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چکیــــده: 

بومی سازی بازآفرینی یکپارچه شهری بافت های تاریخی شهر اسالمی*

امیرحسین شبانی**

محمدسعید ایزدی***
گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران.

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

نارسایی حاصل از تسلط الگوهای غیربومی، تاکنون تبعات سنگینی را بر سازمان شهری  ما تحمیل کرده است. تقلید سطحی و 
لحاظ نشدن بنیان های فرهنگی- اجتماعی بومی، عالوه بر اینکه نتوانسته اند به دلیل ناسازگاری با هویت شهر ایرانی- اسالمی 
مسأله ای را حل کنند؛ گاه اجرای نابجایشان معضلی مضاعف ایجاد کرده است. تمدن اسالمی سرشار از شواهدی است که 
نشان می دهد مسلمانان با هوشمندی، تعامل و تعاطی با دیگر فرهنگ ها همواره توانسته اند رهیافت های مثبت را در خدمت 
تدوین الگوهای بومی درآورند؛ لذا بومی سازی و بهره مندی از دستاوردهای مثبت، به ویژه تجارب موفق می تواند در دستیابی به 
الگویی متناسب با ساختار فرهنگ خودی، تسهیلگر و تسریع کننده باشد. برای پاسخ به چالش معنادار میان مقوله های توسعه 
و حفاظت در بافت های تاریخی شهرهای اسالمی، در این پژوهش سیاست بازآفرینی یکپارچه  شهری مورد مداقه واقع شده 
بازآفرینی یکپارچه ی شهری در بافت های  از  الگوی بومی  با توجه به مؤلفه های آن و منطق زمینه گرایانه اش، جستجوی  و 
تاریخی شهر اسالمی در دستور کار قرار گرفته است. بدیهی است که این موضوع به دنبال تک ساحتی شدن انسان امروز و 
به تبع آن ناهماهنگی در ساختار شهر اسالمی در پی گسست فرهنگی و تزریق مؤلفه های بومی نشده، تنها از طی طریق در 
مسیر بازشناسی هویت اسالمی شهر و اجزای آن مبتنی بر اساس فکری اسالمی میسر می شود. روش کیفی پژوهش حاضر، با 
رویکرد توصیفی-تحلیلی، گردآوری اطالعات را از طریق شیوه ی اسنادی دنبال می کند. منابع اصلی پژوهش، ادبیات مبسوط 
بازآفرینی شهری، نظریات اندیشمندان اسالمی، قرآن کریم، روایات ائمه ی معصومین، میراث به جامانده از شهرهای اسالمی در 
این بافت هاست و نتایج بدست آمده ارائه ی مؤلفه های بومی شده ی بازآفرینی شهری مستخرج از منابع اصیل اسالمی و ارائه ی 
مدل مفهومی بازآفرینی یکپارچه شهری در بافت های تاریخی شهراسالمی است. اصل وحدت اصل راهبردی در میان بقیه ی 
اصول است که تمام مؤلفه های بازآفرینی یکپارچه شهری به منظور تحقق آن شکل می گیرند و تحقق یکپارچگی در بازآفرینی 
بازآفرینی  باید رویه های متوازن، چندوجهی و یکپارچه را در قالب  با رویکرد اسالمی مشروط به تحقق اصل وحدت است. 
یکپارچه به عنوان سیاستی منسجم اتخاذ نمود؛ و قاعدتًا در این مسیر باید زمینه های بومی، الزامات و شرایط منحصربه فرد هر 

بافت و هویت خاص ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را بطور خاص لحاظ نمود.  

واژه های کلیدی: بازآفرینی یکپارچه شهری، بافت های تاریخی، شهر اسالمی.

