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تحلیلی بر استفاده از منابع دینی در تحقیقات حوزة شهرسازی اسالمی

چکیده
نقش پژوهش های حوزة شهرسازی اسالمی، مانند سایر حوزه های علمی، در زمینه سازی برای تحّقق عملی آن حساس 
و راهبردی به نظر می رسد. با این وجود، بروز سهو و خطای فکری در نحوة برداشت دیدگاه های شهرسازی از گزاره های 
معرفت دینی، یکی از چالش هایی است که نه تنها می تواند عدم تحقق و آرمانی ماندن شهرسازی اسالمی را تشدید کند، 
بلکه می تواند سایر پژوهشــگران را به مسیری اشتباه سوق دهد. با توّجه به خطر اشاره شده، که در این نوشتار به عنوان 
مساله تحقیق مطرح است، چگونه می توان در حوزة پژوهش در شهرسازی اسالمی گام برداشت و کم تر دچار سهو فکری 
شد؟ این نوشتار با هدف کمک به ساختارمندتر شدن تحقیقات حوزة شهرسازی اسالمی و با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا 
»یک نظام« برای »پژوهش در شهرســازی اسالمی« ارائه می دهد. سپس این نوشتار برداشت های شهرسازانة هفت مقالة 
منتخب در حوزة شهرسازی اسالمی را با پنج معیار مستخرج از نظام مذکور مورد بررسی قرار می دهد. روش گردآوری 
داده هــا با اتکا به مطالعات کتابخانه ای، گزینش مقاله ها از طریق ارائة چهار معیار و تحلیل یافته ها به صورت مقایســه ای 
انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دیدگاه های کالِن شهرسازی برداشت شده در مقاله های مورد بررسی، 
اختالف چندانی با معیارهای منتخب ندارند و در بیش تر موارد با آن معیارها هماهنگ و همخوان هستند. در عین حال، 
مشاهده شد که مواردی چون »موضوعیت نداشتن استفاده از منابع دینی« و »نبود ارتباط موضوعی بین گزارة استفاده 
شــده و دیدگاه برداشت شده« سبب استنتاج های متفاوت شده است. این موارد گاه به صورت زنجیره ای باعث بیش تر 
شــدن تفاوت میان استنتاج ها شده است. هم چنین نتایج نشان می دهد که قرآن به عنوان اصلی ترین منبع برای استنباط 

دیدگاه های شهرسازی استفاده و به سایر منابع توّجه کم تری شده است.

واژگان کلیدي: پژوهش شهرسازی، نظام معرفت دینی، برداشت های شهرسازانه.

کاظم افرادی1 ، بهناز امین زاده2* )نویسنده مسئول(

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران 

)تاريخ دريافت: 1396/01/16                          تاريخ پذيرش: 1396/07/15(

* E-Mail: bgohar@ut.ac.ir
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مقّدمه
شهرســازی اسالمی، يکی از موضوع هايی اســت که، به ويژه در 
ســال های اخیر، مورد کنکاش و عالقة پژوهشــگران و مســئوالن 
قرار گرفته اســت. شهرســازی اســالمی را جــدای از تفاوت ها و 
اختالف هايش با زمینه های ديگر، می توان يک رشته علمی به شمار 
آورد1 و يا دست کم آن را به عنوان موضوعی نگريست که قابلیّت 
تبديل شــدن به يک زيرشــاخه علمی از علم شهرسازی امروزی را 
دارد. در هر دو حالت، می توان آن را با جنبه های مشترکی از علوم 
ديگر مورد بررســی قرار داد. يکی از جنبه های مشــترِک بیش تر 
رشته های علمی »ســاختار سلسله مراتبی« يا »ساختار هرمی« است 
)Bourdieu, 1975( ؛ بــه طوری که در آن، مبانی، اهداف، روش ها 
و اقدامات در يک سلسله مراتب واقع می شوند2. بر اساس ساختار 
هرمی می توان برای هر رشــته علمی، حداقل ســه ســطح تعريف 
نمود. در ســطح بااليی، به بنیان ها، منابع و ريشه های نظری هر علم 
پرداخته می شــود، راهبردها، پارادايم ها، مرزها و ماهیّت ها مشّخص 
می شود. در سطح میانی، تولیدات سطح اول ملموس تر و جزئی تر 
می شــوند، رويکردها تبیین و روش ها پیشنهاد می شوند. در سطح 
سوم که سطح حرفه ای و عملیاتی است، راه کارها، فنون، مالحظات 
و ضوابط تدوين می شــود و به عبارتی تمام تولیدات سطوح قبل، 
به صورت محصوالت مادی و محســوس تولید می شوند. بین اين 
سطوح دائماً جريان هايی از باال تا پايین هرم برقرار است که حاصل 
اين برهم کنش ها، پیشــرفت، پســرفت يا رکود رشته است. در اين 
میان، ســطوح میانی، نقش واسطه، تسهیل گر و ترجمه کننده بین 

سطح باالتر و پايین تر را ايفا می نمايند.
در انطباق اين ســاختار هرمی بر شهرسازی اسالمی، حداقل سه 
ســطح می توان تعريف کرد: در ســطوح بااليــی، منابع دينی مورد 
کنکاش قرار می گیرد و نوعی از »معرفت دينی« به عنوان محصول 
نظری کلی تولید می شــود. اين کار معموالً توسط عالمان دينی و 
گاهی توســط پژوهشگرانی که در حوزة دين و دين پژوهشی تبّحر 
دارند، صورت می گیرد. در ســطوح میانــی، افرادی قرار می گیرند 
که اگرچه ممکن اســت دين پژوه نباشــند، اما اصــول کلی دين را 
می داننــد، منابــع دينی را می شناســند و قابلیّــت فهم محصوالت 
تولید شــده را در سطح پیشــین دارند. داده های پژوهش اين افراد 
هــم منابع دينی اســت و هم معرفت دينی. اين افــراد، به گزينش، 
تنظیم، تدقیق و ترجمة معرفت دينی در لباس شهرســازی اسالمی 
می پردازند و دســتاوردهای نظری مجزايی را بــرای حرفه مندان که 
در ســطوح پايین تر قرار می گیرند، فراهم می سازند. حرفه-مندان 
تالش می کنند تا در بســتر مکان، پروژه هايی را عملیاتی کنند که 

بر مبنای شهرسازی اسالمی تعريف شده باشد.3
وقوع اشــتباه های ناخواسته و ســهوی در انديشیدن يا به عبارتی 
»لغزش انديشه ای« )قاسم پور و بختیار نصرآبادی، 1388( در تبادالت 
میان جريان های اشــاره شده در سه سطح شهرسازی اسالمی، مانند 

ســاير علوم، بعید نیســت و می تواند منجر به اشتباه های ناخواسته 
و ســهوی شــود. لغزش های هر ســطح را می توان به صورت مجزا 
بررســی کرد. امــا از آنجا که يکی از وظايف اصلی پژوهشــگران 
شهرســازی اســالمی، »به کار گرفتن منابع و معرفت دينی موجود« 
بــرای تولید معرفت جديدتر اســت، تمرکز ايــن پژوهش صرفاً بر 
سهوها و لغزش های انديشــه ای احتمالی است که گاهی در نحوة 
اســتفاده آنان از برخــی منابع موجــود روی می دهد. شــايد بتواِن 
اشــکال در نحوة برداشــت از منابع دينی را يکــی از داليل نقايص 
درونی دانســت که باعث به وجود آمدن اين شــرايط شده است4. 
بر اين اساس می توان ســؤال اصلی اين پژوهش را اين گونه مطرح 
ساخت: مهم ترين ســهوهای احتمالی پژوهشگران حوزة شهرسازی 
در برداشــت ديدگاه های شهرسازی از منابع معرفت دينی )گزينش، 

اولويت بندی و ترکیب منابع و معارف دينی( چیست؟
پاســخ به اين سؤال، از يک سو مســتلزم در دست داشتن يک 
الگوی شــناختی است. بنابراين بخش اول اين پژوهش شامل يافتن 
و ارائه يک »الگوی پژوهش در حوزة شهرســازی اســالمی« است. 
از ســوی ديگر، الگوی پژوهش در حوزة شهرســازی اســالمی )به 
عنــوان يک علم اســالمی( نمی تواند منبعــث از »الگوی پژوهش 
دينی« نباشــد. بنابراين در اين پژوهش در وهلة اول، الگوی پژوهش 
شهرسازی اسالمی بر مبنای الگوی پژوهش دينی ارائه می شود. در 
وهلة دوم، الگوی ارائه شــده برای تحلیــل ديدگاه های چند نمونه 

پژوهش منتخب، به کار گرفته خواهد شد.
هــدف اين پژوهــش کمک به پژوهشــگران حوزة شهرســازی 
اســالمی به منظور پیشــبرد پژوهش بر مبنای اطمینان بیش تر در 
برداشــت »ديدگاه هــای شهرســازی« از منابع معرفت دينی اســت. 
حرکــت به ســمت اين هــدف از آنجا اهمیّت دارد کــه می تواند 
خطرات ناشی از بروز خطا در پژوهش شهرسازی اسالمی را کاهش 
دهد. بروز لغزش در برداشت ديدگاه های شهرسازی می تواند منجر 
به برداشــت ديدگاه های غیرهمســو يا متناقض با اصول اســالمی، 
گســترش ديدگاه های ســطحی، کلــی و غیرعملیاتــی، و اثرات 
ناخواسته در ساير پژوهشگران و حرفه مندان شود. در طوالنی مدت 
نیز اين خطر وجود خواهد داشــت که شهرسازی اسالمی به عنوان 
امری آرمانی باقی بماند و يا به ملغمه ای تبديل شــود که صرفاً با 

اسالم تزيین شده و برخاسته از آن نباشد.

روش پژوهش
اين پژوهش يک پژوهش بنیادی اســت کــه با روش توصیفی- 
تحلیلی به پیش می رود. داده های اولیه آن از مطالعات کتابخانه ای 
اســتخراج و به صورت توصیفی بیان شــده است. با استفاده از اين 
داده هــا ابتدا يک چارچــوب تحلیلی با عنوان »نظــام پژوهش در 
شهرسازی اســالمی« تدوين شد که شامل چند معیار است. سپس 
بر اســاس معیارهای زير، نمونه هايــی )48 نمونه( از معتبرترين آثار 
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پژوهشگران حوزة شهرسازی اسالمی در ايران گزينش و در نهايت 
بعد از پااليش نهايی به هفت مقاله محدود شد:

- زبــان مقاله فارســی و حتی االمــکان در نشــريه های علمی- 
پژوهشی داخل کشور انتشار يافته باشد.

- مقاله مورد نظر با استفاده از منابع دينی به برداشت حکم، مدل، 
الگو يا راه کار در زمینة شهرسازی اسالمی مبادرت ورزيده باشد.

- نويســندة اصلی مقالــه از صاحب نظران و پژوهشــگران خبرة 
حوزة شهرسازی اسالمی باشد.

