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عنوان فصل ۱

پیشگفتار
گسســتفرهنگــیونفــوذمؤلفههــایغیربومــیبــهپیکرهی
شــهرهایایرانیدردهههایاخیروضعفدرآموزههایدینی
درنظامآموزشیواجراییبهنبودراهمشخص،الگویتوسعه
وپیشــرفتبازمیگردد.باپیروزیانقاباســامیبازگشــتبه
کراماتانســانیواتکاءبهفکروابتکار مبانیاســامی،توجهبه
گرفته.تدویننقشــهیالگوی ایرانــیباردیگرمــوردتوجهقرار
اســامیایرانیپیشــرفتازســویمقاممعظــمرهبریموجب
شــدهحیاتدینیوطراحیفرهنگمنســجماســامیدستور
کارمتخصصیــندرحوزههایمختلفازجملهشهرســازیقرار

گیرد.

درایــنراهآنچــهاهمیــتدارد،روشپیادهســازینظــام
بــادســتورزبــان مدیریــتفرهنگــینظــاماســامیمتناســب
کارآمــددراجــرایبرنامههــا خــاصآنحــوزهوتدویــنمدلــی
گونــهای کــماســت.بــه کلــینظــامارزشــیحا وسیاســتهای

پیشگفتار



۲نظام مدیریت فرهنگی در شهر اسالمی- ایرانی

کــهبتــوانالگویــینظــریوعملیاتــیازشــهراســامی–ایرانــی
متناســببــامهندســیفرهنگــیاهدافانقــاباســامیارائه

نمود.

ایــنتحقیــقازیکســوبنیــادیباهــدفتوســعهیدانشو
کاربــردیبهمنظورتوســعهیراهکارهاو مبانــیوازســویدیگر
راهحلهــااســت.درایــنتحقیــقباروشــینظــریوعملیاتیبا
کیفیوازروشاســتداللمنطقیبر رویکردتوصیفی،تحلیلیو
کامالهیومعصومینواستنباطعقلیبهارائهی پایهیمنابع
مدلیمفهومیوعملیاتیازمبانیسازندهیشهراسامی،مدل
اجرایــیراهبردفرهنگیباتبیینپیوســتفرهنگیومهندســی
کمدرســاختارشــهراســامیوارائــهیالگوی فرهنگینظامحا
پیشنهادیازشهراسامیبابستریفرهنگیوارزشیپرداخته

شدهاست.

گرفته،راهبردســامانههای برمبنایاســتداللهایصورت
فرهنگــیبهعنوانمدلاجراییراهبردفرهنگینظاماســامی
گردیده بادواصلمهندســیفرهنگیوپیوســتفرهنگیارائه
است.اینمدل،برشیازمبانیسازندهیهویتشهراسامی
درسطحراهبردهایفرهنگیباهویتیسیستمیوسامانهای
کــهدوقطــبدرونی)اصــولراهبــردی(وبیرونی)نظــام اســت
راهبــردی(الیــهیفرهنگــیشــهراســامیرابــاارائــهیراهــکار
کاربردیبهســمتاهدافشکلگیریشهراسامی مفهومیو
هدایــتمینمایــد.درنهایــت،بــرپایــهیبنیانهــاینظــریو
اســتداللهایمطــرحشــده،ســاختاریمرکــزیازشــهرنوین
اســامیبانظامشــبکهیفرهنگیازشهراســامیمدلسازی

گردیدهاست. عملیاتی



عنوان فصل ۳

تقریظ

طرحمباحثنســبتاســامبــافرآیندهایانســانیازجمله
آثــارهنــریومعمــاریوشهرســازی،ازمهمتریــنمســائلدر

تحققتمدننویناسامیبعدازپیروزیانقاباست.

گــربهتعارضبنیانــیوعمیقفرهنگلیبرالســرمایهداری ا
غــربوالجــرمتمدنبرآمــدهازآنبافرهنگالهیاســامقائل
هســتیم،راهــیجــزتبییــنهمــهجانبــهفرهنــگاســامیبــا
فرآیندهــایانســانیبــهعنوانمقدمــهایبــرایتحققتمدن

برآمدهازآنباقینمیماند.

کــهاینجانــببــاعنــوان )نســبت اســالم بــا  درنظریــهای
کرســیهاینظریهپردازیشورایعالی فرآیندهای انســانی(در
انقابفرهنگیارائهنمودهوبهداوریوتأئیدرسیدهاست.

بــاارائــهمدلــیازســاختارومراحــلپنجگانــهدرفرآیندهــای
کهدرســهمرحلــهآغازینآنمکتب انســانی،اثبــاتمینمایم

تقریظ



۴نظام مدیریت فرهنگی در شهر اسالمی- ایرانی

اســام،منابعومبانیاساســی،خطاناپذیروجامعومانعیرا
کاملارائهنمودهاست. بهصورت

درمرحلــهاول)راهبردهــایمفهومــی(مبتنیبــراعتقادات
اســامیوتبیینوتشــریحعالموآدمواســتعدادهایبالقوهو
بالفعلاویعنی)هستونیستها(،درمرحلهدوم)راهکارهای
گزارههــای)حالو عملــی(مبنیبــراحکامپنجگانهاســامیو
حــرام،مســتحبومکــروهومباح(یعنــی)بایدونبایدهــا(ودر
مرحلهســوم)راهحلهایاجرائی(وروشوشــیوهاجرائیآثار
مبتنــیبــراصــول)دهگانهدراجتهاداســامی(،یعنی)ســبک
کرم)ص( کهازآنهاپیامبرا اجرائیدرخلقآثار(ارائهنمودهاست
بــهعنوانعلوممفیدیادمینماینــد.۱مرحلهچهارممربوطبه
)اجتهادمتخصصین(۲ هررشتهاستدرخلقآثارودرمرحله

پنجم)تأثیراتآثاربرمخاطبین(میباشد.|

که بنابــرایــننظریهوبــابدیهیاتاســامی،اثباتمیشــود
مکتــباســامنــهتنهــانســبتبــهفرآیندهــایانســانیبینظر
وبیتفــاوتنیســت،بلکــهدرســهمرحلــهازپنــجمرحلــهآن
مســتقیمًاودردومرحلهبعدنســبتبهافکاروآثارانســانیبه
که صــورتغیــرمســتقیم،ومعیارهائــیرامطرحنمودهاســت
میتــوانازطریــقآنهــابهصورتنســبیآثاریدرطــرازفرهنگ
گامهــایمؤثــری اســامیوایجــادتمــدنمطلــوباســامی،
کلیهآثار برداشــتودرعینحالازطریقآناصولومعیارها،

انسانیراموردنقدوارزیابیوعبرتآموزیقرارداد.

