــه :قــرآن ،شــریعت ،ســنت و فقــه اســامی) در آثــار انســانی.

موضوع و
رویکرد پژوهش

 حوزههــای مبانــی نظــری و مــدل عملیاتــی رویکــرد (توصیفــی ،تحلیلــی و کیفــی) و روش پژوهــشاســتدالل منطقــی بــر پایــه منابــع کالم الهــی و معصومیــن و اســتنباط عقلــی اســت.
 تمرکــز بــر تقویــت راهبردهــای فرهنگــی ایجــاد یــک تمــدن نویــن اســامی بــا تبیــن مــدل فکــری وعملیاتــی از نظــام مدیریــت فرهنگــی در فراینــد طراحــی شــهری بــه عنــوان بخــش اصلــی و اساســی از
ســبک زندگــی و فرهنــگ اســلمی بــه جهــت پاس ـخگویی بــه نیازهــای مــادی و معنــوی انســان اســت.

فرضیه پژوهش

 مخـ�دوش بـ�ودن الگ��وی شــهر اس�لامی  -ایرانــی بــه ورود مؤلفههــای غیــر بومــی و گسســت فرهنگــیجامعــه بــاز میگــردد .ارائــه مفهــوم دقیــق و تدویــن مــدل نظــری و عملیاتــی معیــن و مــدون در ســطح
راهبــردی از فرآینــد طراحــی شــهر اســامی در چارچــوب مهندســی فرهنگــی و روش پیوســت فرهنگــی
مــورد توجــه مقــام معظــم رهبــری (شــیوه ســازمان دهنــده شــهر اســامی) میتوانــد الگویــی مناســب در
طراح��ی ش��هری ارادئ��ه ده��د .اب��زار دس��تیابی ب��ه ای��ن روش از طری��ق هوی��ت سیس��تمی راهب��رد زیس��ت -
فرهنگــی یــا مجموعهنگــری فرهنگــی فراهــم میگــردد.

روش ماهــی و حلزونــی :گرچــه روش کلــی نــگارش منطقــی -خطــی یــا ماهــی اســت و مباحــث و یافتههــا
مدل ساختاری
بــا یکدیگــر تفــاوت دارد و فهــم هــر مبحــث مســتلزم درک بخــش قبلــی اســت و بــرای درک موضــوع
تدوین و نگارش
تدویــن شــده میبایســت کل آن را مطالعــه کــرد ولــی در هــر بخــش از روش حلزونــی اســتفاده گردیــده
کتاب
اســت ،در ایــن روش از پوســته تــا مغــز و از مقدمــه تــا نتیجــه قابــل درک و فهــم اســت.

دستاوردها و
نتایج

 ارائــه مدلــی مفهومــی و نظــری مــدون و معیــن از مبانــی ساختارســاز شهراســامی برپایــه ارکان ســازندهو هویــت سیســتمی آن (بنیــادی).
 ارائــه مدلــی مفهومــی در ســطح نظــری و عملیاتــی از شــهر اســامی  -ایرانــی بــه عنــوان مبانــی مــدونو معیــن از نظــام شــکلدهنده آن در ســطح راهبــردی (حــوزه فرهنگــی و عملــی آثــار انســانی)(بنیادی).
 دستــیابی ب��ه سطــوح راهیــردی و عملیاتـ�ی فرآین��د طراح�یـ ش��هر اسلـامی  -ایرانــی در چارچــوبمهندســی فرهنگــی و روش پیوســت فرهنگــی نظــام اســامی (کاربــردی و نوآورانــه).

روش بهرهگیری از نظام مدیریت فرهنگی در
شهر اسالمی -ایرانی
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 - 3-1پیشینهی تحقیق
بــا توجــه به اینکــه تا کنون مدلــی از روش پیادهســازی نظام
مدیریــت فرهنگــی نظــام اســامی درچارچــوب مهندســی
فرهنگــی با روش پیوســت فرهنگی در حوزهی طراحی شــهری
ارائــه نگردیــده اســت .شــاید در مــوارد و مصادیــق خــاص تنها
بــه آسیبشناســی وضع موجــود و توجــه به کارکردهــای آن در
مدیریت شهری پرداخته شده باشد .در این کتاب سعی شده
بــا توجه به جایگاه موضوع ،ابتدا به گونهای شــفاف مشــخص
نماییــم کــه نظــام مدیریــت فرهنگی نظــام اســامی و مباحثی
چون مهندســی فرهنگی و پیوســت فرهنگــی چگونه در فرایند
طراحی شــهری در ســطح نظری مطرح میگردند در این مسیر
عــاوه بر ارائهی مدل نظری و رهنمودهای آن ،مدلی عملیاتی
از ســاختار شهر اســامی  -ایرانی بر پایهی شبکهی گستردهی
فرهنگــی  -اجتماعــی ارائــه میگــردد .امید اســت در تحقیقات
بعــدی بتــوان بــا شــناخت جایــگاه آن قدمهایــی کاربردیتــر و
اجراییتر برداشت.