- تمام مقاله ها از يک فرد نباشــد و تقريباً از هر فرد خبره يک 
مقاله وجود داشته باشد.

در ادامه هر کدام از مقاله ها در بوتة آزمايش چارچوب تحلیلی 
تولید شــده قرار گرفتند. در انتها نتايج با روش مقايسه ای، تحلیل 

شدند.

نظام معرفت دینی؛ الگوی پژوهش دینی
قرآن، ســنت، عقل و اجماع، منابع و مصادر معرفت اسالمی در 
»مکتب تشــیع« محسوب می شــوند؛ منابعی که هر کدام جايگاه 
و اولويّت خاصی دارند و می توانند در کاربســت يکديگر به کار 
روند. مجموع اين منابع و ساز و کار ارتباطی میان هر کدام از آنها، 
مجموعه ای را شــکل می دهد که در اين پژوهــش از آنها به »نظام 
معرفت دينی« تعبیر می شــود5 )شکل شــمارة 1(. عالمان دينی با 
اتکا بر نظام معرفت دينی، دربارة مسائل مختلف اجتهاد6 می کنند. 
اگرچه مناســبات میان منابع معرفت دينی بســیار دقیق و پیچیده 
اســت، اما در ادامه، مهم ترين شــروط واقع در اين نظام، با استناد به 

ساير پژوهش ها ذکر شده است7:
اول: ديــن مجموعــه ای از عناصر و گزاره های به هم پیوســته و 
نظام مند اســت که نمی تــوان همــة گزاره های آن را هم ســنگ، 
هم موضوع و هم اندازه دانســت )واســطی، 1383(، بلکه بايد آن را 
به صــورت جامع و منظومه وار ديد )بهمنــی، 1392(. هم چنین در 
گزينش از گزاره های دينی نمی توان ســلیقه  ای عمل کرد. در اين 
صورت برداشــت های غلط، ناقص و متناقض بــه بار خواهد آمد. 

هم چنین امکان تفسیر به رأی نیز وجود دارد.
دوم: قــرآن يکی از اصلی ترين عناصر اين نظام و بیانگر خطوط 
کلی معارف دين اســت )جوادی آملــی، 1378(. قرآن، اولین منبع 
معرفت دينی اســت و شــرط اســتفاده از آن اين است که انسان با 
اصول پیش ســاخته و پیش فرض های بشری به خدمت قرآن نیايد 
تــا قرآن را مهمان اصول موضوعه خــود قرار دهد و آنها را بر قرآن 
تحمیل کند )پیشــین(. يکی از جهات فهم دقیق تر قرآن، توّجه به 
جو تخاطب يا شأن نزول ها و شرايط تاريخی است که اين کالم در 
آن صادر شده است )مصباح يزدی، 1379(. سوم: سنّت )احاديث و 
روايات( منبع دوم بعد از قران است که در اصِل حجیّت و در تأيید 
محتوا، متکی به قرآن است و بايد بر آن عرضه و با آن ارزيابی شود 

)جــوادی آملی، 1378(. در مورد اين منبــع نبايد به ظاهر آن اکتفا 
کرد و بايد شــرايط صدور را بررسی نمود )رشــاد، 1383(. چهارم: 
عقل سومین منبع است. عقل، مصباح و چراغ ورود بشر به ساحت 
دين اســت و نــه مفتاح و کلید آن. عقل، خــودش ضرورت وجود 
دين را اثبات می کند و به تحّکم آن حکم می کند. با دســتور زبان 
دينی، عقل به عنوان رسول و نبی باطنی و درونی تعبیر می شود و به 
موازات نقل که از طريق نبی بیرونی صادر می شود، قرار می گیرد. 
هم چنیــن، عقل همتای نقل اســت و نه همتای وحــی )قرآن(. به 
ســخن ديگر، عقل در قبال نقل است، نه در برابر دين؛ زيرا مطلب 
دينی گاهی از عقل بــه تنهايی و زمانی از نقل به تنهايی و گاهی 
از مجموع عقل و نقل اســتنباط می گــردد )جوادی آملی، 1378(. 
پنجم: اجماع به عنوان يک منبع ديگر به معنای اتفاق مجتهدان و 
صاحبان فتوا بر ســر هر حکم است )ساريخانی و ديگران، 1392(. 
مسلم اســت که حاصل اجماع بايد با اصول دينی مغايرت نداشته 

باشد و به عبارتی بايد در خدمت آن باشد8.
ششــم: از آنجا که حکمت نظری اسالم بســیار عمیق و دارای 
وجوه و اليه های چند بعدی اســت، فقط می تــوان مبتنی بر منابع 
اصیل آن، برداشــت ها و تفســیرهای متنوّعی داشــت )نقره کار و 
لبیــب زاده، 1393(. به طوری که در اســتنباط گزاره های دينی بايد 
از يقینیات به سوی مسائل مشکوک حرکت کرد؛ مثاًل در استفاده 
از قرآن بايد از محکمات آغاز کرد و نه متشــابهات )مصباح يزدی 
و عابدينی، 1388(. هفتم: در جهان بینی اســالمی اصالت با سطح 
جهان بینی و نه با واقعیات مشــاهده شــده در حال تغییر است. در 
اين جهان بینی نتايج حاصل از واقعیات بايد دائماً با منابع فراروايی 

)وحی( اعتبارسنجی شوند )ايمانی و کالته ساداتی، 1389(.

نظام پژوهش شهرسازی اسالمی
با استفاده از عناصر نظام معرفت دينی، می توان منابع و مصادری 
را که می توانند عناصر نظام پژوهش شهرســازی اسالمی را بسازند، 
اســتخراج کرد. اين عناصــر عبارتند از: »عقايد مربــوط به جمع«، 
»اخالق مربوط به جمع«، »احکام مربوط به جمع«، »عقل شهرسازی«، 
»تجارب تاريخی شــهرهای قلمرو اســالمی« و »انديشه های فکری 
غیرمســلمانان«. دســتماية اولیة پژوهشگران شهرســازی اسالمی، 
می تواند همین نظام باشــد )شکل شــمارة 1(. اين منابع يا عناصر 

در ادامه تبیین شده اند.
اول، معموالً از قرآن و ســنت )سیره و روايات( به عنوان دو منبع 
پايه ای در نظام معرفت دينی، برای پیشــبرد علوم اسالمی مختلفی 
هم چون فقه، تفسیر، کالم و فلســفه اسالمی استفاده می شود. اين 
علوم اســالمی دست کم مشتمل بر سه بخش اصلی است: عقايد، 
احــکام و اخــالق فردی و اجتماعــی )مصباح يــزدی و عابدينی، 
1388(. اين ســه بخش به ترتیب ســه اليه نگرش ســاز، راهبردساز 
)اســتراتژيکی(، راه کارســاز )تاکتیکی( را ايجاد می کنند )واسطی، 
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1383(. عقايد، ناظر بر تفاســیر و ابعاد فلسفی و منطقی از آيات و 
روايات اســت. در حالی که اخالق، ناظر بر تفاسیر و ابعاد عرفانی 
و ســلوکی است. هم چنین، احکام، شــامل تفاسیر و ابعاد فقهی و 
کالمی از آيات و روايات اســت. از آنجا که علم شهرسازی عمدتاً 
ناظر بر حوزه های مربوط به جمع اســت، شهرســازی اســالمی نیز 
بیش تــر در حوزة »عقايد مربوط به جمع«، »اخالق مربوط به جمع« 
و »احکام مربوط به جمع« قابل طرح اســت تا در حوزه های مربوط 
به فرد. هر کدام از اين ســه حوزه می توانند از جمله عناصر سازندة 
نظام پژوهش شهر اسالمی باشند؛ به عبارت ساده تر، متناظر قرآن و 
ســنت در نظام معرفت دينی، همان عقايد، اخالق و احکام جمعی 

در نظام پژوهش شهرسازی اسالم وجود دارد.
دوم، عقــل نیز که بــه عنوان يک منبع در نظــام معرفت دينی، 
می توانــد به صورت متناظر در نظام پژوهش شهرســازی اســالمی 
وجود داشــته باشــد و از آن به عنوان »عقل شهرسازی« تعبیر کرد. 
منظــور از عقل شهرســازی، پاية دانش شهرســازی اســت که هر 
شهرســاز بايــد از آن برخوردار باشــد تا بتوانــد از تولیدات دينی، 

برداشت های شهرسازانه داشته باشد.
ســوم، تجارب تاريخی؛ منظور از آن آثار معماری و  شهرسازی 
موجود در شــهرهای قلمرو اســالمی از گذشــته تا ورود مدرنیسم 
به اين شــهرها اســت. الزم اســت در مورد تجارب تاريخی از نگاه 
تقدس مابانه، غیرواقعی و افســانه ای به شــهرهای گذشته اجتناب 
شــود )زيــاری و همــکاران، 1393(. همان طور کــه معرفت دينی 
به عنوان منبع شهرســازان مســلمان، در رابطه ای نسبی با محتوای 
دين قرار دارد، عمل شهرســازی اســالمی نیز در رابطه ای نسبی با 
انتظــار دين قرار می گیرد و هیچ کدام در رابطه ای مطلق و همانی 
با اســالم قرار ندارند )نقره کار و رئیســی، 1391(. درست است که 
رگه های اسالمی اصیلی در شهرهای تاريخی مسلمانان وجود دارد 
ولی آن شــهرها هنوز به آن شکل ناب، خاص و اصیل خود دست 
نیافته اند )زياری و همکاران، 1393(. از ســويی همان طور که نبايد 
اسالمی ســازی را با بومی ســازی خلط کرد )فرمهینــی فراهانی و 
انجمن سرخابی، 1393(، نبايد شهرســازی اسالمی را با شهرسازی 

بومی اشتباه گرفت.
چهارم، ديدگاه ها و نظريّه های غیرمسلمانان و از جمله مستشرقان 
نیز که عمدتاً از ســوی انديشــه مندان دنیای غرب ارائه می شــود، 
می تواند به عنوان يکی از منابع پژوهش شهرســازی اســالمی قرار 
گیرد. در اين پژوهــش از آنها به عنوان »ديدگاه های جهانی« تعبیر 
می شود. ديدگاه های جهانی مشهور و مورد قبول عامه انديشه مندان 
حوزة شهرسازی می تواند همان متناظر اجماع در نظام معرفت دينی 
محسوب شود. اما بايد دانست که پارادايم های پس زمینة هر نظرية 
جهانی که با جهان بینی اســالمی در تناقض اســت نمی تواند در 
اين نظام اســتفاده شود )ايمانی و کالته ساداتی، 1389( )هاشمی و 

مسعودی، 1392(. 