گذشــتحــدودچهــلســالازپیــروزیانقاباســامی، بــا
متأســفانههنوزاقداماساســیوبنیانیدرحوزهتحولوارتقاء
علــومانســانیازجملهمباحثمیاندانشــی،نظیــرآثارهنری
ومعمــاریوشهرســازیدراصــاحســرفصلومحتوایدروس

دانشگاههابرداشتهنشدهاست

نکتــهبارزواساســی،تفــاوتوتعــارضدودیدگاهاســامیو

ــٌة ــٌةآَی ــُمَثَاَث ْلِعْل ــااَ َم
َ
صِإّن ــّيُ ِب ــاَلَالّنَ ۱-َق

ٌةَقاِئَمــٌة ْوُســّنَ
َ
ْوَفِریَضــٌةَعاِدَلــٌةأ

َ
ُمْحَکَمــٌةأ

َفُهــَوَفْضــٌل.پیغمبــر)ص( َوَمــاَخَاُهــّنَ
فرمــود:همانــاعلــمســهچیــزاســت:آیــه
محکــم،فریضــهعادلــه،ســنتپابرجــا،و
کافــی غیــرازایــنفضــلاســت.)اصــول

جلــد۱صفحــه:۳۷روایــه:۱(

۲-امــامصــادقفرمودنــد:َعَلْیَنــاِإْلَقــاُء
»بــر ع َفــّرُ الّتَ َعَلْیُکــُم َو ِإَلْیُکــْم ُصــوِل

ُ ْ
ال

)راهبردهــای اصــول ارائــه ماســت
نظــریوعملــی(وبــرشماســتاجتهــاد
فــروعیعنــی)خلــقآثــارمــادیوصــوری(

)۲۴۵ ۲، ج )بحارالنــوار
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غربــیدرنوعنگرشبهانســاندرفرهنگ)اومانیســتی(غرب
و)حیوانپنداریاو(درحوزهسیاســتودیدگاه)لیبرالیسم(و
کثری آزادینفسامارهوهواپرستیانسانیعنی)آزادیحدا
هواهــاینفســانیانســان(درحــوزهانســانشناســیوجامعه
کمیتزراندوزانو شناســیودیدگاه)ســرمایهداریآزاد(وحا
کمیت)زروزور دنیاپرســتاندرحوزهاقتصادودرمجموعحا

وتزویر(برجوامعانسانیاست.

درصورتیکهدرفرهنگاسامی،انسانغیرازابعادحیوانی،
دارایبعــدالهــیوعقانــیوروحانــیاســت)َنَفْخــُتفیــِهِمْن
ُروحــي(۱وآزادیانســانبیــندوجبــربیرونیناشــیازمشــیت
و)قضــاوقــدرالهــی(ودوجبردرونیناشــیازمقابلهدونفس

عقانی)لواّمه(ونفسحیوانی)اّماره(میباشد.

تأثیــراتایــندوفرهنــگوتفاوتهایبــارزآنهابــر)بینشها،
کلیــهرشــتههاوحوزههایتخصصی انگیزههــاوراهحلهــا(در
بــهخصوصمباحثزیباییشناســی،فلســفههنــروخلقآثار

معماریوشهرسازیبسیاراساسیوبنیادیاست.

حــوزهمجمــوع در فرهنــگ ایــندو نقطــهمشــترک البتــه
کهازمنظراسامیتانقض دســتاوردهایعلومتجربیاســت،
نشــدهاســتبهعنوان)علومبشــری(و)علومعرفي(و)علوم
ظنیواحتمالی(درقالباســتانداردهادرمعماریوســرانهها
درشهرســازیبــاتوجهبهمجموعشــرایطزمانــیومکانیباید
رعایتوبهرهبرداریشود.البتهبهقولآیتاهللجوادیآملی،
علــومتجربــیموجــودنیزناقصاســت،زیــراازابعــادعلتهای
)مــادیوصــوری(پدیدههاصحبــتمیکندولــیازعلتهای
)فاعلیوغائی(آنهاغافلاســتوبحثنمینمایدومتأسفانه

)خلقت(را)طبیعت(میپندارد.

عــاوهبــرفرهنــگغنــیوالهــیاســامدرحــوزهفرآیندهــای
انسانی،تمدنوآثارهنریدوراناسامیایراننیز،بهصورت

ِمــْن ِفیــِه َنَفْخــُت َو ْیُتُه َســَوّ َفــِإذا ۱-
ــُهســاِجِدیَن)پــسآنگاه ُروِحــيَفَقُعــواَل
کامــلبیاراســتمواز ــهخلقــت ــهاوراب ک
روحخــوددراوبدمیــدمبــراوبــهســجده

افتیــد.( در
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نســبیواجــدارزشهــا،زیبائیهــاوتجربیاتیاســتبیبدیل،
قابــلبهرهبرداری،عبرتآموزیوالهــامازاصولوراهبردهای

فرازمانیوفرامکانیآن.

زده غــرب و غربــی فرهنــگ از گــزار دوران در مجمــوع در
فرهنــگ تاشــهایمجدانــه از بایــد وجهــان، ایــران معاصــر
پژوهــانمســلمانودرحوزههایمختلــفتخصصیقدردانی
وسپاسگزارینمودوباارزیابیوتحلیلعمیقونقدمنصفانه
روز افزائــی هــم و اندیشــی هــم تعامــل، آنهــا، دســتاوردهای
افزونیابتدابیناندیشــمندانوهنرمندانمســلمانوسپس
درعرصــهنبــردتاریخســازفرهنگهــاوتمدنها،حقــوقمصادره
شــدهفرهنــگوتمــدناســامیراازمســتکبرینخــودخواهو
خــودبنیــادجهانبــازســتاندودرتحققفرهنــگوتمدنیدر
طرازانســانخداجوی)حيمتأله(وبســترسازیسیرمتعالی

انسان،جهادیانقابیوجهانیراسامانبخشید.

کهدر بــهســهمخــودازهمــهاندیشــمندانومتخصصینــی
جهــتتبیینفرهنگاســامیوتاشدرجهــتتحققتمدن
گامبرداشتهوبرمیدارندازجملهمحققینعزیزو نویناسامی
مجاهداینرساله،سپاسگزاریوقدردانیمینمایم.اطمینان
کســانی کــهآینــدهمتعالــی،متعلــقبهآنهــاوهمه خاطــردارم
کــهدرخدمــتحیاتطیبهانســانیوتمــدنمطلوبو اســت

جهانیآنمجاهدهمینمایند.

باآرزویتوفیقوتأئیدالهیبرایهمهعزیزان.

عبدالحمید نقره کار
ریاست مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری
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فصل اول
معرفی و ساختار پژوهش

شــهرازالیههــایمفهومــیمختلفــیتشــکیلشــدهاســت.
آن ســازماندهندهای نظــام و ارکان مبانــی، نظــری بعــد در
رامیســازدتــادربعــدعمــلشهرســاختهشــده،شــهرانســان
متعالــیباشــد.انســانبخــشقابــلتوجهــیاززندگــیخــودرا
درشــهرمیگذرانــدومحیطشــهربــرزندگیاوتاثیرگذاراســت.
کهباابعاد شــهرســاختشدهمیبایســتدارایصفاتیباشــد

وجودیانسانونیازهایاوتطبیقیابد.

کردنفرهنگوارزشهایدینی دربحــثپیشروبهجاری
واخاقــیدرجامعــهوادارهیزندگــیبرپایهیاصولاســامی
پرداختــهوپــسازآنبــاارائــهشــاخصهاوضوابــطمهندســی
کاربردیدر فرهنگیشهراسامیبهدنبالیافتنراهحلهای

شهرمعاصراست.

معرفیوساختارپژوهش
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1-1- بیان موضوع، ضرورت  ها و تبیین مسأله 
پــسازپیــروزیانقــاباســامیهمــوارهیکــیازاصلیترین
ایــن در اســت. بــوده اجتماعــی - فرهنگــی حــوزه اهــداف
کردنفرهنــگوارزشهایدینــیواخاقیدر ســاختارجــاری
جامعــهوادارهیزندگــیبرپایهیاصولاســامیازاصلیترین
سیاستگذاریهایفرهنگیازسویرهبرانقاببودهاست.