 -1ر.ک .عبدالـــــــحمید نقـــــــــرهکار و
محمدعلــی رنجبـــــــــر کرمـــــــانی.1392 .
روش  پژوهشهــای میــان رشــتهای در
پرتــو بینــش اســامی ،مجموعــه مقــاالت
مشــترک در حکمــت هنــر و معمــاری
اسالمی .صص.34-11:
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فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
 -1-2فرآیند ظهور پدیدههای انسانی
در نخســتین مرحلــه از انجــام هــر پژوهــش ،ارائــه تعریفــی
از مفاهیــم و اصطالحــات بــه کار رفتــه ،امــری ضــروری اســت.
بــرای روشــن شــدن اصطالحــات و اصول بــه کار رفتــه در حوزه
شهرســازی اسالمی الزم اســت مفاهیمی نظیر اسالم و مبانی و
اصول آن ،سیمای انسان از منظر اسالم ،شهر اسالمی ،مفهوم
شــهر ربانــی ،ارکان شــهر اســامی و رابطه ســاحتها و نیازهای
انســان بــا شــهر ربانــی ،مؤلفههــا و شــاخصهای اجتماعــی و
کالبدی متأثر از آن ،مورد بررسی و دقت قرار گیرد .بر این اساس
ً
روشن می شود که دقیقا در این کتاب مراد از شهر اسالمی چه
شهری است؟ اوصاف و مؤلفههای شهر از نظر اسالم چیست و
بر اساس چه اصولی بنیان میشود؟
هم ـهی انســانها در فضایــی میاندیشــند کــه ویژگیهــای
15
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ایــن فضــا را اصــول و مبانــی جهانبینیشــان تعریــف میکنند.
فضای اندیش ـهی هر انســان را جهانبینی او مینامیم .پس از
مرحلهی اندیشه ،مرحلهی عمل است ،که عمل (یا اعمال) نیز
که بر اســاس جهانبینی ظهور و بــروز پیدا میکنند ،در فضایی
و بــر اســاس ارزشهــا و معیارهــا و هنجارهایــی رخ مینماینــد
کــه آن فضــا را «فرهنــگ» مینامیــم .بــه بیــان دیگــر ،فضایــی
کــه هم ـهی فعالیتهــا و اعمــال انســانها ،بــا اتــکا بــه فضــای
اندیشــه یــا جهانبینیشــان در آن فضــا رخ میدهند«،فضــای
فرهنگی»اســت .طبیعــی اســت که یــک جهانبینــی واحد ،در
جوامــع و مکانهــا و زمانهــای مختلــف ،ظهــور فرهنگهــای
متفاوتی را سبب خواهد شد و باالخره  ،پس از اندیشه و عمل،
آثــاری پدیــد میآیند ،که مجموعــه این آثار را تمــدن مینامیم
تمدنی که منتسب به آن جهانبینی و فرهنگ است(نقیزاده،
.)31 :1392
پــس مهمترین عوامل بــرای ایجاد ثبات و پایداری در هویت
انســان و بــه ویــژه بــرای تثبیــت و پایــداری هویت «انســانی» و
هویــت جمعــی او ،جهانبینــی ،فرهنگ و تمدن اســت .بر این
اساس میتوان مراحل فرایند ظهور هر پدیدهای توسط انسان
را در ســه مرحل ـهی اصلی مطرح کــرد :اول ،مرحله «اندیشــه و
فکــر»؛ دوم ،مرحله «عمل» و مرحلهی ســوم ظهــور «پدیدهی
مورد نظر» است (نقی زاده.)31 :1392 ،
عوامل تثبیت
هویت انسان