پنجم، دين گزاره هــای محوری و چارچوب فکری شهرســازی 
اســالمی را مســتقیماً تعريف و مشــّخص و با کمربند محافظتی 
آن را محافظت می کند و نســبت بــه نظريّه های مطروح در دانش 
شهرســازی غربی دســتورالعمل هايی را صــادر می کند، که الف- 
هسته مقاوم در شهرسازی اسالمی را ابطال و يا جرح و تعديل نکند 
و متعارض نباشد، ب- نسبت به هستة مقاوم ناهمخوان و ناسازگار 
نباشــد، ج- در جهت بســط و تقويت پارادايم چارچوب فکری و 

هستة مقاوم شهرسازی اسالمی باشد )تقوايی و همکاران، 1392(.
ششــم، در اين نظام تا زمانی که اصول دينی مورد خدشــه قرار 
نگیرد، حرکت اســتنتاجی و اســتقرايی برای شهرســازی اسالمی 

مشکلی ندارد. )تسخیری، 1392(9.

 

شکل شمارة 1: نظام معرفت دینی )باال( و نحوه ارجاع ها )تطبیق ها( 
در نظام پژوهش شهرسازی )پایین(

دسته بندی های واقع در نظام پژوهش شهرسازی اسالمی
در نگاه کالن، مؤلفه های نظام پژوهش شهرســازی اسالمی قابل 
تفکیــک در چهــار گروه هســتند: اول، عقايد، احــکام و اخالق 
اجتماعی که منبعث از آيات و روايات محکم و ناســخ اســت که 
در اين پژوهش از آنها به نام »اصول دينی« ياد می شود. دوم، عقايد، 
احــکام و اخالق اجتماعی که منبعث از آيات و روايات متشــابه و 
قابل نســخ اســت که در اين پژوهش از آنها با عنوان »فروع دينی« 
ياد می شــود. گروه سوم شــامل اجماع و اجتهاد )عقل( شهرسازی 
است که توســط يک يا چند متخّصص شهرسازی اسالمی انجام 
می شــود و از آن »اصول شهرســازی اسالمی« اســتخراج می شود. 
چهارم، برداشــت از تجارب تاريخی و ديدگاه های غربی که از آنها 
»فروع شهرســازی اسالمی« به دســت می آيد. به نظر می رسد الزم 

است مالحظات زير در روابط میان اين چهار دسته حاکم باشد:
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- اصول دينی بايد نســبت به اصول و فروع شهرسازی اسالمی، 
ايجاب کننــده و اثبات کننده باشــد و نه تأيیدکننــده؛ به عبارتی، 
اصول دينی، منشأ و مبدأ اصول و فروع شهرسازی اسالمی را بسازد، 
به آنها ســمت و ســو بدهــد و آنها را منطبق کنــد و نه بالعکس. 
در اين حالت، اصول دينــی، مولّد، ناظم و حاکم بر اصول و فروع 

شهرسازی اسالمی هستند.
- قــرآن و احاديث به عنوان دو منبع مهــم در معرفت دينی، در 
ارائــة اصول دينی، مانع، جامع و کامل هســتند و نــه در ارائة فروع 
دينــی. از ســويی برخی فروع اشــاره شــده در آنها نیــز برای همه 

مکان ها و زمان ها نیست.
- همان طور که از اصول دينی می توان اصول و فروع شهرسازی 
اســالمی را اســتنباط کرد، نمی توان فروع دينــی را مبنای اصول و 
فروع شهرســازی قرار داد. فروع دينــی در ايجاب و اثبات اصول و 
فروع شهرســازی اسالمی نبايد نقشی داشته باشند و فقط می توانند 
تأيیدکننــده آنها باشــند. زيرا اصول و فروع شهرســازی اســالمی 
مستقیماً توســط اصول دينی تعیین سرنوشت می شوند. به همین 
ترتیب، وقتی اســتنباط اصول يا فروع شهرســازی اسالمی از فروع 
دينی موضوعیّت نداشــته باشــد، بالتبع، ارتبــاط موضوعی ديدگاه 
اســتنباط شده و يا وابسته بودن آن به شــرايط زمانی و مکانی نیز، 

خود به خود مطرح نخواهد بود.
- اصــول دينــی بايد نســبت بــه فــروع دينــی، تعیین کننده و 
تأيیدکننده باشــد؛ به طوری که به آنها چارچوب و جهت بدهد و 
در مورد میزان و زمان کاربست آنها اعمال نظر کند و نه بالعکس.

- اصول شهرسازی اسالمی بايد نسبت به فروع شهرسازی اسالمی، 
ايجاب کننده و اثبات کننده باشد و نه تأيیدکننده؛ به عبارتی، اصول 
شهرسازی اسالمی، منشأ و مبدأ فروع شهرسازی اسالمی را بسازد، به 

آنها جهت بدهد و از آنها استفاده کند و نه بالعکس.
- با توّجه به روابط قبلی، می توان گفت که اصول دينی، ساختار 
نظام پژوهش شهرســازی اسالمی را می ســازد و در اين میان، فروع 
دينی و اصول و فروع شهرســازی اســالمی، بافت اين نظام هستند 

)شکل شمارة 2(.

شکل شمارة 2: نحوه ارجاع ها )تطبیق ها( در مناسبات میان اصول و 
فروعی دینی و اصول و فروع شهرسازی اسالمی

بر مبنای اين مالحظات، ســه گام اصلی در پژوهش شهرســازی 
اسالمی به ترتیب برای پیشگیری از اشتباه و سهو الزم است: 

اول، اســتنباط اصول شهرســازی اســالمی از اصول دينی و رفع 
دائمی تناقض ها به نفع اصول دينی،

دوم، تکمیل اصول شهرسازی اسالمی با فروع شهرسازی اسالمی 
و رفع دائمی تناقض ها به نفع اصول شهرسازی اسالمی،

ســوم، تطبیق دائمی اصول و فروع شهرســازی اسالمی با اصول 
اسالمی )و نه فروع اسالمی(.

معیارهای سنجش دیدگاه های شهرسازی 
پس از شناســايی مقــاالت بر اســاس معیارهای پیشــین، الزم 
اســت که هر مقاله، از نظر نحوة برداشــت ديدگاه های شهرسازی 
با معیارهای برگرفته از نظام پژوهش شهرســازی اسالمی، سنجیده 
شــود. اين معیارها با توّجه به بندهای پیشین در مورد نظام پژوهش 

شهرسازی اسالمی به صورت زير استخراج شد:
صّحت: آيا منبعی )مانند حديث، تفسیر، تجربه يا نظرية خاص( که 
پژوهشگر آن را مبنای برداشت شهرسازی خود قرار داده است با اصول 
دين هماهنگی دارد يا خیر؟ به عنوان مثال، حديث يا تفســیر استفاده 

شده مجعول و مشکوک نباشد و منبعی شناخته شده داشته باشد.
موضوعّیــت: آيا لــزوم و ضرورتی به منظور مبنــا قرار دادن آن 
گزارة دينی خاص برای اثبات و برداشــت ديدگاه شهرسازی خاص 
وجود دارد يا خیر؟ يعنی آيا آن ديدگاه شهرســازی از طريق ســاير 
منابع دينی مثل عقل، بديهی و قابل فهم نیست که برای اثباتش از 

آيات و احاديث کمک گرفته شود؟
عمومّیت: آيا ديدگاه شهرســازی برداشت شده قابل تعمیم )در 
همه زمان ها و مکان ها( است و يا مقید است و فقط می توان آن را 

در شرايط خاص درست دانست؟
ارتباط: آيا میان گزارة دينِی مبنا قرار گرفته شده و ديدگاه شهرسازی 

برداشت شده از آن، قرابت و نزديکی موضوعی وجود دارد؟
هماهنگی: آيا ديدگاه برداشــت شده، با اصول و بنیان های دين 

اسالم هم خوانی و متابعت دارد؟

دیدگاه های شهرسازی برداشت شده از مقاله های منتخب
روش برداشت گزاره های دينی و ديدگاه های شهرسازی، مستقیماً 
از متن مقاله بوده است. حوزة موضوعی گزاره ها نیز در مواردی که 
توسط نويسندة مقاله اشاره نشــده بود، توسط نگارندگان مشّخص 
شــد. جداول شــمارة 1 تا 7 اطالعات و تحلیل های مســتخرج از 
هريــک از مقاله های هفت گانه را نشــان می دهــد. عنوان مقاالت 

هفت گانه بدين ترتیب است:
- شماره يک:  شناخت و تحلیل مسائل طراحی محیط معماری 
و شهرســازی از منظر اسالمی )در گستره قرآن و روايات( )نقره کار 

و همکاران، 1393(
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- شماره دو: انواع شهر اسالمی و اشاراتی به نحوه شاخص سازی 
در راستای شهری آرمانی-اسالمی )پورجعفر و همکاران، 1394(

- شماره ســه: معنا و مفهوم شناسی شهر ايرانی-اسالمی؛ مبانی 
نظری و مصداق ها )بمانیان، 1393(

- شــماره چهار: راهبردهای تقويت تعامالت انسانی در طراحی 
محیط زندگی از منظر اسالمی )نقره کار و همکاران، 1392(

- شــماره پنج: مطالعه ای معناشناختی در باب مفهوم درونگرايی 
در شهر اسالمی )ناری قمی، 1389(

- شماره شش: صفات شهر اسالمی از نگاه قرآن کريم )نقی زاده، 1379(

- شماره هفت: نگاه واقعگرايانه به معنای فضای شهری در شهر 
اسالمی )سجاد زاده، 1392(

در اين جــداول، نظر نگارندگان در مــورد ضعف های احتمالی 
برداشــت ها  در قالــب نکته/نکاتی در ذيل شــماره گزاره ها  آمده 
اســت. اين نظرها بر مبنای پنج معیار از پیش گفته شده )صّحت، 
موضوعیّت، عمومیّت، ارتباط و  هماهنگی( تحلیل شده و از آن جا 
که مقاله های منتخب، صرفاً بخشــی از ديدگاه های نويســندگان را 

پوشش می دهند، جامع و مانع و مطلق نیستند.

جدول شمارة 1: سنجش گزاره های برداشت شده از مقالة شماره یک 

دیدگاه شهرسازی برداشت شده حوزه موضوعی 
گزاره دینی گزاره استفاده شده شماره

تاکید آموزه های دينی بر شهرنشینی به جای روستانشینی محل سکونت
- هو خیر اهبطو مصرا فان لکم ...  )بقره/ 61 (

- حديث: الزموا الّسواد األعظم ...
- حديث: اسکن األمصار العظام ...

1

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت
نکتـه: بـا توّجـه بـه اينکـه منابع در جاهـای مختلف به صورت طبیعی توزيع شـده اسـت، الزم اسـت 
سـکونت گاه های کوچکـی در قالـب روسـتا و ده به تولید محصوالت کشـاورزی و دامـی بپردازند. 
از سـويی با گسـترش بی اندازه زندگی شـهری، مشـکالت اخالقی، محیط زيسـتی، روانی و انسـانی 
پیچیده تر می شـوند. لذا الزم اسـت که باالخص در کشـور ما روسـتاها تقويت و از تعدد شـهرهای 
بـزرگ جلوگیـری شـود. بنابرايـن بـا توّجـه به قید شـرايط زمـان و مکان، ايـن ديدگاه مقید اسـت و 

می توانـد نقض هم شـود.    