بهمنظوراجراییشــدنایناهداف،مهندســیفرهنگیبه
عنــواناصلیتریــنراهبــردمدیریــتفرهنگــیدرطــرحالگوی
گردیدهاست.دراینراهبرد اســامی-ایرانیپیشرفت۲مطرح
پیوســتفرهنگــیدرراســتایمهندســیفرهنــگ،مهندســی
فرهنگیومدیریتفرهنگیروشیبرایعملیاتیکردنایدهها،
سیاســتهاوبرنامههــایفرهنگــیدرفضــایعمــلاجتمــاع
واقعگــرا، مدلــی بــه دســتیابی هــدف، ۱۳۹۱(. اســت)رضایی
کهدرنتیجهیآنبتوانبهمدیریت جامعنگروآیندهنگراست
ومهندسیحوزههایمختلفجامعه)ابراهیمپورومصطفوی

۱۳8۷،88(ازجملهمعماریوشهرسازیپرداخت.

دراینجــابــافــرضآشــناییمتخصصــانبــانظــاممدیریــت
کشــورومشــخصبــودنتعاریــفومفاهیــمواصــول فرهنگــی
کلــیآنازجملــهمباحــثمهندســیفرهنگیوپیوســتنگاری
فرهنگیدرصدداست،تاجایگاهمفاهیمرابرمبنایتعاریفآن
درســاختارنظریشهراسامیبیاننماید.بههمینمنظوردر
پژوهشحاضر،تاششدهاستبااستفادهازمفاهیموالگوی
مفهومیارائهشدهدرشکلگیریمبانیسازندهیشهراسامی،
الگوییعملیاتیدرســطحمدیریتفرهنگیجامعهدرحوزهی

شهرسازیاسامی-ایرانیارائهشود.

بنابراینتحقیقدرصددپاسخگوییبهسواالتزیراست؟

نظــاممدیریــتفرهنگــینظاماســامیباچهروشــی(۱
میتوانددرساختارشهراسامیعملیاتیشود؟
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پیوســت(۲ یــا فرهنگــی مهندســی چــون مفاهیمــی
کدامالیهازالیههایمبانیسازندهشهر فرهنگیدر

اسامیقرارمیگیرد؟

رادر(۳ نظــاممدیریتــی ایــن طــراحچگونــهمیتوانــد
نظــامفکــریخــودمنســجمنمایــد؟)روشعملیاتی
بهرهگیریازمفاهیمنظاممدیریتفرهنگیوراهکار
پیوســتفرهنگــیدرفراینــدطراحــیشــهراســامی

چگونهپیادهسازیشدهوتحققمییابد؟(

درنهایــتبــهعنــوانیکنمونــهوروشاجرایــیاینالگوی
راهبردی،روشپیوستفرهنگیدرسازوکارمدیریتفرهنگی
ومهندســیفرهنگــیدرســطحعملیاتــی،مهندســیفرهنگــی
ســاختارشــهراســامی-ایرانــیرابهعنــواننمونــهایازروش
طراحــیشــهریبرپایــهیشــبکهیفرهنگیمعرفــیمیگردد؛
تــاشهرســازیاســامیبــهعنــوانتجلــیمبانیواصولاســام
ومــکانتعلیمــاتاســامیهمــوارهبــهارزشهــاواعتقــادات
و کارایــی جهــت در همــواره و کــرده توجــه اســام فرهنگــی
پاسخگوییبیشتربهنیازهایاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی

جامعهقدمبردارد.

1-2- روند پژوهش
درایننوشــتاربراســاسمفروضاتاصلی،حکمتنظریو
عملیاســامیوآموزههایدینمبیناســام،الزماستابتدا
بــابررســیتعاریــفومفاهیــمموجودازشــهراســامی-ایرانی
)اوصاف،ارکان،اجزاءومبانیســازندهیآن(ســاختاروفرآیند
شــکلگیریشهراســامیتبیینشود.ســپسباتجزیهمراحل
آن،الیههایســازندهشــهربررسی،تشریحمیشودوبراساس
محتــواومبانــیآنازیکدیگرتفکیکمیگرددتاازمغالطههای

معمولوپیشفرضهایمربوطهجلوگیرینماید.
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 ســپسباشناســاییالیهفرهنگیشکلدهندهشهراسامی
ومراحــلآن،فرهنگ،پیوســتفرهنگی،مهندســیفرهنگی،
ازدیــدگاهنظــاممدیریــتفرهنگــینظــاماســامیشناســایی
بــر بــایکدیگــرو ارتبــاطشــکلیوماهــویآنهــا بــابررســی و
کتابخانهای، گــردآوریشــدهازطریقمنابــع پایــهیاطاعات
مطالعــاتوپژوهشهــایموجودوپایگاههــایاطاعاتیونیز
تجزیــه،تحلیــلوترکیــبآن،مــدلراهبردســازیفرهنگــیدر
الیــهفرهنگیشــهراســامیبهعنــوانچهارچوبیبــرایفرآیند
طراحیشهری)ســاختارنظامفکریطراح(تبیینمیشود.بر
ایناســاسمبانیالگوســازشهراسامی-ایرانی)مدلنظری:
شاملمولفهها،شاخصهاونظامسازندهیشهر(طرحریزی

میگردد.
ازروشپیوســتفرهنگــی کــه بــاشــاخصهایی درنهایــت
براســاسآموزههایالگویپیشرفتاسامی-ایرانیازدیدگاه
گردیدهاســت،درچارچوبظرفیت مقــاممعظمرهبریبیان
ایننوشــتاردرســطحعملیاتیســاختارشهراســامی-ایرانی
بــرپایــهیالگــویشــبکهیفرهنگیشــهر،مهندســیفرهنگی
میگردد.دراینروشبامیسرشدنمبانینظریطراحیشهر
اســامی-ایرانــیوتدویــنبحثمهندســیفرهنگیدرســطح
کالبدیسازندهیشهراسامی-ایرانیبه راهبردیآن،نظام

عنوانراهکارارائهمیشود.

شــالوده، )۱( جــدول در و پژوهــش رونــد )۱( نمــودار در
هــدف،ضــرورت،رویکــرد،موضــوع،فرضیــه،مــدلنــگارشو

گردیدهاست. دستاوردهایپژوهشارائه
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شناساییساختارومراحلشکلگیریشهراسامی

شناساییفرهنگوفرایندراهبردسازیآن

تبیینمدلراهبردسازیفرهنگیدرنظامفکریفرایند
طراحیشهری

نتیجهگیریوارائهالگویعملیاتی

شناساییمبانینظریوعلمی

نمودار1.روندپژوهشومراحلآن.ماخذ:نگارندگان.



روشبهرهگیریازنظاممدیریتفرهنگیدر
۱۲شهراسامی-ایرانی

جدول۱.ساختارمحتواییپژوهش۱،مأخذ:نگارندگان.