** ashabani@phu.iaun.ac.ir                   *** ms.izadi@basu.ac.ir                           

تاریخ دریافت مقاله:95/02/12   تاریخ پذیرش نهایی: 96/03/07

این مقاله برگرفته از پایان نامه دکترای امیرحسین شبانی با عنوان »بومی سازی فرآیند بازآفرینی یکپارچه شهری در ایران )نمونه موردی: بافت 
تاریخی شهر اصفهان(« به راهنمایی دکتر محمد سعید ایزدی می باشد.
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مقدمه
فیزیکی،  ساخت های  در  می توان،  را  دینی  هر  بازتاب 
تحت  جغرافیایی  فضاهای  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
قلمرو آن دین مشاهده کرد )نقی زاده 139۴، 61(. درچنین 
خدمت  در  معنوی  و  مادی  اجزای  هم آوایی  ساختاری، 
به گونه ای که در شهر  باید محقق شود؛  وحدت در کثرت 
آرمانی اسالم، فضایل انسانی موج می زند و البته دقیقًا در 
نگاه به کالبد هرگز از فضیلت ها غفلت نمی کند و به نوعی 
فضاها به گونه ای ساخته می شوند که برای انسان فضیلتی 
و تذکری همراه آن باشد )صارمی 13۸7، 3۴(. امروزه نبود 
الگویی متناسب با بستر اجتماعی، اقتصادی کشور و تکیه 
بر الگوهای وارداتی، برنامه ریزان را با مشکل روبرو کرده و 
این موضوعی است که میزان تحقق اجرای برنامه ها را به 
حداقل رسانده است. بنابراین به نظر می رسد جهت دستیابی 
به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، در ابتدا باید مبانی اساسی 
ابعاد  در  را  مسائل  حل  در  تصمیم گیری  متداول  الگوی 
اساسی  پیش فرض های  و سپس  کرد  بازشناسایی  مختلف 
آنها را احصا نمود و با فرهنگ و شرایط موجود تطبیق داد 
)کالنتری و دیگران 1393، 2(. بافت های تاریخی شهرها 
شهرسازی  و  معماری  دانش  فرهنگ،  از  گرانبهایی  آثار 
هرکشوری  اجتماعی  هویت  از  جزئی  بعنوان  و  بومی اند 
تلقی می شوند )طاهرخانی 13۸5، 97( این بافت ها عمدتًا 
شهرهای  تاریخی  هویت  تداوم  و  تکامل  اصلی،  خاستگاه 
آنها  جایگاه  گوناگون،  به دالیل  امروزه  و  بوده اند  اسالمی 
نسبت به قبل تضعیف شده است و از طرف دیگر با توجه 
به نیاز به تغییر متناسب با نیازهای زمانی، همچنین وجود 
و  ملموس  ارزشمند  جنبه های  هویت بخش،  ظرفیت های 
ساختارهای  از  برخورداری  و  فرهنگی-اجتماعی  ناملموس 
دیرباز اقتصادی قابلیت بازآفرینی در این بافت ها وجود دارد. 
اتخاذ رویه های متعامل، چندوجهی و  آنچه ضروری است 
یکپارچه در قالب سیاستی منسجم می باشد؛ قاعدتًا در این 
مسیر باید زمینه های محلی، شرایط منحصربه فرد هر بافت 
بطور خاص لحاظ شود. دستاورد این پژوهش تبیین الگوی 
بومی سازی فرآیند بازآفرینی یکپارچه شهری در بافت های 
با  شهراسالمی  نظری  مبانی  و  اصول  بر  مبتنی  تاریخی 

لحاظ نمودن مالحظات مذکور است.
 1. ضرورت مساله

بافت های  بازآفرینی  ایده ی  به شکل گیری  اجمالی  نگاهی 
دارد.  آن  نوپایی  از  نشان  اسالمی  شهرهای  در  تاریخی 
زمینه ی  در  آگاهانه ای  تالش های  اروپا  در  درحالیکه، 
شهرهای  اما  گرفت؛  از1960صورت  توسعه  و  حفاظت 
روبرو  معناداری  عقب ماندگی  با  زمینه  این  در  اسالمی 
هستند؛ این حرکت در شهرهای اسالمی از اواخر 1970 و 
بنیادهای بین المللی  آن هم توسط سرمایه گذاری عمده ی 
مثل یونسکو و بانک جهانی در تونس، فز و الهور مشهود 
شهرهای  در  حفاظت  تجربه ی   .)7۴  ،2003 )ناسر1  است 
اسالمی صرفًا معطوف به چند بنای شاخص بوده و در بعد 
کالبدی محدود شده است؛ ازاینرو ضرورت بازخوانی مبانی 
یکپارچه ی  بازآفرینی  بومی سازی  و  نظریه ای شهراسالمی 
شهری در بافت های تاریخی و نهایتًا تبیین مدلی مفهومی 