رجحان خانه و شغل داشتن در يک شهر و عدم 
کوچ نشینی به خاطر اشتغال

مايه های خوشبختی 
هر فرد

- حديـث: از سـعادت فـرد ايـن اسـت کـه محل کسـب و کارش در 
شـهر خـودش بـوده و  با نیـکان رفت و آمد داشـته باشـد و فرزندانی 

داشـته باشـد که کمک کار او باشـند.
2

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: تحقـق برداشـت صـورت گرفتـه به جهت اينکه با شـرايط واقعـی امروزه که شـبکه های حمل 
و نقـل سـريع در دسـترس اسـت و هم چنیـن پیوندهـای نزديـک و پیچیدگی هـای اقتصـادی میـان 
سـکونت گاه ها برقـرار اسـت، تقريبـا دشـوار اسـت. از ايـن رو بـه نظر می رسـد اين ديدگاه بـا دنیای 

امـروز و شـرايط واقعـی قابل نقض باشـد.    
قابلیت عرصه عمومی شهر برای انجام مراسمات دينی

تعظیم شعائر اسالمی
- ذلک و من يعظم شعائر اهلل ...) حج/ 32( 

-تجربه تاريخی در کشور ما
-تاکید ديدگاه های غربی

هماهنگی3 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
بعد علمی و دينی در محله و شهر

ارتباط با عالمان 
دينی

- حديث: النظر الی وجه العالم عباده
- حديث: يک ساعت همنشینی با عالم ...

- و ما ارسلنا من قبلک اال رجا نوحی الیهم ... )نحل/ 43(
هماهنگی4 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
مردود بودن ايجاد معابر پر تردد و شلوغ و ورود وسايل 
نقلیه پر سر و صدا و مشاغل دارای آلودگی صوتی در 

عرصه محلّه ها

- ضرورت 
انديشه ورزی

- حديث: الصمت روضة الفکر ...
- حديث: اکثر صمتک يتوفر فکرک  5

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: بـه نظـر می رسـد که گزاره های اسـتفاده شـده جنبـه توصیه هـای فـردی دارند و نـه اجتماعی. 
از ايـن رو نمی تـوان موضوعیتـی میان آنها و شهرسـازی برقرار کرد. هرچند ديدگاه برداشـت شـده 
منطقـی اسـت امـا به نظر می رسـد کـه ارتبـاط موضوعی ضعیفی بـا گزاره دينی اسـتفاده شـده دارد. 
بـه عبارتـی ديـدگاه برداشـت شـده با منطـق عقلی نیز قابل اسـتخراج اسـت و نیـازی به گـزاره دينی 

اسـتفاده شـده برای اثبات آن وجـود ندارد.    

ضرورت وجود بوستان هاي شهري در ايجاد تفريح های سالم - ارتباط با طبیعت

- ... فی مسکنهم آيه جنتان ... )سبأ/ 15(
- ... اسکن انت و زوجک الجنه ... )بقره/ 35(

- والبلد الطیب يخرج نباته ... )اعراف/ 58(
- حديث: نگاه کردن به گل های رنگارنگ ...

- حديث: چهار چیز چهره را نورانی ...

6

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: آيـات اسـتناد شـده ارتبـاط موضوعـی ضعیفـی بـا ديـدگاه برداشـت شـده دارنـد. بـه نظـر 
می رسـد کـه ايـن ديـدگاه بـدون اشـاره بـه گزاره هـای دينـی اسـتفاده شـده و از طريـق سـاير منابـع 

دينـی ماننـد عقـل قابـل کشـف اسـت.    
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دیدگاه شهرسازی برداشت شده حوزه موضوعی 
گزاره دینی گزاره استفاده شده شماره

فضاهاي تفريحي و سرگرمی نبايد در کانون شهر قرار 
گیرند و همه زندگی را جهت دهی کنند. بلکه بايد کم تر 

در مسیر  رفت و آمد و عمومی و ديد همیشگی باشند.
پرهیز از لهو و لعب - انما الحیاه الدنیا لعب و لهو ... )حديد/ 20( 7

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: ديـدگاه برداشـت شـده قابلیـت اجرايـی دارد. اما اتفاقـا می تواند باعـث عدم امنیـت فضاهای 
تفريحـی شـود. چـون در مسـیرهای رفـت و آمـد و ديد همیشـگی نیسـتند. لـذا انطباق آن بـا زمانه و 

شـرايط واقعی قابل تشـکیک اسـت.    
 ضرورت استفاده از نمادها و يادمان هاي مذهبي در 

محله و شهر
تعظیم شعائر الهی - ... و ذکرهم بايام اهلل ... )ابراهیم/ 5( هماهنگی8 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
 لزوم نظارت عمومی بر فضاهاي شهری در راستای 

کاهش جرائم
- امر به معروف و 

نهی از منکر
- در معرض ديد 

بودن فضاها

- ... تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر ...)آل عمران/ 110( 
-تاکید ديدگاه های غربی  هماهنگی9 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
توّجه به شیوه های پايدار در تأمین نیازمندی های اجتماعی

سنت وقف - تاکید قرآن بر باقیات الصالحات هماهنگی10 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
عدم بازگشت به محیط های بدوی و غیردينی

پرهیز از باديه نشینی حديث: ال تعرب بعدالهجره هماهنگی11 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
مهم بودن بُعد زندگی اجتماعی مسلمانان

محدوده همسايگان حديث: تا چهل خانه همسايه به شمار می آيند. هماهنگی12 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
- مساجد در شهر از مهم ترين مصاديق شعائر اهلل اند.

- اهمیّـت معیار شـدن مسـجد بـرای طراحی سـاير ابنیه يک 
محله و شـهر بزرگداشت نمادها 

و نشانه های خداوند ... و من يعظم شعائر اهلل ...)حج/ 32( 13
هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
بازارها و مراکز تجاری بايد جنبه کاربردی داشته باشند، و 
بازارگردی و تفريح و وقت گذرانی در بازار با ارزش های 

اسالمی سازگار نیست.
بدترين جايگاه های 

نشستن 
)وقت گذرانی(

حديث: بدترين جاهای زمین بازارهاست ... 14
هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
در شهرسازی اسالمی بايد به حقوق همسايگان احترام 

گذاشته شود. حقوق همسايگی - حديث: اهلل اهلل فی جیرانکم
- حديث: حق همسايه آن است که بناي ... 15

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: بـه نظـر می رسـد کـه ديـدگاه برداشـت شـده چیـزی اسـت کـه با عـدم رجوع بـه منابـع دينی 
نیـز قابـل کشـف باشـد. کمااينکـه غیرمسـلمانان نیـز بـرای رتق و فتـق امـور، در قالـب قوانین تالش 

می کننـد کـه به حقـوق همسـايگان خـود احتـرام بگذارند.    
نهی از تکبرورزی به وسیله ساخت و سازها

پرهیز از تکبر

-اتبنون بکل ريع آيه ... )شعراء/128(
- و تتخذون مصانع لعلکم ... )شعراء/129(

- حديث: کسی که لباس عالی بپوشد ... 
- حديث: هنگامی که مرد خانه ای باالتر از هشت ...

هماهنگی16 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
عدم ظهور اختالف طبقاتی در مجموعه واحدهاي مسکوني

 وحدت و 
همبستگی

- حديث: هر که در دنیا لباسی شهرت آور ...
- حديث: تا چهلمین خانه از منازل شما ... هماهنگی17 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت
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جدول شمارة 2: سنجش گزاره های برداشت شده از مقالة شماره دو  

دیدگاه شهرسازی برداشت شده حوزه موضوعی گزاره دینی گزاره استفاده شده شماره

اسالم با فردگرايی و هرگونه حرکتی که موجب آسیب و 
خلل در روابط اجتماعی صحیح است، مخالف است.

روابط دوستانه با ديگران هماهنگی1 ... واعتصمو بحبل اهلل جمیعا و... ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
لزوم وجود تواضع در نحوه طراحی کالبد محله های شهر

تواضع و بزرگواری بندگان خداوند هماهنگی2 و عباد الرحمن الذين يمشون ...)آل عمران/ 103( ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    

طیب بودن )مادی و معنوی( يکی از ويژگی های شهر 
اسالمی است.

- سرزمین طیب و پاکیزه قوم سبا
- ذات سرزمین طیب و سرزمین خبیث

- ... بلده طیبه و رب غفور )سبأ/ 15(
- والبلد الطیب يخرج نباته ... )اعراف/ 58 (

- تفسیر المیزان
3

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: برداشـت صـورت گرفتـه اگرچه با توّجـه به پاک بـودن ذاتی زمین و هم چنیـن در صورت فعل و 
انديشـه پـاک سـاکنان آن قابـل حصول اسـت امـا به نظر می رسـد که با رجوع به سـاير منابـع دينی قابل 
اثبـات باشـد، امـا  بـه دلیـل عـدم ارتبـاط موضوعی، بـه دشـواری می توان آيـات ذکر شـده را بـه عنوان 

دسـتمايه ای محکـم و قطعی برای پايه و پشـتیبان برداشـت صورت گرفتـه در نظر گرفت.    

 درخواست حضرت ابراهیم برای  امن بودن يکی از ويژگی های شهر اسالمی است.
امن کردن سرزمین مکه 4 ... رب اجعل هذا البلد امنا )ابراهیم/ 35 (

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت
نکتـه: در صورتـی کـه واژه امنیـت را صرفـاً بـه مفهـوم فیزيکـی در نظـر بگیريـم، آنگاه آيا شـهری 
هسـت کـه نیازمنـد امنیـت نباشـد؟ بـه عبـارت ديگـر، امن بـودن يک شـهر يک نیـاز عمومـی برای 
همـه شـهرها محسـوب می شـود و نـه يـک نیاز يـا صفت مختص شـهرهای اسـالمی که بـرای اثبات 
آن از گزاره هـای دينـی اسـتفاده کنیـم. بـه نظـر می رسـد کـه برداشـت صـورت گرفتـه با رجـوع به 
سـاير منابـع دينـی مثـل عقل نیز قابل کشـف اسـت؛ مگر اينکـه امن بـودن را حمل بر امنیـت معنوی 

و اخالقـی نیـز کنیـم کـه آنـگاه می توانـد يکی از وجوه خاصه شـهر اسـالمی باشـد.    

-اهمیت مفهوم محله سازی در شهرسازی اسالمی
-پیشـنهاد محله هايـی بـا حـدود جمعیتی 4000 نفر و شـعاع 

400 تـا 500 متـر به مرکزيت مسـجد

- همسايه های مسجد
- اهمیّت همسايه داری و روابط 

همسايگی

-حديث: حريم المسجد اربعون ذرعا و...
- حديث: صله الرحم و حسن الخلق...

- حديث: حد الجوار اربعون دارا ...

-حديث: حسن الديار يعمر البالد....
- حديث: ان لدار شرفها و شرفها الساحه...