دیدگاه و رویکردساختار پژوهش

شالودهنظری
-مفروضــاتاصلــیمبانــیاعتقــادی،اخاقــیواحکامی/حکمــتنظــریوعملــیاســامی.برپایــه
کامالهــی،ســیرهمعصومیــن،علمــایدیــنودادههــایآنازطریــقاســتنباطعقــل منابــعخطاناپذیــر

فــردیواجتماعــیخبــرگان)عقــلجمعــیوتاریخــی(

هدفپژوهش
کاربردی)توسعهراهکارهاوراهحلها( -همبنیادی)توسعهدانشومبانی(وهم

-روشپیادهســازینظــاممدیریــتفرهنگــینظــاماســامیدرقالــبمــدلنظــری،مفهومــیوفراینــد
کاربــردیازآندرســطحعملیاتــیاســت. فکــریســازندهشهراســامیبــاارائــهالگــوی

ضرورتپژوهش

گسســتفرهنگــیونفــوذمؤلفههــایغیــربومــیبــهپیکــرهفرهنگــیجوامــعتأثیــرمنفــی - مثلــه: 
گســتردهایدرروابــطاجتماعــیوآثــارانســانیازجملــهنظــامشهرســازیاســامینهــادهاســت.بــه
ــانیازهــایانســان، ــیمتناســبب ــهمخــدوششــدنالگــویشــهراســامی-ایران ــهمنجــرب ک ــهای گون
گردیــده اهــدافزندگــیوبنیانهــایزندگــی)یعنــیخانــوادهوحیــاتســعادتمندانهوطیبــه(انســان

اســت.
ــامهندســیفرهنگــی ــیازشــهراســامی-ایرانــیمتناســبب ــهالگــوینظــریوعملیات -اهمیــت:ارائ
کــردنفرهنــگوارزشهــایدینــیواخاقــیدرجامعــهوادارهزندگــی اهــدافانقــاباســامی)جــاری

بــراســاساصــولاصیــلازجملــه:قــرآن،شــریعت،ســنتوفقــهاســامی(درآثــارانســانی.

موضوعو
رویکردپژوهش

کیفــی(وروشپژوهــش -حوزههــایمبانــینظــریومــدلعملیاتــیرویکــرد)توصیفــی،تحلیلــیو
کامالهــیومعصومیــنواســتنباطعقلــیاســت. اســتداللمنطقــیبــرپایــهمنابــع

-تمرکــزبــرتقویــتراهبردهــایفرهنگــیایجــادیــکتمــدننویــناســامیبــاتبیــنمــدلفکــریو
ــیواساســیاز ــوانبخــشاصل ــهعن ــدطراحــیشــهریب ــتفرهنگــیدرفراین ــیازنظــاممدیری عملیات
ــهنیازهــایمــادیومعنــویانســاناســت. ــهجهــتپاســخگوییب ــیوفرهنــگاســلمیب ســبکزندگ

فرضیهپژوهش

گسســتفرهنگــی -مخــدوشبــودنالگــویشــهراســامی-ایرانــیبــهورودمؤلفههــایغیــربومــیو
جامعــهبــازمیگــردد.ارائــهمفهــومدقیــقوتدویــنمــدلنظــریوعملیاتــیمعیــنومــدوندرســطح
راهبــردیازفرآینــدطراحــیشــهراســامیدرچارچــوبمهندســیفرهنگــیوروشپیوســتفرهنگــی
مــوردتوجــهمقــاممعظــمرهبــری)شــیوهســازماندهنــدهشــهراســامی(میتوانــدالگویــیمناســبدر
طراحــیشــهریارادئــهدهــد.ابــزاردســتیابیبــهایــنروشازطریــقهویــتسیســتمیراهبــردزیســت- 

ــردد. ــامجموعهنگــریفرهنگــیفراهــممیگ فرهنگــیی

مدلساختاری
تدوینونگارش

کتاب

کلــینــگارشمنطقــی-خطــییــاماهــیاســتومباحــثویافتههــا گرچــهروش روشماهــیوحلزونــی:
بــایکدیگــرتفــاوتداردوفهــمهــرمبحــثمســتلزمدرکبخــشقبلــیاســتوبــرایدرکموضــوع
گردیــده کــردولــیدرهــربخــشازروشحلزونــیاســتفاده کلآنرامطالعــه تدویــنشــدهمیبایســت

اســت،درایــنروشازپوســتهتــامغــزوازمقدمــهتــانتیجــهقابــلدرکوفهــماســت.

دستاوردهاو
نتایج

-ارائــهمدلــیمفهومــیونظــریمــدونومعیــنازمبانــیساختارســازشهراســامیبرپایــهارکانســازنده
وهویــتسیســتمیآن)بنیــادی(.

-ارائــهمدلــیمفهومــیدرســطحنظــریوعملیاتــیازشــهراســامی-ایرانــیبــهعنــوانمبانــیمــدون
ومعیــنازنظــامشــکلدهندهآندرســطحراهبــردی)حــوزهفرهنگــیوعملــیآثــارانســانی()بنیادی(.
-دســتیابیبــهســطوحراهیــردیوعملیاتــیفرآینــدطراحــیشــهراســامی-ایرانــیدرچارچــوب

نوآورانــه(. )کاربــردیو مهندســیفرهنگــیوروشپیوســتفرهنگــینظــاماســامی

و نقـــــــــرهکار عبدالـــــــحمید ر.ک.  -۱
ــانی.۱۳۹۲.  کرمـــــ ــر ــیرنجبـــــــ محمدعل
ــانرشــتهایدر روشپژوهشهــایمی
پرتــوبینــشاســامی،مجموعــهمقــاالت
معمــاری و هنــر حکمــت در مشــترک

اسامی.صص:۳۴-۱۱. 



معرفی و ساختار پژوهش ۱۳

جدول۱.ساختارمحتواییپژوهش۱،مأخذ:نگارندگان.

دیدگاه و رویکردساختار پژوهش

شالودهنظری
-مفروضــاتاصلــیمبانــیاعتقــادی،اخاقــیواحکامی/حکمــتنظــریوعملــیاســامی.برپایــه
کامالهــی،ســیرهمعصومیــن،علمــایدیــنودادههــایآنازطریــقاســتنباطعقــل منابــعخطاناپذیــر

فــردیواجتماعــیخبــرگان)عقــلجمعــیوتاریخــی(

هدفپژوهش
کاربردی)توسعهراهکارهاوراهحلها( -همبنیادی)توسعهدانشومبانی(وهم

-روشپیادهســازینظــاممدیریــتفرهنگــینظــاماســامیدرقالــبمــدلنظــری،مفهومــیوفراینــد
کاربــردیازآندرســطحعملیاتــیاســت. فکــریســازندهشهراســامیبــاارائــهالگــوی

ضرورتپژوهش

گسســتفرهنگــیونفــوذمؤلفههــایغیــربومــیبــهپیکــرهفرهنگــیجوامــعتأثیــرمنفــی - مثلــه: 
گســتردهایدرروابــطاجتماعــیوآثــارانســانیازجملــهنظــامشهرســازیاســامینهــادهاســت.بــه
ــانیازهــایانســان، ــیمتناســبب ــهمخــدوششــدنالگــویشــهراســامی-ایران ــهمنجــرب ک ــهای گون
گردیــده اهــدافزندگــیوبنیانهــایزندگــی)یعنــیخانــوادهوحیــاتســعادتمندانهوطیبــه(انســان

اســت.
ــامهندســیفرهنگــی ــیازشــهراســامی-ایرانــیمتناســبب ــهالگــوینظــریوعملیات -اهمیــت:ارائ
کــردنفرهنــگوارزشهــایدینــیواخاقــیدرجامعــهوادارهزندگــی اهــدافانقــاباســامی)جــاری

بــراســاساصــولاصیــلازجملــه:قــرآن،شــریعت،ســنتوفقــهاســامی(درآثــارانســانی.