جهانبینی

فرهنگ

تمدن

عوامل ظهور
هر پدیده

فضای اندیشه
و فکر

فضای عمل

ظهور پدیده

نمودار  .2عوامل ظهور هر پدیده انسانی بر مبنای عوامل تثبیتساز
هویت انسان .مأخذ :نگارندگان.
نظام مدیریت فرهنگی در شهر اسالمی -ایرانی
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همچنیــن بــر مبنــای تعاریــف حکمت از بعــد ارکان اندیشــه
میتوان فضای اندیشــه و فکر را همــان حکمت نظری ،فضای
عمــل را همــان حکمــت عملی و ظهور پدیــده را همان حکمت
حقیقی دانســت زیرا از نظر مــا حکمت مقدمات علمی و عملی
و روحــی بــرای نیــل انســان بــه هــدف واالی خویش اســت .به
طــور کلی میتوان اعمال و آثار انســان را منتهــی به یک نتیجه
و هــدف دانســت .بســته به ایــن که ظهــور پدیده بر چــه معیار
و اندیش ـهای بنیان نهاده شــده باشــد اثر او به هدفی مثبت یا
منفی میانجامد.
هــدف مثبــت  ،بحران مثبت و هدف منفــی ،بحران منفی را
پدیــد خواهــد آورد .بحــران همان خــروج از تعادل اســت که در
مقابــل هویــت قــرار میگیــرد .بحران هویــت مثبت کــه حاصل
هــدف مثبت اســت منجر بــه هدایت جامعه و انســان و بحران
هویــت منفــی کــه حاصل هــدف منفی اســت منجر بــه هدایت
انســان و جامعه به قصد استثمار انســان از طریف گمراه کردن
وی میگردد.
بنابرایــن اصلیترین منابعی که برای هویت انســان میتوان
شــناخت ،از قلمروهــای ســه گانــه مربــوط بــه خلــق اثر توســط
او اســتخراج میگــردد .ایــن قلمروهــا چنانچــه گذشــت «قلمرو
اندیشــه»« ،قلمــرو عمل و رفتــار»« ،قلمرو آثار وی» میباشــند.
کــه آنهــا را بــه ترتیــب «جهانبینــی» و «فرهنــگ» و «تمــدن»
میخوانیــم .خدشــه به هر یــک از عوامل یا تردیــد در مبانی هر
کــدام ،میتوانــد موجــب ظهــور بحــران هویــت گــردد .طبیعــی
اســت ،بحرانهایــی کــه در مراتــب مــا  دون رخ میدهنــد ،در
صورتــی که توســط اصــول مراتب عالیتر اصالح شــوند ،انســان
(و هویــت او) به ســمت کمال و تقویــت و پایداری میل میکند.
امــا خدشــه به مراتب عالی و فکری انســان ،هویــت او را متزلزل
ً
خواهد کرد .برای نمونه ،ا گر مثال تفکر توحیدی عامل خدشــه
17

مروری بر ادبیات موضوع

مشــرک) جامعهای شــود،
بــه هویــت تاریخــی (یا ســنن پــدران
ِ
ً
مطمئنا در جهت تثبیت و تقویت هویت انســانی عمل خواهد
کــرد .امــا برعکس  ،تمرکز بر آن دســته از رســوم اجــدادی که در
تقابل با تفکر توحیدی باشــند ،هویت انســان و معنوی جامعه
را متزلزل خواهد کرد(نقی زاده.)32 :1392 ،
عــاوه بــر آن ،اهم عوامل بــروز از رشــد از خودبیگانگی چون،
خودفریبی ،غفلت از یاد خدا ،احساس حقارت ،خودباختگی،
غفلــت از وحــدت حیــات ،بیبنــد بــاری ،اســتعمار ،کبــر،
خودســتایی ،عجب و بقیه صفات و ویژگیهای غیرانسانی که
ریشــه در فــرد گرایــی و بحــران معنوی انســان معاصــر که منجر
بــه غفلــت از یاد خــدا ،خویش و هــدف زندگی گردیده اســت از
اصلیترین عوامل و از زمینهســازان بروز بحران هویت هســتند
که هر جامعهای باید خود را از آنها مصون دارد.
شــهر یکی از حوزههای انســانی اســت که با هویت انســان در
ارتبــاط اســت .هویت انســانی ،ماهیتی ســه الیــه دارد .الیهی
اولیــه را باورهــا ،اعتقادات یا جهانبینــی ،و ارزشها یا فرهنگ
الی ـهی میانی هویت انســانی به شــمار میرونــد و حوزه تمدنی
یا سبک زندگی الیهی رویین و بیرونی هویت انسان را تشکیل
میدهــد .ســبک زندگــی یا حــوزه تمدنــی همان جلــوهی رفتار
وعمــل متاثــر از ارزشهــا وباورهاســت کــه بنابــر گفتــه رهبــری
انقــاب حوزههایی چون مســئله خانواده ،ســبک ازدواج ،نوع
مســکن ،نوع لباس ،الگوی مصرف ،نوع خورا ک ،نوع آشپزی،
تفریحات ،مســئله خط ،مسئله زبانی ،مسئله کسب و کار و...
را در برمیگیرد( .آیت اهلل خامنه ای)1393/1/7 ،
شــهر از مهمترین حوزههای تاثیرگذار بر سبک زندگی است.
شــهر آیینهی زندگی انســان است .تصور ما از جهان ،از انسان،
از زندگی در شــهر نشــان داده میشــود .هر چقدر این  تصورات
بهتر و درس ـتتر ،انســانیتر و بیشتر و دوســت طبیعت باشد و
نظام مدیریت فرهنگی در شهر اسالمی -ایرانی