5

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: ديـدگاه دوم صحیـح بـه نظـر می رسـد، اما بـا توّجه به شـرايط مکانی و اجتماعی هر شـهر، بسـیار 
قابـل تغییـر و تعديـل اسـت. لذا برداشـت صـورت گرفته، بـا معیارها فاصلـه ندارد بلکه ضعیف اسـت.    

جدول شمارة 3: سنجش گزاره های برداشت شده از مقالة شماره سه

دیدگاه شهرسازی برداشت شده حوزه موضوعی گزاره دینی گزاره استفاده شده شماره

- در الگـوی مبانـی دينی اسـالم، کلمه شـهر از قوانین مدون 
شـريعت اخذ شـده است.

- ضـرورت طراحی و مقررات شهرسـازی )سـاخت محیط( 
در جهـت تحقـق و تقويت اصول اجتماعی اسـالم

تبهکاری انسان های کافر در زمین -تعدد وجود واژه های بلد، مدينه، دار و قريه در قرآن
- لیفسد فیها و يهلک الحرث و النسل ... )بقره/ 205 ( 1

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت
نکتـه: عـالوه بـر اين کـه ديـدگاه اول از لحاظ تاريخی قابل تشـکیک اسـت، ارتباط منطقـی بین متعدد 
بـودن واژه هـای مربـوط بـه يـک مفهـوم )مثـال سـکونت گاه( در قـرآن الزامـاً نمی تواند دلیـل کاملی به 
منظـور برداشـت يـک ديـدگاه از آنهـا باشـد. لـذا اسـتفاده از تعـدد واژه هـا بـرای اثبـات يـک ديـدگاه 
شهرسـازی موضوعیـت دارد امـا در ايـن مـورد، ديدگاه برداشـت شـده ارتبـاط موضوعی بـا گزاره های 

اسـتفاده شـده ندارد.
- ديـدگاه دوم نیـز در مقايسـه بـا کلیـت پیام اسـالم قابل قبول اسـت اما گیرايی و ارتباط مشـخصی میان 
آيه اسـتفاده شـده و ديدگاه برداشـت شـده، فهمیده نمی شـود. يعنی بعید می رسـد که رابطه ای میان اين 

دو وجود داشـته باشد.
    

- شهر مکه به عنوان الگوی شهر اسالمی
- قرار گرفتن شهر در جايگاه بسیار بلند ار منظر اسالم 2 ال اقسم بهذا البلد )بلد/1( قسم الهی به مکه

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت
نکتـه: بـه نظـر می رسـد قسـم خداونـد بـه شـهر مکـه بـرای بیـان اهمیّـت و تقديـس آن اسـت و  تبلـور 
وحدانیـت در آن شـهر می توانـد الگـوی سـاير شـهرها باشـد. می دانیـم کـه شـهر مکـه نه الگـوی پیامبر 
برای سـاختن شـهر مدينه شـد و نه امروزه می تواند الگوی ما در شهرسـازی باشـد. فقط وحدانیت شـهر 
مکـه می توانـد الگوی سـاير شـهرها شـود. در مـورد ديدگاه دوم هـم بايد گفت که شـهری که بر مبنای 
توحیـد باشـد می تواند در جايگاه بسـیار بلنـد قرار گیرد وگرنه کافران نیز دارای شـهر بودنـد. بنابراين به 

نظـر می رسـد کـه بـه سـختی بتـوان از اين آيه يـک چنین برداشـت کلی را داشـت.
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دیدگاه شهرسازی برداشت شده حوزه موضوعی گزاره دینی گزاره استفاده شده شماره

مديريت شهری يکی از ضروری ترين نیازهای شهر 
اسالمی است.

- رسالت پیامبر
- امنیت مکه

- داستان يوسف

- حديث: انما امرت ان اعبد رب ...
- قال اجعلنی علی خزائن ... )يوسف/55(

- و هذا البلد االمین )تین/3(
- ال اقسم بهذا البلد )بلد/1(

3

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: بـه نظـر می رسـد که بـدون توّجه به آيات ذکر شـده نیـز می توان به برداشـت صورت گرفته دسـت 
يافت. زيرا اين امر بديهی اسـت. از اين رو شـايد برداشـت صورت گرفته موضوعیتی نداشـته باشـد.    

جدول شمارة 4: سنجش گزاره های برداشت شده از مقالة شماره چهار

دیدگاه شهرسازی برداشت شده حوزه موضوعی گزاره دینی گزاره استفاده شده شماره

- علم شهرسازی نیز علمی الهی محسوب می شود.
- منطقه مسکونی مومنان بايد از کفار جدا باشد.

- جهت قبله نبايد در شهرسازی اسالمی فراموش شود.
- سـکونتگاه بـه صورتـی طراحـی شـود کـه انجـام مراسـم 

مذهبـی و اقامـه نمـاز در آن عملـی باشـد.
حفاظـت،  تمرکـز،  نظـر  از  يکديگـر  مقابـل  خانه هـای   -

مناسـب ترند. هـم  بـا  انـس  و  نظـارت 

دستور خداوند به حضرت موسی در 
مورد خانه سازی و آرايش فضايی و 

جهت گیری شهری
... واجعلو بیوتکم قبله و اقیمو الصلوه ... )يونس/ 87( 1

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: بـه نظر می رسـد کـه ديدگاه اول بايد مقید باشـد. چون هـر نوع علمی نمی تواند الهی باشـد از جمله 
شهرسـازی. زمانی که بر مبنای فلسـفه توحیدی قرار داشـته باشـد علم الهی محسـوب می شود.

- ديـدگاه آخـر بـا توّجه به شـرايط زمانی و سـاير اصـول می تواند نقض شـود و بنابرايـن به صورت 
مقید می توان چنین برداشـتی را داشـت.    

ترجیح داشتن سکونت با سختی در فضايی قدسی بر 
سکونت در فضای غیرقدسی داستان کناره گیری اصحاب کهف 

از قوم خود ... فاوو الی الکهف ينشر لکم ...  )کهف/ 16( هماهنگی2 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    

لزوم ارتقای مشارکت مردمی در آبادانی شهر - ماموريت اصلی جامعه بشری
- عمران زمین

- هو انشاکم من االرض واستعمرکم فیها... )هود/ 61 ( 
- و اذا تولی سعی فی االرض لیفسد ... )بقره/ 205( 3

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت
نکته: ديدگاه برداشت شده بسیار مطلوب است اما به نظر می رسد که موضوعیتی با آيه ندارد.

    
توّجه به شعائر در فضاهای شهری

دستور الهی به حضرت موسی برای 
يادآوری کردن ايام اهلل هماهنگی4 ... و ذکرهم بايام اهلل ... )ابراهیم/ 5( ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    

لزوم هماهنگی طراحی و برنامه ريزی شهری با قاعده 
الضرر نهی آسیب رسانی به ديگران

- ... وال تمسکوهن ضرارا لتعتدوا... )بقره/ 231(
- ... ال تضار والده بولدها ... )بقره/ 233(

- ... و ان تبدو ما فی انفسکم ... )بقره/ 284(
- ... غیر مضار وصیه من اهلل ... )نساء/ 12(

- قاعده الضرر

5

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکته: ديدگاه برداشـت شـده کامال با حديث ذکر شـده منطبق اسـت. اما مفاهیم آيات اسـتفاده شـده ناظر 
بر موضوعات ديگری هسـتند که بعید می رسـد که ارتباط چندانی با ديدگاه برداشـت شـده داشـته باشند.    

توّجه به اصل عفاف در طراحی فضاهای شهری
نحوه عبور زنان در راه ها - حديث: برای زن سزاوار نیست که ... هماهنگی6 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب با مسلمین در شهر

نحوه تعامل با اهل کتاب
- ... قل يا اهل الکتاب تعالو ... )آل عمران/ 64(

- ... و طعام الذين اوتو الکتاب ... )مائده/ 5(
- اشاره به سنت پیامبر در رفتار با اهل کتاب

هماهنگی7 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    

پرهیز از اختالط مشرکین و مسلمین در شهر نحوه تعامل با مشرکین
- ... الذين اوتوالکتاب حتی يعطوالجزيه ... )توبه/ 29(
- ... ما کان المشرکین ان يعمرو المساجد... )توبه/17(

- ... انما المشرکون نجس ... )توبه/28(
- ... ال تتخذو منهم ولیا و ال نصیرا )نساء/89(

8

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: آيـات اشـاره شـده از يـک سـو ناظـر بـر رفتـار فردی هسـتند و نـه يک حکـم اجتماعـی و از 
سـوی ديگـر ايـن حکـم مقیـد اسـت و می توانـد بـرای حفظ اصـول نقض شـود.    
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دیدگاه شهرسازی برداشت شده حوزه موضوعی گزاره دینی گزاره استفاده شده شماره

لزوم توّجه به حقوق همسايگی

اهمیت همسايگان

- حديث: خدا را، خدا را درباره همسايگانتان ...
-تفسیر فقها از آيات 10 و 11 سوره دخان

- حديث: از ما نیسـت کسـی که همسـايه او از شـر 
او ايمن نباشـد.

- حديث : از نشانه های حسن همسايگی ...

هماهنگی9 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
حفظ حريم در طرح واحدهای مسکونی

حفظ حريم خصوص  ... التدخلـوا بیوتـا غیـر بیوتکـم حتـی تستانسـوا ... 
)نـور/ 27( هماهنگی10 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
بسترسازی برای توسعه بیش تر واحدهای همسايگی

اهمیت همسايه داری حديث: همسايه داری شهرها را آباد می کند. هماهنگی11 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    

جدول شمارة 5: سنجش گزاره های برداشت شده از مقالة شماره پنج
دیدگاه شهرسازی برداشت شده حوزه موضوعی گزاره دینی گزاره استفاده شده شماره

اهیمت مسجد به عنوان يکی از اجزای ساختار شهر اسالمی مقبره اصحاب کهف 1 ... لنتخذن علیهم مسجدا )کهف/ 21(
هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: ديـدگاه برداشـت شـده اگرچـه بـا توّجـه به تجـارب عملی مسـلمانان صحیح اسـت اما شـايد 

موضوعیتـی بـا مفهـوم و قصد آيه نداشـته باشـد.    
بیت مکان رشد گرايش هويت جويی انسان در رابطه با 

خداست. خانه های الهی - ان اول بیت وضع لناس ... )آل عمران/ 96(
- فی بیوت اذن ان ترفع ... )نور/ 36 ( 2

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: ايـن برداشـت، صحیـح صـورت گرفتـه اسـت، امـا بهتر آن اسـت کـه  مقیـد باشـد. يعنی بیت 
می توانـد بـا توّجـه بـه شـرايط فـردی، مـکان گرايـش به سـمت خدا باشـد يا نباشـد.    

سوق يا بازار مکان گرايش بقاجويی مادی بشر است. انسان بودن پیامبران لیاکلون الطعام و يمشون فی االسواق ... )فرقان/ 20( 3
هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: ايـن برداشـت صحیـح صـورت گرفتـه اسـت، امـا شايسـته اسـت کـه مقید باشـد. يعنـی اگرچه 

هـدف اصلـی بـازار بقاجويـی مادی اسـت اما آيـا نمی تواند محـل بقاحويی معنـوی و الهی نیز باشـد؟    

بازار در شهرسازی اسالمی بايد محلی برای عبور و گذر 
باشد تا سکون و توقف.