موضوعو
رویکردپژوهش

کیفــی(وروشپژوهــش -حوزههــایمبانــینظــریومــدلعملیاتــیرویکــرد)توصیفــی،تحلیلــیو
کامالهــیومعصومیــنواســتنباطعقلــیاســت. اســتداللمنطقــیبــرپایــهمنابــع

-تمرکــزبــرتقویــتراهبردهــایفرهنگــیایجــادیــکتمــدننویــناســامیبــاتبیــنمــدلفکــریو
ــیواساســیاز ــوانبخــشاصل ــهعن ــدطراحــیشــهریب ــتفرهنگــیدرفراین ــیازنظــاممدیری عملیات
ــهنیازهــایمــادیومعنــویانســاناســت. ــهجهــتپاســخگوییب ــیوفرهنــگاســلمیب ســبکزندگ

فرضیهپژوهش

گسســتفرهنگــی -مخــدوشبــودنالگــویشــهراســامی-ایرانــیبــهورودمؤلفههــایغیــربومــیو
جامعــهبــازمیگــردد.ارائــهمفهــومدقیــقوتدویــنمــدلنظــریوعملیاتــیمعیــنومــدوندرســطح
راهبــردیازفرآینــدطراحــیشــهراســامیدرچارچــوبمهندســیفرهنگــیوروشپیوســتفرهنگــی
مــوردتوجــهمقــاممعظــمرهبــری)شــیوهســازماندهنــدهشــهراســامی(میتوانــدالگویــیمناســبدر
طراحــیشــهریارادئــهدهــد.ابــزاردســتیابیبــهایــنروشازطریــقهویــتسیســتمیراهبــردزیســت- 

ــردد. ــامجموعهنگــریفرهنگــیفراهــممیگ فرهنگــیی

مدلساختاری
تدوینونگارش

کتاب

کلــینــگارشمنطقــی-خطــییــاماهــیاســتومباحــثویافتههــا گرچــهروش روشماهــیوحلزونــی:
بــایکدیگــرتفــاوتداردوفهــمهــرمبحــثمســتلزمدرکبخــشقبلــیاســتوبــرایدرکموضــوع
گردیــده کــردولــیدرهــربخــشازروشحلزونــیاســتفاده کلآنرامطالعــه تدویــنشــدهمیبایســت

اســت،درایــنروشازپوســتهتــامغــزوازمقدمــهتــانتیجــهقابــلدرکوفهــماســت.

دستاوردهاو
نتایج

-ارائــهمدلــیمفهومــیونظــریمــدونومعیــنازمبانــیساختارســازشهراســامیبرپایــهارکانســازنده
وهویــتسیســتمیآن)بنیــادی(.

-ارائــهمدلــیمفهومــیدرســطحنظــریوعملیاتــیازشــهراســامی-ایرانــیبــهعنــوانمبانــیمــدون
ومعیــنازنظــامشــکلدهندهآندرســطحراهبــردی)حــوزهفرهنگــیوعملــیآثــارانســانی()بنیادی(.
-دســتیابیبــهســطوحراهیــردیوعملیاتــیفرآینــدطراحــیشــهراســامی-ایرانــیدرچارچــوب

نوآورانــه(. )کاربــردیو مهندســیفرهنگــیوروشپیوســتفرهنگــینظــاماســامی

و نقـــــــــرهکار عبدالـــــــحمید ر.ک.  -۱
ــانی.۱۳۹۲.  کرمـــــ ــر ــیرنجبـــــــ محمدعل
ــانرشــتهایدر روشپژوهشهــایمی
پرتــوبینــشاســامی،مجموعــهمقــاالت
معمــاری و هنــر حکمــت در مشــترک

اسامی.صص:۳۴-۱۱. 

1-3 - پیشینه ی تحقیق
کنونمدلــیازروشپیادهســازینظام بــاتوجــهبهاینکــهتا
مهندســی درچارچــوب اســامی نظــام فرهنگــی مدیریــت
فرهنگــیباروشپیوســتفرهنگیدرحوزهیطراحیشــهری
ارائــهنگردیــدهاســت.شــایددرمــواردومصادیــقخــاصتنها
کارکردهــایآندر بــهآسیبشناســیوضعموجــودوتوجــهبه
کتابسعیشده مدیریتشهریپرداختهشدهباشد.دراین
گونهایشــفافمشــخص بــاتوجهبهجایگاهموضوع،ابتدابه
کــهنظــاممدیریــتفرهنگینظــاماســامیومباحثی نماییــم
چونمهندســیفرهنگیوپیوســتفرهنگــیچگونهدرفرایند
طراحیشــهریدرســطحنظریمطرحمیگردنددراینمسیر
عــاوهبرارائهیمدلنظریورهنمودهایآن،مدلیعملیاتی
گستردهی ازســاختارشهراســامی-ایرانیبرپایهیشبکهی
فرهنگــی-اجتماعــیارائــهمیگــردد.امیداســتدرتحقیقات
کاربردیتــرو بعــدیبتــوانبــاشــناختجایــگاهآنقدمهایــی

اجراییتربرداشت.





۱۵

2-1- فرآیند ظهور پدیده های انسانی 
تعریفــی ارائــه انجــامهــرپژوهــش، از درنخســتینمرحلــه
کاررفتــه،امــریضــروریاســت. ازمفاهیــمواصطاحــاتبــه
کاررفتــهدرحوزه بــرایروشــنشــدناصطاحــاتواصولبــه
شهرســازیاسامیالزماســتمفاهیمینظیراسامومبانیو
اصولآن،سیمایانسانازمنظراسام،شهراسامی،مفهوم
شــهرربانــی،ارکانشــهراســامیورابطهســاحتهاونیازهای
انســانبــاشــهرربانــی،مؤلفههــاوشــاخصهایاجتماعــیو
گیرد.برایناساس کالبدیمتأثرازآن،موردبررسیودقتقرار
کتابمرادازشهراسامیچه کهدقیقًادراین روشنمیشود
شهریاست؟اوصافومؤلفههایشهرازنظراسامچیستو

براساسچهاصولیبنیانمیشود؟

کــهویژگیهــای همــهیانســانهادرفضایــیمیاندیشــند

فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع

مروریبرادبیاتموضوع
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ایــنفضــارااصــولومبانــیجهانبینیشــانتعریــفمیکنند.
فضایاندیشــهیهرانســانراجهانبینیاومینامیم.پساز
مرحلهیاندیشه،مرحلهیعملاست،کهعمل)یااعمال(نیز
کهبراســاسجهانبینیظهوروبــروزپیدامیکنند،درفضایی
وبــراســاسارزشهــاومعیارهــاوهنجارهایــیرخمینماینــد
کــهآنفضــارا»فرهنــگ«مینامیــم.بــهبیــاندیگــر،فضایــی
کــههمــهیفعالیتهــاواعمــالانســانها،بــااتــکابــهفضــای
اندیشــهیــاجهانبینیشــاندرآنفضــارخمیدهند،»فضــای
کهیــکجهانبینــیواحد،در فرهنگی«اســت.طبیعــیاســت
جوامــعومکانهــاوزمانهــایمختلــف،ظهــورفرهنگهــای
متفاوتیراسببخواهدشدوباالخره،پسازاندیشهوعمل،
کهمجموعــهاینآثارراتمــدنمینامیم آثــاریپدیــدمیآیند،
کهمنتسببهآنجهانبینیوفرهنگاست)نقیزاده، تمدنی

۱۳۹۲:۳۱(.