در این راستا قابل توجیه است. 
2. روش تحقیق و چهارچوب نظری پژوهش

روش این پژوهش، کیفی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است 
و برای گردآوری اطالعات از مطالعات اسنادی بهره می برد. 
مراحل انجام پژوهش، مرور کوتاه تحول بازآفرینی و سیر 
مانند  متخصصانی  آرای  بر  تمرکز  با  آن  جهانی  تجارب 
رابرتز2 و اسناد رسمی بین المللی از جمله بیانیه تولدو3 و 
منشور لیپزیک۴ است؛ سپس مالحظات بومی سازی مطرح 
و با استفاده از ابزارهای بومی سازی و بازخوانی دیدگاه های 
اندیشمندانی از جمله نقی زاده، اردالن، توسلی و جهانبخش، 
شهر  تاریخی  بافت  در  یکپارچه  بازآفرینی  مؤلفه های 
ایرانی-اسالمی تدقیق شده، نهایتًا مدل مفهومی بازآفرینی 
اسالمی- شهر  تاریخی  بافت های  در  شهری  یکپارچه ی 

ایرانی ارائه می گردد )نمودار 1(. 
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نمودار 1. روند انجام پژوهش )مأخذ: نگارندگان(

3. مبانی نظری
و  تحول  سیر  شهری،  یکپارچه ی  بازآفرینی   .1-3

غرب در  دستآوردها 
مرمت شهری هم در عرصه ی تکمیل نظریه ها و هم در 
عمل، بر بسیاری از ابهامات تاریخی، فائق آمده و پژوهشگر 
امروز آگاه است مصادیقی که در چهارچوب جریان یکپارچه ی 
با زبان  مرمت شهری قابل تحلیل است؛ همه را می توان 
)لطفی  بازیافت  نظری  چرخه ی  همین  در  ریشه دار  تأویل 
13۸9، 6(. مرمت شهری از کشمکشی برای حفظ یا حذف 
شهر موجود و کارزاری برای به کرسی نشاندن جنبه های 
از  و  نهاده  بیرون  قدم  شهر،  واقعیت  موجودیت  از  منتزع 
مجموعه ابزارها و امکانات، به موقع در جایگاه خود استفاده 
می کند )دایاموند5 و لیدل6 2005، 137(؛ ؛ روند توجه به 
از دهه ی هشتاد و گزارش  را می توان  بازآفرینی در غرب 
شورای منطقه مرسی7 ساید ردیابی نمود )شورای مرسی ساید 
1975، 7(. تحوالت در سیاست های مداخله از ابتدای قرن 

)بازسازی(،  محض  کالبدمحور  رویکرد  به واسطه ی  بیستم 
رویکرد امالک محور )دوره ی نوسازی( که تبعات اجتماعی 
و اقتصادی آن منجر به جنبش های اعتراضی شد و نهایتًا 
رویکرد فرهنگ مبنایی -که فرهنگ را در قالب کاالیی در 
خدمت سازوکار اقتصادی محصور نمود- به جایی رسید که 
در سال2000 رابرتز از لزوم وجود یکپارچگی۸ ، زمان مندی 
و قالبی استراتژیک صحبت کرد. رابرتز9  تعریف بازآفرینی 
راه  که  یکپارچه  و  جامع  عمل  و  نگاه  را  یکپارچه  شهری 
جستجوی  در  و  می کند  هدایت  را  شهری  معضالت  حل 
بهبود درازمدت شرایط اقتصادی، کالبدی، اجتماعی بافتی 
که موضوع تغییر است می داند )رابرتز و اسکایز10 2000، 
سیاست های  در  که  یکپارچه  بازآفرینی  مؤلفه های   .)202
تولدو  مانند  بین المللی  بیانیه های  و  اروپا  اتحادیه  رسمی 
از:  عبارتند  قرارگرفتند  استناد  مورد  نیز  لیپزیگ  منشور  و 

مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی، کالبدی و اقتصادی.