حضور شیطان در مکان های خريد 
و فروش

- حديـث: از نشسـتن درگـذرگاه هـاي عمومـي و 
بـازار پرهیـز کـن ...

- حديث: بدترين مکانهاي زمین ...
- حديث: محلهاي خريد و فروش ...

4

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: بـه نظـر می رسـد کـه اگـر بـازار با نـگاه رفتـار جمعـی، مصلحـت جمعـی و نیازهـای عمومی 
ديـده شـود، ايـن ديـدگاه احتماال به عنـوان يک حکم فرعـی در اولويت هـای پايین تر قـرار گیرد و 

در برابـر برخـی اصـول ديگـر نقـض شـود. بنابراين می تواند بسـته به شـرايط، مقید باشـد.    

جداول شمارة 6: سنجش گزاره های برداشت شده از مقالة شماره شش
دیدگاه شهرسازی برداشت شده حوزه موضوعی گزاره دینی گزاره استفاده شده شماره

لزوم القای تسبیح خداوند به مردم از طريق فضاهای شهری تسبیح الهی - ... قد علم کل صالته و تسبیحه ... )نور/ 41(
- ... يسبح له ما فی السماوات ...  )حشر/ 24(  1

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: آيـات اشـاره شـده نسـبت تايیـدی بـا ديـدگاه برداشـت شـده دارنـد امـا لزومـا ايـن ديـدگاه 
را اثبـات نمی کننـد. بـه نظـر می رسـد کـه اگـر ديـدگاه برداشـت شـده صحیـح هـم باشـد نسـبت به 

گزاره هـای اشـاره شـده موضوعیتـی نـدارد و بیش تـر يـک ايـده و پیشـنهاد جداگانـه می باشـد.    

لزوم مذِکر بودن عناصر و فضاهای شهری نسبت به خداوند ذکر الهی
- ... فان الذکری تنفع المومنین )ذاريات/ 55(

- ... اال بذکر اهلل تطمئن القلوب )رعد/ 28(
- و هذا ذکر مبارک ... )انبیاء/ 5(

2

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت
مشابه قسمت قبل

    
لزوم به کار بستن تعالیم اسالمی برای تقلیل زمینه بروز 

گناه در مجتمع های انسانی تقوا
- ... ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم )حجرات/ 13(

- ذلک الکتاب ال ريب فیه هدی للمتقین )بقره/ 2(
- و لو ان اهل القرا امنو و اتقوا ... )اعراف/ 96(

3

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: آيـات مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اشـاره به يـک مجموعـه ارزش دارنـد و يک عمـل الزامی 
را سـفارش نمی کننـد. از ايـن رو شـايد ايـن ديـدگاه بیش تـر يـک راهـکار بـرای حرکت به سـمت 
آن ارزش هاسـت و نـه يـک برداشـت کـه برگرفتـه شـده از آيـات باشـد. يعنی بـه نظر می رسـد که 

موضوعیتـی بـرای چنیـن ديـدگاه از گزاره های اسـتفاده شـده وجود نداشـته اسـت.    
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دیدگاه شهرسازی برداشت شده حوزه موضوعی گزاره دینی گزاره استفاده شده شماره

شهر اسالمی بايد نمايشگر مراتب و درجات وحدت باشد.
وحدت در خلقت الهی

- ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت )ملک/ 3 (
- ثم ارجع البصر ... )ملک/ 4(

- ديدگاه بورکهارت
هماهنگی4 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
لزوم به نمايش درآوردن زيبايی حقیقی و الهی و حذف 

زشتی ها از کلیت و نمای شهر از سوی شهرسازان زينت
- رب بما اغويتنی الزينن ... )حجر/ 39(
- قل من حرم زينه اهلل ... )اعراف/ 31 (

- تفسیر المیزان
5

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت
نکته: ديدگاه برداشت شده فقط با آيه دوم ارتباط موضوعی دارد.

    

اهمیّت امنیت برای شهر اسالمی امنیت - تفسیر المیزان از آيه 55 سوره نور
- و هذا البلد االمین )تین/ 8( 6

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: می تـوان گفـت کـه ديـدگاه برداشـت شـده بـدون وجـود آيـات نیـز قابـل برداشـت بـود و 
بنابرايـن شـايد موضوعیـت و روايـی چنیـن برداشـتی وجـود نداشـته اسـت.    

- نفـی ايجـاد قطب هـای شـهری بر مبنـای ثـروت و درآمد 
و معیارهـای مادی

- توزيع عادالنه امکانات شهری
- ارتباط منطقی و مناسب عناصر و فضاهای شهری با هم

قسط و عدالت -  ... قوامین هلل شهدا بالقسط ...  )مائده/ 8 (
- قل امر ربی بالقسط ... )اعراف/ 29( 7

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: گويـا ديـدگاه دوم و سـوم بـدون وجـود آيـات نیـز قابـل برداشـت بـود و بنابرايـن احتمـاال 
موضوعیـت چنین برداشـتی وجود نداشـته اسـت. همـان گونه که ايـن ديدگاه ها برای غیرمسـلمانان 

نیـز مهم اسـت.    

لزوم رعايت تناسب های مختلف در عملکرد، شکل ها، 
ارزش ها و ابعاد شهری تعادل و اندازه

- و خلق کل شی فقدره تقديرا )فرقان/  2(
- ... اال بقدر معلوم )حجر/ 21(
- ... لکل شی قدرا )طالق/ 3(

8

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت
مشابه قسمت قبل

    
مناسب نبودن اختالط عملکردها و بی حد و مرز بودن 

فضاهای شهری حد و حدود حديث: خدواند حدود اشیاء را هنگام آفريدن ... 9

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: شـايد بـا توّجه به سـاير مالحظـات شهرسـازی و هم چنین ديدگاه هـای جديد، مناسـب نبودن 
اختـالط عملکـردی می توانـد در ايـن ديدگاه زير سـوال برود.    

لزوم تناسب متقابل عناصر و عملکردها در شهر توازن ... من کل شی موزون )حجر/ 19( 10
هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت ديـدگاه برداشـت شـده بـدون وجـود آيـات و از طريـق تجربه بشـری و عقل نیـز قابل برداشـت بود 

و بنابرايـن موضوعیـت چنین برداشـتی  از آيه اسـتفاده شـده، وجود نداشـته اسـت.    

- لزوم بهره کافی فضاهای شهری از نور
- لزوم متوّجه ساختن مردم در فضاهای شهری به سمت نور نور الهی

- اهلل نورالسماوات و االرض ...)نور/ 35(
- قد جائکم من اهلل نور ... )مائده/ 15(

- ... والنور الذی انزلنا ... )تغابن/ 8(
- ... يخرجهم من الظلمات الی النور )بقره/ 257(

- و اللظلمات و اللنور )فاطر/ 20(

11

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت
مشابه قسمت قبل

    
- لزوم توّجه به جهت های وزش باد در ساخت و توسعه شهرها

- لـزوم تنظیـم جهت گیـری و ارتفـاع سـاختمان ها و تناسـب 
فضاهـای بـاز و سـاخته شـده بـا بـاد 

نقش باد در بارور کردن گیاهان
- ... وارسلنا الرياح لواقح )حجر/ 22(
- ... ارسل الرياح بشری )فرقان/ 48(

- و ارسلنا علیهم الريح العقیم )ذاريات/ 41(
12

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت
مشابه قسمت قبل

    

لزوم برقرار ساختن تماس شهروندان با آب در فضاهای 
شهری نقش و اهمیّت آب

- و جعلنا من الماء کل شی حیا )انبیاء/ 30(
- ... جنات تجری من تحتها االنهار )بقره/ 25(

- ... فاحیا به االرض بعد موتها )جاثیه/ 5(
- ... و انزلنا من السماأ ماء طهورا )فرقان/ 48(

- ... انزل من السماء ماء )انعام/ 99(
- ... من السماء ماء فاسقیناکموه )حجر/ 22(

13

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: ايـن ديـدگاه بیش تـر از طريـق يـک مبنـای روان شـناختی قابـل اثبـات اسـت و گزاره هـای 
اسـتفاده شـده جنبـه اثباتی نسـبت به اين ديـدگاه ندارنـد. بنابراين ارتبـاط نزديکی میـان اين ديدگاه 

و آيـات برقرار نیسـت.    
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دیدگاه شهرسازی برداشت شده حوزه موضوعی گزاره دینی گزاره استفاده شده شماره

لزوم ارتباط عناصر شهری و سازمان فضايی شهر به 
صورتی که منجر به افزايش تماس های مناسب اجتماعی 

و وحدت شود.
لزوم وحدت و همکاری مسلمانان

-  ... واعتصموا بحبل اهلل جمیعا )آل عمران/ 103(
- ...و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر ... 

)آل عمران/ 105(
- ... و تعاونوا علی البر و التقوی )مائده/ 2(
- ... و ال تتبعو السبل فتفرق ... )انعام/ 153(

- ... انما المومنون اخوه ... )انبیاء/ 92(

14

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: بـه نظـر می رسـد کـه ديـدگاه برداشـت شـده بـا آيـه اول همخوانـی و موضوعیـت دارد. امـا 
آيـات ديگـر موضوعیتـی بـا ديدگاه برداشـت شـده ندارنـد. يعنی ايـن ديـدگاه از طريق سـاير منابع 

دينـی، بهتـر قابـل درک اسـت تـا ايـن آيات.    
- کاهش امکان مشرف بودن منازل به هم

- تـالش بـرای کاهـش مزاحمت هـای صوتی و تجسـس از 
همسـايه ها اخالق همسايگی

- ... وال تجسسوا و ال يغتب ... )حجرات/ 12(
- ... التدخلو بیوت غیر بیوتکم ... )نور/ 27(

- قل للمومنین يغضوا من ابصارهم ...  )نور/ 30(
- ... والجار ذی القربی ... )نساء/ 33 (

- تفسیر المیزان  از ايه 33 سوره نور
- حديث: حدود همسايگی تا چهل ذراع ... 

15
هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
- توّجه به محله بندی مناسب شهر

- ايجـاد و تسـهیل دسترسـی بـه مکان هـای مجتمـع بـرای 
تمـاس بیـن نزديـکان

اهمیّت صله رحم
- ... تسائلون به و االرحام ... )نساء/ 1(

- ... بالوالدين احسانا و بذی القربی ... )نساء/ 36(
- ... و يقطعون ما امر اهلل به ان يوصل ... )رعد/ 25(

16

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: ديدگاه هـای اسـتخراج شـده مقیـد اسـت و می تواند بـا توّجه به سـاير شـرايط و مصالح نقص 
شـود. از سـويی ديـدگاه دوم از لحـاظ مفهومـی درسـت اسـت امـا بـه نظـر نمی رسـد کـه شـرايط 

موجـود اجتماعـی آن را بپذيـرد.    
- شهرسازی در راستای تکامل و تعالی انسان باشد.