پــسمهمترینعواملبــرایایجادثباتوپایداریدرهویت
انســانوبــهویــژهبــرایتثبیــتوپایــداریهویت»انســانی«و
هویــتجمعــیاو،جهانبینــی،فرهنگوتمدناســت.براین
اساسمیتوانمراحلفرایندظهورهرپدیدهایتوسطانسان
کــرد:اول،مرحله»اندیشــهو رادرســهمرحلــهیاصلیمطرح
فکــر«؛دوم،مرحله»عمل«ومرحلهیســومظهــور»پدیدهی

موردنظر«است)نقیزاده،۱۳۹۲:۳۱(.

نمودار2.عواملظهورهرپدیدهانسانیبرمبنایعواملتثبیتساز
هویتانسان.مأخذ:نگارندگان.

عواملتثبیت
تمدنفرهنگجهانبینیهویتانسان

ظهورپدیده فضایعمل فضایاندیشه
وفکر

عواملظهور
هرپدیده
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همچنیــنبــرمبنــایتعاریــفحکمتازبعــدارکاناندیشــه
میتوانفضایاندیشــهوفکرراهمــانحکمتنظری،فضای
عمــلراهمــانحکمــتعملیوظهورپدیــدهراهمانحکمت
حقیقیدانســتزیراازنظرمــاحکمتمقدماتعلمیوعملی
وروحــیبــراینیــلانســانبــههــدفواالیخویشاســت.به
کلیمیتواناعمالوآثارانســانرامنتهــیبهیکنتیجه طــور
کهظهــورپدیدهبرچــهمعیار وهــدفدانســت.بســتهبهایــن
واندیشــهایبنیاننهادهشــدهباشــداثراوبههدفیمثبتیا

منفیمیانجامد.

هــدفمثبــت،بحرانمثبتوهدفمنفــی،بحرانمنفیرا
کهدر پدیــدخواهــدآورد.بحــرانهمانخــروجازتعادلاســت
کــهحاصل مقابــلهویــتقــرارمیگیــرد.بحرانهویــتمثبت
هــدفمثبتاســتمنجربــههدایتجامعهوانســانوبحران
کــهحاصلهــدفمنفیاســتمنجربــههدایت هویــتمنفــی
کردن گمراه انســانوجامعهبهقصداستثمارانســانازطریف

ویمیگردد.

کهبرایهویتانســانمیتوان بنابرایــناصلیترینمنابعی
گانــهمربــوطبــهخلــقاثرتوســط شــناخت،ازقلمروهــایســه
گذشــت»قلمرو اواســتخراجمیگــردد.ایــنقلمروهــاچنانچــه
اندیشــه«،»قلمــروعملورفتــار«،»قلمروآثاروی«میباشــند.
کــهآنهــارابــهترتیــب»جهانبینــی«و»فرهنــگ«و»تمــدن«
میخوانیــم.خدشــهبههریــکازعواملیاتردیــددرمبانیهر
گــردد.طبیعــی کــدام،میتوانــدموجــبظهــوربحــرانهویــت
کــهدرمراتــبمــادونرخمیدهنــد،در اســت،بحرانهایــی
کهتوســطاصــولمراتبعالیتراصاحشــوند،انســان صورتــی
کمالوتقویــتوپایداریمیلمیکند. )وهویــتاو(بهســمت
امــاخدشــهبهمراتبعالیوفکریانســان،هویــتاورامتزلزل
گرمثًاتفکرتوحیدیعاملخدشــه کرد.براینمونه،ا خواهد
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بــههویــتتاریخــی)یاســننپــدرانمشــرِک(جامعهایشــود،
مطمئنًادرجهتتثبیتوتقویتهویتانســانیعملخواهد
کهدر کــرد.امــابرعکس،تمرکزبرآندســتهازرســوماجــدادی
تقابلباتفکرتوحیدیباشــند،هویتانســانومعنویجامعه

کرد)نقیزاده،۱۳۹۲:۳۲(. رامتزلزلخواهد

عــاوهبــرآن،اهمعواملبــروزازرشــدازخودبیگانگیچون،
خودفریبی،غفلتازیادخدا،احساسحقارت،خودباختگی،
کبــر، اســتعمار، بــاری، بیبنــد حیــات، وحــدت از غفلــت
که خودســتایی،عجبوبقیهصفاتوویژگیهایغیرانسانی
کهمنجر گرایــیوبحــرانمعنویانســانمعاصــر ریشــهدرفــرد
گردیدهاســتاز بــهغفلــتازیادخــدا،خویشوهــدفزندگی
اصلیترینعواملواززمینهســازانبروزبحرانهویتهســتند

کههرجامعهایبایدخودراازآنهامصوندارد.

کهباهویتانســاندر شــهریکیازحوزههایانســانیاســت
ارتبــاطاســت.هویتانســانی،ماهیتیســهالیــهدارد.الیهی
اولیــهراباورهــا،اعتقاداتیاجهانبینــی،وارزشهایافرهنگ
الیــهیمیانیهویتانســانیبهشــمارمیرونــدوحوزهتمدنی
یاسبکزندگیالیهیرویینوبیرونیهویتانسانراتشکیل
میدهــد.ســبکزندگــییاحــوزهتمدنــیهمانجلــوهیرفتار
گفتــهرهبــری کــهبنابــر وعمــلمتاثــرازارزشهــاوباورهاســت
انقــابحوزههاییچونمســئلهخانواده،ســبکازدواج،نوع
ک،نوعآشپزی، مســکن،نوعلباس،الگویمصرف،نوعخورا
کارو... کسبو تفریحات،مســئلهخط،مسئلهزبانی،مسئله

رادربرمیگیرد.)آیتاهللخامنهای،۱۳۹۳/۱/۷(

شــهرازمهمترینحوزههایتاثیرگذاربرسبکزندگیاست.
شــهرآیینهیزندگیانســاناست.تصورماازجهان،ازانسان،
اززندگیدرشــهرنشــاندادهمیشــود.هرچقدراینتصورات
بهترودرســتتر،انســانیتروبیشترودوســتطبیعتباشدو
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رفــاهوســعادتانســانهارابیشتــردرنظــربگیــردآنطراحــی
کــهایننوعســعادتدرآنتحققپیدامیکند )معمــاری(هم
گــوبهزندگیمطلوباســت. ظــرفمطلوبیاســت.زیراپاســخ
بــاریشــهها،جهانبینــیو پــسشــهر )حجــت،۱۳۹۰:۲۰۵(.
فرهنــگانســانیدرارتبــاطاســت.ازیــکجنبــهخــودبیانگــر
هویــتوازجنبــهدیگــرازراههــایانتقالارزشهاســت.ازیک
جنبهنمایشســختافزاریپیشرفــتجامعهوازجنبهدیگر
گراز کها اثرگــذاربــرجنبــهنرمافزاریجامعهیاســامیاســت.
گرفتهباشد.مهمترین جهانبینیونظامارزشیجامعهنشأت
کنندهسبکزندگیخواهدبودوازآن نمایشدهندهوتعریف
کــهدرحیطــهرفتــارخــودیواجتماعــیقــرارداردهمــان جــا

کیفیتزندگیمطلوبوایدهآلموردنظرمااست.

نمودار3.جایگاهشهردرماهیتسهالیههویتانسانی.مأخذ:
نگارندگان.