سیر تحول سیاست های مداخله در بافت های تاریخی )ابتدای قرن20 تاکنون(

بازآفرینی یکپارچه ی 
شهری

بازآفرینی 
فرهنگ مبنا

نوسازی مشارکتی نوسازی بازسازی سیاست 
مداخله

دهه ی اخیر دهه ی نود و اوایل 
قرن 21

دهه۸0 پس از جنگ جهانی 
دوم

ابتدای قرن20 زمان بندی

اشاره  ی صریح به 
مؤلفه های چهارگانه 
و یکپارچه ی نگری 
)بیانیه ها و منشورها(

چرخش اقتصادی به 
سوی خدماتی شدن 
و رویکرد نوین به 

اقتصاد فرهنگی

تغییر نگاه نوسازی و 
لحاظ نمودن مالحظات 

اجتماعی در پی 
بحران های اجتماعی

رویکردی اقتصاد 
محور و مبتنی بر 

ارزش های بازار پس 
از جنگ جهانی دوم

وزن سنگین مؤلفه ی کالبدی و 
سیاست های شهرسازی نوگرا 

بر بافت های تاریخی

جدول 1. مؤلفه های چهارگانه بازآفرینی یکپارچه شهری، سیر تحول و دستاوردها )مأخذ: نگارندگان(
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زمینه های نگاه چندبعدی و هم پوشانی مؤلفه های چهارگانه در بازآفرینی
1. رونق توریسم و سهم رو به رشد آن در تولید ناخالص ملی کشورها

2. رویکرد نوین به اقتصاد فرهنگی
3. ظهور رویکردهای مشارکتی در برنامه ریزی شهری

۴. بروز بحران های اجتماعی و جنبش های کسب حقوق مدنی
5. بازگشت مجدد به مراکز شهری و بافت های تاریخی

6. بحران های اقتصادی و تأثیر و تأثرات کیفیت های کالبدی در جذب سرمایه ی شهرها
7. خدماتی شدن اقتصاد

۸. توجه ویژه به میراث فرهنگی، میراث ناملموس و طبیعی شهرها 
بازآفرینی یکپارچه ی شهری بر خالف سیاست های قبلی، رویکردی زمینه گرا، ساختاری چهارمؤلفه ای را مدنظر قرار  دستاورد: 
داده و اصول کلی را تعریف کرده و یکسان نگری همه ی بافت ها را منتفی دانسته است. مهم ترین اصل، بازشناسی ظرفیت ها و 

روزآمدی بافت ها و تزریق محرک های توسعه متناسب با ساختار بافت
جایگاه و تکوین مؤلفه های بازآفرینی یکپارچه شهری

مؤلفه ی کالبدی: کلید موفقیت بازآفرینی کالبدی فهم محدودیت ها و 
پتانسیل ها از سرمایه های کالبدی شهر است و تحقق موفق ظرفیت های 
مذکور نیازمند اجرای استراتژی است که بر اساس آن امتیازات تغییر بر 
اقتصادی و اجتماعی، سازمان مالی، مالکیت، نظام  اساس فعالیت های 
مدیریتی، سیاست ها و چشم انداز زندگی شهری و نقش شهرها شناسایی 

و اتخاذ می گردند.

مؤلفه ی فرهنگی: با تغییر الگوی اقتصادی به بخش 
خدمات، فرهنگ در درون ساختار رقابتی جدید، نقش 
اقتصادی- آفرینی  ارزش  بازتولید  و  تولید  در  کانونی 

اجتماعی در بافت های تاریخی به دست آورد. بازآفرینی 
فرهنگی، سیاست های  مبنا روی ظرفیت های  فرهنگ 
تقویت  فرهنگی+  فضاهای  گسترش  رویدادمحوری+ 
بستر مناسب برای توریسم+ تعریف محالت فرهنگی+ 
بسترسازی برای تحقق اهداف شهر خالق متمرکز شد.

انسجام  کاهش  اجتماعی،  بحران های  بروز  اجتماعی:  مؤلفه ی 
نگاه  تغییر  و  مشارکتی  رویکردهای  اجتماعی،  تبعیضات  اجتماعی، 
سرمایه  و  اجتماعی  پایداری  مقوله ی  طرح  باعث  شهری،  مدیریت 

گردید. اجتماعی 

مؤلفه ی اقتصادی: تغییر عمکرد  اقتصادی شهرها و 
جهانی شدن بازارها، باعث تنزل ساختار سنتی اقتصادی 
شهرها شد. لذا چالش اصلی بازآفرینی شهری نحوه ی 
حضور شهر در رقابت جهانی سرمایه ها و تأمین منابع 

درآمدی پایدار با سازوکارهای جدید است.