- توسعه شهرها بايد صبغه ای از اصالح و آبادی داشته باشد. خلقت خداوند ... هو انشاکم من االرض و استعمرکم فیها ... 
)هود/ 61 ( 17

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: ديدگاه هـای ارائـه شـده صحیـح اسـت امـا بعیـد اسـت کـه بـا آيـات اسـتفاده شـده قرابـت و 
ارتبـاط موضوعـی چندانـی داشـته باشـد.    

لزوم متمايز بودن سیمای شهرهای مسلمانان از 
غیرمسلمانان برای احراز هويت سیمای مومنان و کافران در قیامت - ... يعرفون کال بسیماهم  )اعراف/ 46(

- ... و يعرف المجرمون بسیماهم ... )رحمن/ 41( 18

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: ديدگاه هـای ارائـه شـده صحیـح اسـت امـا شـايد موضوعیتـی بـرای اسـتفاده از آيـات اشـاره 
شـده بـه منظـور اثبـات ايـن ديـدگاه وجود نداشـته باشـد.    

- توّجه به تداوم تاريخی شهرها
- لـزوم جـاری سـاختن تاريخ در متن شـهر به جـای نمايش 

آن در موزه هـا عبرت گیری ... او لم يسیرو فی االرض ... )روم/ 9( 19
هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
لزوم موثر بودن هر عنصر و فضای شهری در راستای تعالی 

انسانی به جای متضاد بودن يا خنثی بودن نسبت با آن
پرهیز از لغو و بطالت - ... والذين هم عن اللغو معرضون )مومنون/ 3( هماهنگی20 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
پرهیز از طراحی شهر برای خودنمايی و فخرفروشی و 

فردگرايی ساکنین اجتناب از تفاخر و تفرعن -... ابی و استکبر و کان من الکافرين )بقره/ 34 (
- ... ال يحب کل مختال فخور )لقمان/ 18( 21

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت
نکته: آيه اول ارتباط موضوعی نزديکی با ديدگاه برداشت شده ندارد.

    
- اجتنـاب از آلوده سـازی مـادی و معنـوی به وسـیله اقدامات 

شهرسازی
- پرهیز از دامن زدن اقدامات شهرسازی به بطالت و اسراف اجتناب از فساد در زمین وال تفسدو فی االرض ... )اعراف/ 56( 22

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
- پرهیز از ابنیه چشم پرکن

- پرهیز از ايجاد ابنیه بی استفاده و يا کم استفاده
نکوهش اسراف

- و ال تسرفوا انه ال يحب المسرفین )انعام/ 41(
- ان المسرفین هم من اصحاب النار )مومن/ 43(

- التطیعو امر المسرفین )شعرا/ 151(
- الذين يفسدون فی االرض ... )شعراء/ 152(

- ... و انه لمن المسرفین )يونس/ 83(

هماهنگی23 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت
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دیدگاه شهرسازی برداشت شده حوزه موضوعی گزاره دینی گزاره استفاده شده شماره

اولین ساختمانی که در شهر احداث می شود بايد مسجد 
باشد. اهمیت خانه کعبه - ... ان اول بیت وضع لناس للذی ... )آل عمران/ 96( 24

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: بـه نظـر می رسـد کـه ديدگاه برداشـت شـده بـا آيه اسـتفاده شـده ارتبـاط موضوعـی چندانی 
نـدارد. يعنـی آيـه بیانگـر مرحلـه ای در خلقـت الهـی اسـت و نمی تـوان از هـر امـر خداونـد يـک 

موضـوع مابـه ازای شهرسـازی جسـتجو کـرد.    
- اهمیّت دادن به ارتفاع مسجد

- روا بـودن تسـلط روانـی و فیزيکی کاالبد مسـجد بر سـاير 
ساختمان ها اجازه الهی برای بزرگداشت اماکن 

مقدس 25 فی بیوت اذن اهلل ان ترفع ... )نور/ 36(
هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
- حساس بودن امر مکانیابی مسکن در شهر

- مکان يابی مناسب مسکن با توّجه به همجواری ها و االينده ها مسکن 26 ... واهلل جعل لکم من بیوتکم سکنا )نحل/ 80(

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: بـه نظـر می رسـد کـه آيه اسـتفاده شـده بیش تـر اشـاره به يک نعمـت الهـی دارد و قصـد بیان 
شـرايط و الزامـات مسـکن را نـدارد. هم چنیـن، ديدگاه هـای ادعـا شـده بـدون ارجاع به قـرآن حتی 

برای غیرمسـلمانان نیز مسـلم اسـت.    

لزوم جهت  گیری مناسب ساختمان برای نورگیری توصیف شرايط اصحاب کهف 
در غار 27 و تری الشمس اذا طلعت تزاور ... )کهف/ 17(

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: شـايد بتـوان موضوعیـت برداشـت يک ديـدگاه شهرسـازی را از آيـات مبنا قـرار گرفته، زير 
سـوال برد.    

استفاده از رنگ در طراحی ها برای يادآوری ارزش های 
الهی رنگ - ... لونها تسرالناظرين )بقره/ 69 (

- صبغه اهلل و من احسن من اهلل صبغه ... )بقره/ 138(  28

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: موضوعیـت و روايـی برای برداشـت يک ديدگاه شهرسـازی از آيه اول بعید به نظر می رسـد. 
بالعکـس، چنیـن موضوعیتی برای برداشـت يک ديدگاه روانشناسـی از اين آيه وجود دارد.    

جداول شمارة 7: سنجش گزاره های برداشت شده از مقالة شماره هفت
دیدگاه شهرسازی برداشت شده حوزه موضوعی گزاره دینی گزاره استفاده شده شماره

تقدم گذر و عبور نسبت به ماندن در فضا
حضور در فضای شهری 

- دستور پیامبر بر عدم مکث، نشستن و خیره شدن 
در معابر 

- نقد ديدگاه های پرسه زنی غربی
هماهنگی1 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    

تقدم حضور روزانه نسبت به حضور شبانه
اوقات و ساعات حضور در فضای 

شهری

- توصیف بازارهای سنتی ايران
- توصیه پیامبر دربارة مرد مسلمان که ماندن مرد 

در بیرون خانه را دور از مروت دانسته
- احاديث مربوط به حرمت خانه در شب از نظر اسالم 

2

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت نکتـه: بـه نظـر می رسـد کـه ايـن ديـدگاه صحیـح اسـت امـا توصیـف بازارهـای سـنتی ايران نسـبت 
بـه ايـن ديـدگاه حالـت مصداقـی دارد و نـه دلیلـی بـر اثبـات ايـن ديـدگاه. در نتیجـه، شـايد بتـوان 
گفـت کـه مبنـا قرار دادن شـرايط گذشـته و برداشـت يک ديـدگاه شهرسـازی برای زمـان و مکان 

امـروزی، مقیـد و بنابرايـن قابـل نقض اسـت.    
تقدم خاطره ها و رويدادهای اجتماعی نسبت به 

رويدادهای فردی در فضا اهمیّت خاطره های جمعی در فضای 
شهری ايرانی-اسالمی

- در هـم آمیختـن خاطـرات و وقايـع بـا مـکان در 
فضـای شـهرهای اسـالمی گذشـته

- نقد غلبه بعد خاطره های فردی در فضای شهر غربی
هماهنگی3 ارتباط عمومیت موضوعیت صحت

    
تقدم عدالت اجتماعی بر منافع فردی در فضای شهری تنوع گروه ها و انسان ها 4 ... وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا .. )حجرات/ 13(

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت
نکته: میان ديدگاه برداشت شده و گزاره استفاده شده ارتباط موضوعی چندانی قابل تصور نیست.

    

تقدم تعامالت مردان نسبت به زنان در فضای شهری
- معافیت زنان از تامین معاش

- پرهیز از واداشتن زنان به کارهای سخت
- وصیت  پیامبر به حضرت علی )ع(

- اسناد به شهید مطهری و آيت اهلل جوادی آملی 5

هماهنگی ارتباط عمومیت موضوعیت صحت
نکته: ديدگاه صحیح است اما تحقق آن با توّجه به شرايط زمانه دشوار است.
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یافته ها و تحلیل نهایی
در مجموع هفت مقاله )که در کل شــامل 73 برداشــت بودند(، 
تنها يک سوم ديدگاه های برداشت شده، کاماًل با مجموعة معیارها 
پژوهــش )صحت، موضوعیّــت، عمومیّت، ارتبــاط و هماهنگی( 
هم خوانی داشــته اند و دو ســوم موارد بررسی شــده با چهار معیار 
هم خوان بوده اند. مبنای برداشــت های صــورت گرفته در مقاله ها، 
قابل دســته بندی در پنج بخش است: آيات قرآنی، سنّت )احاديث 
و روايــات(، ديدگاه های غربــی، کتب تفســیری )تألیفات عالمان 
دينی که عمدتاً تفســیر قرآن بوده است( و تجارب تاريخی )شکل 
شــمارة 2(. پرکاربردترين منابع برای برداشت های صورت گرفته، به 
ترتیب قرآن و ســنت اســت. اين می تواند نشــانی باشد از اين که 
پژوهشگران به اهمیّت اين دو مؤلّفه در پژوهش شهرسازی اسالمی 
آگاه هستند و در حقیقت بیش تر به صورت مستقیم و بی واسطه 
به منابع دســت اول دينی رجوع کرده اند. اگرچه قرآن و سنت برای 
همه مســلمانان ارائه شده است و استفاده عمومی از آنها، هم حق 
پژوهشــگران است و هم می تواند راه گشای خوبی برای آنها باشد، 
اما الزم اســت به صورتــی روش مند، با توّجه بــه جايگاه، هدف و 
زمان استفاده از آنها مورد استفاده قرار گیرند. بايد دانست که ساير 
منابع دينی مانند عقل و اجماع نیز می توانند به عنوان مبنايی برای 
برداشت های شهرســازی قرار گیرند و الزم نیست که تالش گردد 
تا برای اثبات يک ديدگاه شهرســازی، حتماً مــا به ازايی قرآنی و 

روايی برای آن يافت.
هم چنین ســهم پايین اســتفاده از منابع غربی در برداشــت های 
ارزيابی شــده، نشــانگر اين اســت که رويکرد اين پژوهشــگران، 
اصیل و متکی بر منابع درونی اســت تا يک رويکرد غرب زده که 
بخواهد فقط پوســته ای از شهرسازی اسالمی را بر تن کند. رويکرد 
پژوهشگران در انتخاب منابع دينی متفاوت است؛ مثال برخی صرفاً 
از قرآن يا ســنت اســتفاده کرده اند و برخی نیــز از ترکیب آنها با 
منابع ديگر بهره برده اند. آنچه مســلم است اين است که »رويکرد 
ترکیبی« کم تر به کار رفته است. اين رفتار از لحاظ معیارهای نظام 
پژوهش شهرســازی اســالمی، خنثی اســت و نمی توان به صورت 

کلی در مورد آن قضاوت کرد.