کــدامازحوزههــایجهانبینــی، ازنظــرتفکــراســامیهــر
فرهنــگوتمدنــیخــودصاحــبتعاریــفوویژگیهاییاســت
گیرتروکاملترســازد.به گســتردهتر،فرا کــهمیتواندمباحــثرا

همینمنظورنیازبهتشریحهرسهحوزهوجوددارد.

2-1-1- حوزه جهان بینی
کوشــناختپدیدههــا-تصویــرذهنــی کثــرمــاازتاثیــرادرا ا
گاه مــاازجهــان-بــررویفعالیتهایمانبهعنوانمعمــار،ناآ
که کارخــودراانجــاممیدهیــم،تــاشمیکنیــم هســتیم.مــا
که»خوب«را ســاختمانهاییخوببســازیم.بههرشیوهای

الیههایهویتی
انسان

تمدنحوزه
سبکزندگی

شهرفرهنگ

فرهنگ

جهانبینی

جهانبینی
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کنیم،اینمســئولیتبســیارسنگیناســت.مابرایآن معنی
کهتاشماتحتتاثیرنگاهما گاهنیســتیم تاشمیکنیماماآ
کهازدنیایاطرافداریممیباشد.شاید بهاجساموتصویری
کهمااصــًادارایجهانبینی خیلــیازماحتــیازاینموضوع
ویژهایهستیم،بیخبریم.)الکساندر،۱۳۹۲:۱۱(.جهانبینی
کلیانساندربارهجهانهستیوانسان)قرائتی، یعنیتفســیر
کهیــکمکتبدرباره ۱۳۵۹:۱۲(.نــوعبرداشــتوطــرزتفکری
جهــانوهســتیعرضــهمــیدارد،زیرســازوتکیــهگاهفکریآن
مکتــببــهشــمارمــیرود.ایــنزیرســازوتکیــهگاهاصطاحــًا

»جهانبینی«نامیدهمیشود.)مطهری،۱۳۹۰:۷(.

جهانبینــیزیربناییکمکتبفکریاســت.دراینزیربنا
کــهجهانبینــیآدمبــرآنمبتنیاســت،فلســفهزندگی،معنی
انســان،هــدفزندگــی،مســئولیتورســالتفــرد،مســئولیت
کهبراســاسآن ورســالتجامعــهونــوعبشــرومکتــبعلمــی
مکتــب،مــنزندگیفردیواجتماعیــمراتنظیممیکنم،همه
اینهــامبتنــیمیشــودبــرجهانبینــی.مجموعــهایاینهــا
مکتبمرامیســازد،بنابراینمکتبنظامیاســتبازیربنایی
بــهنــامجهانبینی.براســاسایــنجهانبینییکفلســفهی
کهبراســاس تاریخ،یکانسانشناسی)فلســفهانســان(داریم
اینهاایدئولوژی۱انسانمبتنیاست.ایدئولوژیعبارتستاز
اخاق،فلســفهزندگی،رسالتومسئولیتفردیواجتماعی.
بنابرایــنمجموعــهایندســتگاهمکتباعتقادیرامیرســاند

)شریعتی،۱۳8۹:۱۱6(.

بهطورکلیافکاروعقایدیکهماداریمبهدودسته»نظری«و
»عملی«قابلتقسیماند.-»اندیشههاوافکارنظری«مستقیمًا
ناظربهواقعیتهســتیمیباشــندومحتوایآنها،تعییننوع
که ورفتارواعمالبشــرنیســت.۲-»اندیشــههاوافــکارعملی«
مســتقیمًاناظربهرفتارانســانمیباشندومحتوایآنهاازنوع

امرونهیمیباشد.)غرویانودیگران،۱۳88:۹(
systematic/۱-سیستماتیک
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حکماحکمتراتقسیممیکنندبهحکمتعملیوحکمت
که نظــری.»حکمــتنظــری«دریافتهســتیاســتآنچنان
هســتو»حکمــتعملــی«دریافــتخطمشــیزندگیاســت.
گــرجهانبینیرا کهبایــد.)مطهری،۱۳۹۰:۷(حالا آنچنــان
کلیهماهنگدربارهی »یکسلســلهاعتقاداتوبینشهــای
کلدربــارههســتی،وایدئولوژیرا جهــانوانســان،وبــهطــور
کلــیهماهنــگدربــارهرفتارهــایانســان« »یــکسلســلهآراء

بدانیم.)مصباح،۱۳۹۲:۱۲(.

ایدئولــوژی۱ازنــوع»حکمــتعملــی«وجهانبینــیازنــوع
»حکمتنظری«اســت.پسایدئولــوژیبرپایهیجهانبینی
اســتواراســت)مطهری،۱۳۹۲:۹۷(.ایدئولــوژیوجهانبینــی
بــهیکدیگــرمربــوطوهــردویآنهــادرزندگیانســانضرورت
دارند.زیراجهانبینیوایدئولوژیپایههاییکمکتبفکری
گــردرشــکلگیریشــهرمعتقــدبــهیــکمبنــای رامیســازند.ا
فکری،فضایاندیشهوحوزهجهانبینیهستیمبایدبهتاثیر

جهانبینیوایدئولوژیهاپرداختهشود.

درمیانانسانهاانواعیازجهانبینی،وجودداشتهودارد،
ولــیهمگــیآنهارامیتوانبراســاسپذیرفتــنآنکهجهانرا
موجــودیهدفــداروباشــعوربدانیمویاآنکــهآنرابیهدفو
کرد: کلیتقســیم کنیممیتوانبهدوبخش بیحســابفرض

جهانبینیالهیوجهانبینیمادی.)قرائتی،۱۳۵۹:۱۲(.

ازنظــرجهانبینــیتوحیــدیاســام،جهــانیــکآفریــده
اســتوباعنایتومشــّیتالهینگهداریمیشــود،جهانبه
باطلوبازیوعبثآفریدهنشــدهاســت،هدفهایحکیمانه
کاراســت،نظامموجــود،نظام درخلقــتجهــانوانســاندر
کمــلاســت.جهــانبــهعــدلوبــهحــقبرپاســت. احســنوا
نظامعالمبراســاساســبابومســّبباتبرقرارشدهاستوهر
۱-ایدئولوژی/Ideologyنتیجهایراازمقدمهوســببمخصوصخودشبایدجستجو
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کماســتوانســانبه کرد.قضــاوقــدرالهیبرهمهیجهانحا
کمبرسرنوشت حکمقضاوقدر،آزادیومختارومسئولوحا
خویشاســت.ارادهومشــیتالهیبهصورت»سّنت«یعنیبه
کلی،درجهانجریاندارد.ســنتهای صــورتقانونواصــل
الهیتغییرنمیکندوآنچهتغییرمیکندبراســاسســنتهای
الهیاســت.تدریجوتکامل،قانونالهیوســنتالهیاســت.
گاهوارهیتکاملانســاناســت.انســاندارایشــرافت جهــان
کرامــتذاتــیوشایســتهیخافــتالهیاســت.دنیــامزرعه و
آخرتورابطهآندوبهیکدیگرپیوستهاست)مطهری،۱۳۹۲:

۱۹و۲۰(.