18

رفــاه و ســعادت انســانها را بیشتــر در نظــر بگیــرد آن طراحــی
(معمــاری) هم کــه این نوع ســعادت در آن تحقق پیدا میکند
ظــرف مطلوبی اســت .زیرا پاســخ گــو به زندگی مطلوب اســت.
(حجــت .)205 :1390 ،پــس شــهر بــا ریش ـهها ،جهانبینــی و
فرهنــگ انســانی در ارتبــاط اســت .از یــک جنبــه خــود بیانگــر
هویــت و از جنبــه دیگــر از راههــای انتقال ارزشهاســت .از یک
جنبه نمایش ســخت افزاری پیشرفــت جامعه و از جنبه دیگر
اثرگــذار بــر جنبــه نرم افزاری جامعهی اســامی اســت .که ا گر از
جهانبینی و نظام ارزشی جامعه نشأت گرفته باشد .مهمترین
نمایش دهنده و تعریف کننده سبک زندگی خواهد بود و از آن
جــا کــه در حیطــه رفتــار خــودی و اجتماعــی قــرار دارد همــان
کیفیت زندگی مطلوب و ایده آل مورد نظر مااست.
جهانبینی

فرهنگ

تمدن حوزه
سبک زندگی

جهانبینی

فرهنگ

شهر

الیههای هویتی
انسان

نمودار.3جایگاه شهر در ماهیت سه الیه هویت انسانی .مأخذ:
نگارندگان.

از نظــر تفکــر اســامی هــر کــدام از حوزههــای جهانبینــی،
فرهنــگ و تمدنــی خــود صاحــب تعاریــف و ویژگیهایی اســت
کــه میتواند مباحــث را گســتردهتر ،فرا گیرتر وکاملتر ســازد .به
همین منظور نیاز به تشریح هر سه حوزه وجود دارد.