نمودار شمارة 1: منابع مورد استفاده در دیدگاه های برداشت شده

بررســی همة جداول پیشین نشانگر اين است که، در همه موارد 
از گزاره های دينی صحیحی اســتفاده شــده است و آن گزاره ها با 
اصول اســالمی هماهنگی دارند؛ يعنی منطبــق با معیار صحت و 

معیار هماهنگی هســتند. اين امر بیانگر »واقف بودن پژوهشگران 
به »روح اسالم« و »داشتن يک نگاه جامع در استفاده از منابع« است. 
درباره ســاير معیارها نیز، مهم ترين نقاط اشتراک به ترتیب عبارتند 
از: »ارتباط موضوعــی«، »هماهنگی با زمان و مکان« و »موضوعیت 

داشتن برداشت«.

نمودار شمارة 2: وضعیت گزاره های برداشت شده از لحاظ همخوانی 
با معیارها

محاسبات نشان می دهد که 71 درصد )52 مورد( از برداشت های 
ارائه شــده در مقاله های پژوهشگران، دارای موضوعیت بوده است؛ 
يعنی با توّجه به معیارهای اين پژوهش، لزومی برای برداشــت يک 
نقد شهرســازی از گزاره های اســتفاده شــده وجود داشته است. در 
حالی که ضرورت و لزومی در برداشت شهرسازانه از 29 درصد )21 
مورد( گزاره ها وجود ندارد. اين میزان هرچند خیلی محدود اســت، 
امــا می تواند نتیجه يک مشــکل بزرگتر باشــد؛ يعنی تالش برای 
اســتخراج همة اصول و فروع شهرسازی اسالمی از قرآن و سنت و 
ناديده گرفتن ساير منابع دين و نیز می تواند بیانگر يک ضعف نیز 
باشد، يعنی عدم خالقیت در فرايند اجتهاد شهرسازی از گزاره های 
دينی. هم چنین 90 درصد )66 مورد( برداشت های صورت گرفته با 
زمان و مکان هماهنگ و به عبارتی عمومی هســتند. در حالی که 
به نظر می رســد تنها 10 درصد )7 مورد( ديدگاه های برداشت شده 
مقید به شرايط زمانی، مکانی و اجتماعی خاص هستند و با توّجه 
به تابعیت احکام از زمــان و نیازمندی ها، احتمال نقض آنها وجود 
دارد. در اين حالت، می توان گفت که منشأ اين اِشکال در آيات و 

روايات نیست بلکه در محل مبنا قرار دادن آنها است.
واژه های قرآنی اســتفاده شده در برداشــت ها، در 98 درصد )72 
مورد( با توّجه به بســتر آيات مورد استفاده قرار گرفته اند. فقط در 
2 درصد )1 مورد( پژوهشــگر تالش نموده تا با مبنا قرار دادن چند 
»واژه« از قرآن )خارج از بســتر و مقصود آيه( برداشت کند. در اين 
حالت می توان اين استدالل را مطرح کرد که تواتر آيات و روايات 
دربردارنــدة يک واژه نمی تواند دلیل کاملی برای برداشــت اصول 
شهرسازی اســالمی از آن باشــد. زيرا محکم و متشابه بودن آيات 
و روايات و هم چنین بســتر هــر واژه بايد مالک اصلی قرار گیرد. 
شــايد بتوان گفت که در برداشــت شهرســازی از آيات و روايات، 
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برداشــت »مفهومی« که ناظر بر ديد جامع نگر و منســجم اســت 
صحیح تر باشــد تا برداشــت واژه ای که ناظر بر ديد جزئی نگر و 
بخشــی اســت؛ مثاًل به جای برداشــت جداگانه از واژة بلد، مدينه 
و قريه در آيات و روايات، مفهوم ســکونت گاه مورد برداشــت قرار 
گیرد و هرکدام از واژه های ياد شــده در سلسله ای از واژه ها تفسیر 
و تعبیر شوند. از نحوه اســتدالل برخی پژوهشگران بر می آيد که 
کوشیده اند تا مســتقیماً مجموعه ای از فروع شهرسازی اسالمی را 
از آيات و روايات )چه محکم و چه متشــابه( برداشــت نمايند. اين 
تالش اگرچه ارزشــمند و قابل تقدير اســت امّا بــا توّجه به روابط 
میان مؤلّفه های اصلی نظام پژوهش شهرســازی اسالمی که در قبل 
توضیح آن ارائه شد، می توان مدعی شد که اصاًل موضوعیّتی برای 
اين کار وجود نداشــته است. زيرا فروع شهرسازی که از بطن اصول 
شهرســازی اسالمی برداشت می شود، به صورت غیرمستقیم تحت 

کنترل اصول دينی قرار می گیرند.

نتیجه گیری
در اين پژوهش تالش شــد تا با پیشنهاد »يک« نظام پژوهش، به 
پژوهشــگران در شناسايی ابزار درست و درســت به کار بردن ابزار 
کمــک نمايد. نوآوری اين پژوهش دقیقــاً در ارائة اين نظام بود. به 
طوری که بر مبنای آن تأکید شــد که شــناخت منابع دينی صرفاً 
برای پژوهش در حوزة شهرســازی اسالمی کافی نیست. بلکه الزم 
است پژوهشــگر، در گزينش يا عدم گزينش هر منبع، انتظار خود 

از هــر منبع، زمان رجوع به آنها و نحوة اولويت دهی به آنها را طبق 
مناسبات مشّخص و نظام مند انجام دهد.

ســنجش ديدگاه های شهرســازی برداشــت شــده در مقاله های 
منتخب، حاکی از اين اســت که آنها فاصلــه و تفاوت چندانی با 
پنج شاخص مستخرج از نظام پیشنهاد شده ندارند؛ به خصوص در 
زمینة نوع منابع و هماهنگی با اصول اسالمی. تفاوت های شناسايی 
شــده در زمینة معیارهای ديگر، اگرچه محدود اســت، اما می توان 
اين نکته را از آنها کشف کرد که اشتباه و يا سهو در زمینه استفاده 
از منابع و برداشــت از معرفت دينــی می تواند به صورتی زنجیروار 
رخ دهد. به طوری که هر ســهو و لغــزش در هر زمینه می تواند به 

خطای ثانويه منجر شود. 
بــه کارگیری نظام ارائه شــده در اين پژوهش، نــه تنها خطر اين 
رابطه را کاهش می دهد، بلکه با پیشــگیری از هر لغزش، اين رابطه 
را به صورت معکوس و برای حرکت به ســمت رسالت شهرسازی 
اســالمی اســتفاده می کند )نمودار شــمارة 3(. يعنی ايــن نظام به 
پژوهشــگر کمک می کند تــا در هر مرحلــه لغزش های کم تری 
داشــته باشــد. بالتبع به خاطر وجود خاصیت زنجیــره ای در وقوع 
لغزش هــا، لغزش کم تر در هر مرحله بــه معنای لغزش کم تری در 
مراحــل بعدی اســت.  در انتها می توان پیشــنهاد داد که نظام ارائه 
شــده، می تواند در ساير پژوهش های اســالمی، باالخص معماری 

اسالمی، با جرح و تعديل به کار رود.

نمودار شمارة 3: روشی نظام مند برای استفاده از منابع در جهت حرکت به سوی شهرسازی اسالمی

پی نوشت ها
1- اين ادعا در ذيل ضرورت وجود علوم اســالمی و اســالمی کردن علوم 
انســانی قابل اثبات است. برای اطالعات بییشــتر رجوع شود به زاهد ويسی 

)1384( و محمدرضا بهمنی )1392(. 
)1970( Kuhn .2- ر.ک

3- در عرصــه عمل، اين احتمال وجود دارد کــه نیروهای بیرونی ديگری 
نیز با اثرگذاری بر تعامل جريانات درونی هرم، عملکرد نهايی رشــته را دچار 
اختالل کنند که البته پرداختن به آن از بحث اين مقاله خارج اســت. مثال در 
رشــته شهرسازی اسالمی ممکن اســت حرفه مندانی دست به عمل بزنند که 

ارتباط چندانی با اليه-های انديشه ای و معرفتی رشته نداشته باشند.
4- ر.ک. عمران زاده )1394(

5- البته اين نظام قابل اســتفاده برای ســنجش پژوهش های مستشرقین و 
اهل سنت نیست. زيرا عناصر و ساز و کار میان عناصر در نظام معرفت دينی 
ايــن دو گروه با نظام معرفت دينی بــه کار رفته در اين پژوهش که با مکتب 

تشیع سازگار است، متفاوت می باشد.
6- اجتهاد يعنی باورمندی به اصول و انطباق آن اصول با شــرايط زمان و 

مکان ... )لشنی، 1394(.
7- ر.ک. جوادی آملی )1386 ب(

8- ر.ک. قدسی )1387(
9- اما معرفت اســالمی که نوعی ديدگاه و برداشــت از منابع دين است، 

می تواند مورد خدشه قرار گیرد )جوادی آملی، 1386 الف(.
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فهرست منابع و مراجع
1. قرآن کریم )1389(، ترجمه مهدی الهی قمشــه ای، شــرکت چاپ و 

انتشارات، تهران. 
2. ايمانی، محمدتقی؛ کالته ســاداتی، احمد )1389(، »جستاری در جهان 

بینی و علم«، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره 4، پايیز.
3. بمانیان، محمدرضا )1393(، »معنا و مفهوم شناسی شهر ايرانی اسالمی؛ 

مبانی نظری و مصداق ها«، شهر پایدار، شماره 1، زمستان.
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Abstract: 
It seems that the role of Islamic urban planning research, same as other scientific domains, is crit-
ical and strategic for its realization. Nonetheless, misunderstandings of urban planning’s view-
points from the religious knowledge’s statements are one of the challenges that not only can 
toughen up the failure of Islamic urban planning in practice, but also can lead other researchers 
toward a wrong direction. Given the mentioned threat, which is the research problem, the re-
search question is how it is possible to research about Islamic urban planning and at the same 
time have the minimum errors and misunderstandings? With the aim to help for a more struc-
tured research about Islamic urban planning, and with descriptive-analytic methodology, this 
paper develops a systematic structure for doing research about Islamic cities. It also evaluates 
the understandings of seven selected articles about Islamic urban planning with the five criteria 
which are elicited from the mentioned system. Besides, information and data for this research 
are gathered through the content analysis, the case studies are selected by four criteria, and 
the results analyzed with comparative method. The results demonstrate that the macro under-
standings of Islamic urban planning are not different form mentioned criteria and in most of the 
cases are coordinated and consistent with each other. Meanwhile, it revealed that some misun-
derstandings such as the “unnecessary use of religious resources” or “no correlation between 
used statements and understood viewpoints” have led to different conclusions. Such these mis-
understandings, have sometimes increased the difference between conclusions continually. The 
results also show the use of the Holy Quran as the main source in understanding the urban 
planning principles and less attention are made to other sources.
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