گرایشمــادیپیدا بــهاعتقــادماانســانطبعــًانمیبایســت
کنــد،مادیگرایییکجریانمخالفطبیعتوفطرتانســان
کریــمپدیدههــایمــادیرابهعنــوانآیــاتالهی اســت.قــرآن
کهمقصود یــادمیکنــد.البتهاینمطلــبرابایدتوجهداشــت
گرایــشفطریو گرایــشتوحیدییــک کهچــون ایــننیســت
طبیعــیاســت،نمیتوانــددرســطحتعقــاتعلمیوفلســفی
کاربــرد گردد.)مطهــری،۱۳8۹:۴6و۴۷(.زیــرادایــره مطــرح
»جهانبینــی«وســیعترازعقایــددینــیاســت.شــاملعقایــد
الحــادیومادهگرایانهنیزمیشــود،چنانکهواژهایدئولوژینیز

اختصاصبهاحکامدینیندارد)مصباح،۱۳۹۲:۱۳(.

گرمبانی اینمهمدرمبانیشــکلگیریشــهرنیزتاثیرداردا
ســازندهشــهررادرمکتــبتوحیــدیاســاممطــرحمیکنیــم
منظــورمــاتنهاپرداختنبــهجهانبینیتوحیــدیوابعادآن
نیست.زیرادرتعریفماازشهر،شهرمتشکلازاجزاءوعوامل
کــههدفــداراســتودارایمبنــایاعلتــیبــرای مرتبطــیاســت
تحقــقآنهــدفمیباشــد.ایناجزاءبهصورتســامانداردر
راهرســیدنبــههــدفدرتمامیابعــادوویژگیهایشــانازیک
کهماآن کارائی مبناناشیوهدایتمیگردند.درواقعنقشو



مروری بر ادبیات موضوع ۲۳۲۳

کهآنعلت، راهدفشهرمینامیممعلولعلتتامهایاست
کهمیتــوانآنرا علــتترکیــباجزاوعناصرشــهراســت،علتی
فلســفههمنشــیناجزاءیامبنــانامید.مبناســهپهنهمعرفتی
کهشــاملدیــن)گرایشها(،فلســفه بشــرراتشــکیلمیدهــد
)بینشهــا(،علم)دانشها(اســتاینســهمتغیــر،درحقیقت
کهاعتبــارًاآنراجهانبینــیمینامیم. جوهــرهایرامیســازند
)ذوالفقــارزاده،۱۳8۴:۱۰۳(زیراجهانبینییاجهانشناســی،
بــهعبــارتدیگــرتعبیــروتفســیرانســانازجهــان،چــوننوعی
کلــیســه شــناخت۱اســت،)پیشــوائی،۱۳۷۵:۵6۰(بــهطــور
گونــهاســتیعنــیازســهمنبــعممکناســتالهامشــود:علم،
گونهاست:علمی،فلسفی، فلسفه،دین.پسجهانبینیسه
مذهبی)مطهــری،۱۳۹۰:۹(.اینســهجهانبینیدرطولهم
قراردارندنهدرعرضهموآنچهجهانبینیدینی،فلسفیو
کردهوقلمروآنهارامعینمیکندموضوع، علمیراازهمجدا

روشومقصدآنهاست.)ذوالفقارزاده،۱۳8۴:۱۰۴(.

الف: جهان  بینی دینی یا مذهبی
کهجهــانماهیت»از جهانبینــیتوحیــدییعنیدرکاین
اویــی«)ِاّنــاهلل(و»بــهســویاویــی«)اّنــاالیــهراجعــون(۲دارد،
جهانازیکمشــّیتحکیمانهبایکسلســلهنظاماتقطعی
که»ســننالهّیه«نادهمیشــودادارهمیشــود؛انساندرمیان
کرامــتمخصــوصبرخــورداراســتو موجــوداتازشــرافتو
وظیفــهورســالتیخــاصدارد،مســئولتکمیــلوتربیتخود
واصــاحجامعــهیخویــشاســت،جهــانمدرســهیانســان
کوششصحیحو اســتوخداوندبههرانســانیبرطبقنیتو

درستشپاداشمیدهد.)مطهری،۱۳۹۰:۱۷(.

گونــه دو خــدا و انســان میــان توحیــدی، جهانبینــی در
کنندهی کهتوجیه ارتباطبرقراراســت.یکرابطهیتکوینی،
مســئلهیآفرینــشجهــانوانســانوبــهعبارتــیجهانبینــی

Ideology/۱-ایدئولوژی

بــر جهانبینــی تقســیمبندی ۲-
یــا انســان شــناخت توانایــی اســاس
ابــزارمعرفــتشناســی)شــناختمبتنــی
یــا بــهمراتــبوجــود(اوســت.حــواس

قلــب و عقــل کات، ادرا
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اســت.)درایــنرابطــهعنایتالهینســبتبههــرموجودیدر
حــداســتعدادذاتــیاومیباشــدوحکومتقوانیــنطبیعیبه
عالــمهمانپیونــدوجودیواجــبالوجودیاتمــامموجودات
کننــدهی کــهتوجیــه میباشــد(.ودیگــریرابطــهیتشــریعی
کامیوبهعبارتی روابطاخاقی،سیاسی،حقوقی،عاطفیو
ایدئولوژیاســتوعنایتادیانبااینبخشبیشتراست.در
کهمسئلهاصولدینمطرحشدهوواسطهی اینرابطهاست
خلقوخالقبهصورتپیامبرتجلیمیکند)پیشوائی،۱۳۵۷:

.)6۲۰

بنابرایــنمنظــورازجهانبینیتوحیدیهمــانجهانبینی
کــهمســائلازطریقوحــیالهی،بیــانمیگرددو دینــیاســت
دیــناصطاحــًابهمعنایاعتقادبهآفریننــدهایبرایجهانو
انســانودســتوراتعملیمتناســببااینعقایدمیباشد.هر

کمازدوبخش،تشکیلمیگردد: دینیدست

کهحکمپایهواســاسوریشــهی(۱ عقیــدهیــاعقایــدی
آنرادارد.

کهمتناســبباآنپایــهیاپایههای(۲ دســتوراتعملی
عقیدتــیوبخراســتهازآنهاباشــدو»حکمــت«نیز،
کامــًا مشــتملبــرنظــریوعملــیاســت.بنابرایــن،
کــهبخــشعقایــددرهــردینــی»اصول« بــهجاســت
»فــروع«- عملــی احــکام بخــش و جهانبینــی
ایدئولــوژی۱آندیــننامیدهشــود.)مصباح،۱۳۹۲:
گر»جهانبینی«پایهوریشــهایدئولوژیاســت ۱۲(.ا
واصــولدیــنپایــهوریشــهدیــنآنگاهجهانبینــی
اســامیهماناصولوپایهدیناســاماستودین
چیــزیجــزایدئولــوژیاســامینخواهــدبــود)ســید

قطب،۱۳88:۲۵(.

بنابرایناصولمبانیاندیشهایمسلمانانشاملدوبخش

ــَنِإَذا ِذی
َ
ــهی۱۵6.اّل ۱-ســورهبقــره/آی

ــاِإَلیــِه
َ
ِإّن َو ِ

ــاهلِلَّ
َ
ــواِإّن َصاَبْتُهــْمُمِصیَبــٌةَقاُل

َ
أ

َراِجُعــوَن
مصیبتــی چــون کــه کســانی همــان
گوینــدما ســختبــهآنــانمــیرســدمــی
مملــوکخداییــمویقینــًابــهســویاو
گردیــم.)انصاریــان،۱۳۹۱:۲۴( بازمــی