 -1-1-2حوزه جهانبینی
ا کثــر مــا از تاثیــر ادرا ک و شــناخت پدیدههــا -تصویــر ذهنــی
مــا از جهــان  -بــر روی فعالیتهایمان به عنوان معمــار ،ناآ گاه
هســتیم .مــا کار خــود را انجــام میدهیــم ،تــاش میکنیــم که
ســاختمانهایی خوب بســازیم  .به هر شیوهای که «خوب» را
19
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معنی کنیم ،این مســئولیت بســیار سنگین اســت .ما برای آن
تالش میکنیم اما آ گاه نیســتیم که تالش ما تحت تاثیر نگاه ما
به اجسام و تصویری که از دنیای اطراف داریم میباشد .شاید
ً
خیلــی از ما حتــی از این موضوع که ما اصــا دارای جهانبینی
ویژهای هستیم ،بیخبریم( .الکساندر .)11 :1392 ،جهانبینی
یعنی تفســیر کلی انسان درباره جهان هستی و انسان(قرائتی،
 .)12 :1359نــوع برداشــت و طــرز تفکری که یــک مکتب درباره
جهــان و هســتی عرضــه م ـیدارد ،زیرســاز و تکیــهگاه فکری آن
ً
مکتــب بــه شــمار م ـیرود .ایــن زیرســاز و تکیــهگاه اصطالحــا
«جهانبینی» نامیده میشود( .مطهری.)7 :1390 ،
جهانبینــی زیربنای یک مکتب فکری اســت .در این زیر بنا
کــه جهانبینــی آدم بــر آن مبتنی اســت ،فلســفه زندگی ،معنی
انســان ،هــدف زندگــی ،مســئولیت و رســالت فــرد ،مســئولیت
و رســالت جامعــه و نــوع بشــر و مکتــب علمــی که بر اســاس آن
مکتــب ،مــن زندگی فردی و اجتماعیــم را تنظیم میکنم ،همه
اینهــا مبتنــی میشــود بــر جهانبینــی  .مجموعــهای اینهــا
مکتب مرا میســازد ،بنابراین مکتب نظامی اســت با زیربنایی
بــه نــام جهانبینی  .بر اســاس ایــن جهانبینی یک فلســفهی
تاریخ ،یک انسانشناسی(فلســفه انســان) داریم که بر اســاس
اینها ایدئولوژی 1انسان مبتنی  است .ایدئولوژی عبارتست از
اخالق ،فلســفه زندگی ،رسالت و مسئولیت فردی و اجتماعی.
بنابرایــن مجموعــه این دســتگاه مکتب اعتقادی را میرســاند
(شریعتی.)116 :1389 ،
به طور کلی افکار و عقایدی که ما داریم به دو دسته «نظری» و
ً
«عملی» قابل تقسیماند« - .اندیشهها و افکار نظری» مستقیما
ناظر به واقعیت هســتی میباشــند و محتوای آنها ،تعیین نوع
و رفتار و اعمال بشــر نیســت« -2 .اندیشــهها و افــکار عملی» که
ً
مســتقیما ناظر به رفتار انســان میباشند و محتوای آنها از نوع
امرو نهی میباشد ( .غرویان و دیگران)9 :1388 ،

 -1سیستماتیکsystematic/
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حکما حکمت را تقسیم میکنند به حکمت عملی و حکمت
نظــری« .حکمــت نظــری» دریافت هســتی اســت آن چنان که
هســت و «حکمــت عملــی» دریافــت خط مشــی زندگی اســت.
آنچنــان که بایــد (.مطهری )7 :1390 ،حال ا گــر جهانبینی را
«یک سلســله اعتقادات و بینشهــای کلی هماهنگ دربارهی
جهــان و انســان ،و بــه طــور کل دربــاره هســتی ،و ایدئولوژی را
«یــک سلســله آراء کلــی هماهنــگ دربــاره رفتارهــای انســان»
بدانیم( .مصباح.)1392:12 ،
ایدئولــوژی  1از نــوع «حکمــت عملــی» و جهانبینــی از نــوع
«حکمت نظری» اســت  .پس ایدئولــوژی بر پایهی جهانبینی
اســتوار اســت(مطهری .)97 :1392 ،ایدئولــوژی و جهانبینــی
بــه یکدیگــر مربــوط و هــر دوی آنهــا در زندگی انســان ضرورت
دارند .زیرا جهانبینی و ایدئولوژی پایههای یک مکتب فکری
را میســازند .ا گــر در شــکلگیری شــهر معتقــد بــه یــک مبنــای
فکری  ،فضای اندیشه وحوزه جهانبینی هستیم باید به تاثیر
جهانبینی و ایدئولوژیها پرداخته شود.
در میان انسانها انواعی از جهانبینی ،وجود داشته و دارد،
ولــی همگــی آنها را میتوان بر اســاس پذیرفتــن آنکه جهان را
موجــودی هدفــدار و باشــعور بدانیم و یا آنکــه آن را بیهدف و
بیحســاب فرض کنیم میتوان به دو بخش کلی تقســیم کرد:
جهانبینی الهی و جهانبینی مادی( .قرائتی.)12 :1359 ،
از نظــر جهانبینــی توحیــدی اســام  ،جهــان یــک آفریــده
اســت و با عنایت و مشـ ّـیت الهی نگهداری میشــود ،جهان به
باطل و بازی و عبث آفریده نشــده اســت ،هدفهای حکیمانه
در خلقــت جهــان و انســان در کار اســت  ،نظام موجــود ،نظام
احســن و ا کمــل اســت .جهــان بــه عــدل و بــه حــق برپاســت.
نظام عالم بر اســاس اســباب و مسـ ّـببات برقرار شده است و هر
نتیجهای را از مقدمه و ســبب مخصوص خودش باید جستجو

 -1ایدئولوژیIdeology/

21

مروری بر ادبیات موضوع

کرد.قضــا و قــدر الهی بر همهی جهان حا کم اســت و انســان به
حکم قضا و قدر ،آزادی و مختار و مسئول و حا کم بر سرنوشت
خویش اســت .اراده ومشــیت الهی به صورت ّ
«سنت» یعنی به
صــورت قانون و اصــل کلی ،در جهان جریان دارد .ســنتهای
الهی تغییر نمیکند  و آنچه تغییر میکند بر اســاس ســنتهای
الهی اســت .تدریج و تکامل  ،قانون الهی و ســنت الهی اســت.
جهــان گاهوارهی تکامل انســان اســت .انســان دارای شــرافت
و کرامــت ذاتــی و شایســتهی خالفــت الهی اســت .دنیــا مزرعه
آخرت و رابطه آن دو به یکدیگر پیوسته است (مطهری:1392 ،
19و.)20
ً
بــه اعتقــاد ما انســان طبعــا نمیبایســت گرایش مــادی پیدا
کنــد ،مادیگرایی یک جریان مخالف طبیعت و فطرت انســان
اســت .قــرآن کریــم پدیدههــای مــادی را به عنــوان آیــات الهی
یــاد میکنــد .البته این مطلــب را باید توجه داشــت که مقصود
ایــن نیســت که چــون گرایــش توحیدی یــک گرایــش فطری و
طبیعــی اســت ،نمیتوانــد در ســطح تعقــات علمی و فلســفی
مطــرح گردد(.مطهــری46 :1389 ،و . )47زیــرا دایــره کاربــرد
«جهانبینــی» وســیعتر از عقایــد دینــی اســت  .شــامل عقایــد
الحــادی و مادهگرایانه نیز میشــود ،چنانکه واژه ایدئولوژی نیز
اختصاص به احکام دینی ندارد (مصباح.)13 :1392 ،
این مهم در مبانی شــکلگیری شــهر نیز تاثیر دارد ا گر مبانی
ســازنده شــهر را در مکتــب توحیــدی اســام مطــرح میکنیــم
منظــور مــا تنها پرداختن بــه جهانبینی توحیــدی و ابعاد آن
نیست .زیرا در تعریف ما از شهر ،شهر متشکل از اجزاء و عوامل
مرتبطــی اســت کــه هدفــدار اســت و دارای مبنــا یاعلتــی بــرای
تحقــق آن هــدف میباشــد .این اجزاء به صورت ســاماندار در
راه رســیدن بــه هــدف در تمامی ابعــاد و ویژگیهایشــان از یک
مبنا ناشی و هدایت میگردند .در واقع نقش و کارائی که ما آن
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را هدف شهر مینامیم معلول علت تامهای است که آن علت،
علــت ترکیــب اجزا و عناصر شــهر اســت ،علتی که میتــوان آنرا
فلســفه همنشــین اجزاء یا مبنــا نامید .مبنا ســه پهنه معرفتی
بشــر را تشــکیل میدهــد که شــامل دیــن (گرایشها)  ،فلســفه
(بینشهــا) ،علم (دانشها)اســت این ســه متغیــر ،در حقیقت
ً
جوهــرهای را میســازند که اعتبــارا آنرا جهانبینــی مینامیم.
(ذوالفقــار زاده )103 :1384 ،زیرا جهانبینی یا جهانشناســی،
بــه عبــارت دیگــر تعبیــر و تفســیر انســان از جهــان ،چــون نوعی
شــناخت 1اســت( ،پیشــوائی )560 :1375 ،بــه طــور کلــی ســه
گونــه اســت یعنــی از ســه منبــع ممکن اســت الهام شــود :علم،
فلسفه ،دین .پس جهانبینی سه گونه است :علمی ،فلسفی،
مذهبی(مطهــری .)9 :1390 ،این ســه جهانبینی در طول هم
قرار دارند نه در عرض هم و آنچه جهانبینی دینی ،فلسفی و
علمی را از هم جدا کرده و قلمرو آنها را معین میکند موضوع،
روش و مقصد آنهاست(.ذوالفقار زاده.)104 :1384 ،

الف :جهانبینی دینی یا مذهبی
جهانبینــی توحیــدی یعنی درک این که جهــان ماهیت «از
ّ
ّ
اویــی» ِ(انــا هلل) و «بــه ســوی اویــی» (انــا الیــه راجعــون)  2دارد،
جهان از یک مشـ ّـیت حکیمانه با یک سلســله نظامات قطعی
که «ســنن ّ
الهیه» ناده میشــود اداره میشــود؛ انسان در میان
موجــودات از شــرافت و کرامــت مخصــوص برخــوردار اســت و
وظیفــه و رســالتی خــاص دارد ،مســئول تکمیــل و تربیت خود
و اصــاح جامع ـهی خویــش اســت ،جهــان مدرس ـهی انســان
اســت و خداوند به هر انســانی بر طبق نیت و کوشش صحیح و
درستش پاداش میدهد(.مطهری.)17 :1390 ،

 -1ایدئولوژیIdeology/
 -2تقســیمبندی جهانبینــی بــر
اســاس توانایــی شــناخت انســان یــا
ابــزار معرفــت شناســی (شــناخت مبتنــی
بــه مراتــب وجــود) اوســت .حــواس یــا
ادرا کات ،عقــل و قلــب

در جهانبینــی توحیــدی ،میــان انســان و خــدا دو گونــه
ارتباط برقرار اســت .یک رابطهی تکوینی  ،که توجیه کنندهی
مســئلهی آفرینــش جهــان و انســان و بــه عبارتــی جهانبینــی
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اســت( .در ایــن رابطــه عنایت الهی نســبت به هــر موجودی در
حــد اســتعداد ذاتــی او میباشــد و حکومت قوانیــن طبیعی به
عالــم همان پیونــد وجودی واجــب الوجود یا تمــام موجودات
میباشــد) .و دیگــری رابط ـهی تشــریعی کــه توجیــه کننــدهی
روابط اخالقی  ،سیاسی ،حقوقی  ،عاطفی و کالمی و به عبارتی
ایدئولوژی اســت و عنایت ادیان با این بخش بیشتر است .در
این رابطه است که مسئله اصول دین مطرح شده و واسطهی
خلق و خالق به صورت پیامبر تجلی میکند(پیشوائی:1357 ،
.)620
بنابرایــن منظــور از جهانبینی توحیدی همــان جهانبینی
دینــی اســت کــه مســائل از طریق وحــی الهی ،بیــان میگردد و
ً
دیــن اصطالحــا به معنای اعتقاد به آفریننــدهای برای جهان و
انســان و دســتورات عملی متناســب با این عقاید میباشد .هر
دینی دست کم از دو بخش ،تشکیل میگردد:
1)  1عقیــده یــا عقایــدی که حکم پایه و اســاس و ریشــهی
آن را دارد.
2)  2دســتورات عملی که متناســب با آن پایــه یا پایههای
عقیدتــی و بخراســته از آنها باشــد و «حکمــت» نیز،
ً
مشــتمل بــر نظــری و عملــی اســت .بنابرایــن ،کامــا
بــه جاســت کــه بخــش عقایــد در هــر دینــی «اصول»
جهانبینــی و بخــش احــکام عملــی «فــروع»-
ایدئولــوژی  1آن دیــن نامیده شــود( .مصباح:1392 ،
 .)12ا گر «جهانبینی» پایه و ریشــه ایدئولوژی اســت
و اصــول دیــن پایــه و ریشــه دیــن آنگاه جهانبینــی
اســامی همان اصول و پایه دین اســام است و دین
چیــزی جــز ایدئولــوژی اســامی نخواهــد بــود (ســید
قطب.)25 :1388 ،

َّ
َ
َ -1ســوره بقــره /آیــه ی .156ال ِذیـ َـن ِإذا
َ َ ْ ُ ْ ُ َ ٌ َ ُ َّ َّ َ َّ َ
ـا ل و ِإنــا ِإلیـ ِـه
أصابتهــم م ِصیبــة قالــوا ِإنـ ِ
َراج ُعـ َ
ـون
ِ
همــان کســانی کــه چــون مصیبتــی
ســخت بــه آنــان مــی رســد مــی گوینــد ما
ً
مملــوک خداییــم و یقینــا بــه ســوی او
بازمــی گردیــم( .انصاریــان)24 :1391 ،
نظام مدیریت فرهنگی در شهر اسالمی -ایرانی

بنابراین اصول مبانی اندیشهای مسلمانان شامل دو بخش
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