آنها،  تغییر  و  روش ها  تعدد  که  می دهد  نشان   1 جدول 
مجموعه ای از تجارب، سیاست ها، نظریات را ایجاد کرده؛ 
که مهم ترین دستاورد آن، درک لزوم مالحظات اجتماعی، 

است.  بوده  کالبدی  فرهنگی،  اقتصادی، 
بازآفرینی  بومی سازی  باب  در  مالحظاتی   .2-3
شهر  نظری  مبانی  بر  مبتنی  شهری  یکپارچه ی 

تاریخی بافت های  در  اسالمی 
تغییر در عرصه ی علوم اجتماعي در طي زمان، عدم انطباق 

سنت ها و ارزش هاي جوامع، تفاوت نیازها و سیاستگذاري 
ما با جوامع دیگر  از ضروریات بومي سازي است )آزاد ارمکي 
انسان،  تأثیر متقابل  بیانگر  13۸7، 302(. شهرسازی -که 
فرهنگ، روش زیست و محیط زندگی بر یکدیگر است- 
در رسیدن به اهداف جامعه ی اسالمی برای هویتمندی و 
اعتالی فرهنگ نقش مهمی بر عهده دارد و بالطبع تهیه ی 
اهمیت  از  اسالمی  آموزه های  پایه ی  بر  و  بومی  الگویی 

باالیی برخوردار است )کالنتری و دیگران 1393، 1(.
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3-2-1. بومی سازی و ضرورت حفظ هویت اجتماعی
از یک بستر  اینکه ورود نظریه ها و سیاست ها  با توجه به 
فرهنگی به دیگری درصورتیکه منجر به تضعیف فرهنگ 
مسأله ی  داشت؛  خواهد  متعددی  سوء  اثرات  شود؛  مقصد 
اصلی در بومی سازی، حفظ هویت اسالمی- ایرانی است. 
از آنجاییکه اصالت هویت جمعی در قرآن در آیه 13 سوره 
بدون  که  نمود  استدالل  می توان  شده  تبیین  حجرات11 
ارتباط  برقراری  امکان  جامعه  یک  افراد  اجتماعی،  هویت 

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

شهری  یکپارچه ی  بازآفرینی  بومی سازی   .2-2-3
اسالمی-ایرانی شهر  تاریخی  بافت های  در 

یکپارچه ی  بازآفرینی  بومی سازی  روند  پژوهش  این  در 
انتقال پذیری،  قالب سه روش  نمودار 2 در  شهری مطابق 
ابزار بومی سازی و  از  با استفاده  بازتعریف  انطباق پذیری و 

می گردد. پردازش  استناد  مورد  منابع 

نمودار 2. بومی سازی بازآفرینی یکپارچه ی شهری در بافت های تاریخی شهر اسالمی-ایرانی )مأخذ: نگارندگان(

بومی سازی  مقوله ی  در  استناد  مورد  ابزار   .3-2-3
پژوهش

1. قرآن: قرآن کریم می فرماید: از بیان هیچ چیز فروگذار 
نکرده )انعام: 3۸( و البته این بدان معنا نیست که هرحکمی 
در   .)9۸ )انعام:  است  موجود  قرآن  در  تفکر  به  نیاز  بدون 
اینجا استناد به قرآن مبتنی بر روش آیه محور و سیاق محور 

می باشد.
قرآن  ائمه)ع(:  و  پیامبراسالم)ص(  سیره ی   .2
می فرماید: لقدکان لکم فی رسول اهلل اسوٌة حسنٌة )احزاب: 
21( و پیامبر نیز یادآور می شوند: الشریعة اقوالی والطریقه 
افعالی و الحقیقة احوالی...(. بنابراین باید برای رهیافت های 
نظری و معرفت شناختی، به اقوال پیامبر و برای جنبه های 

علي)ع(  امام  کالم  آورد.  روی  پیامبر  افعال  به  کارکردی 
فرهنگي،  مدیریتي،  وجوه  از  بسیاري  بر  نهج البالغه  در 

دارد. اشاره  اقتصادي  و  کالبدي  اجتماعي، 
و  باارزش  مواریث  مسلمان،  زیست  شیوه   .3
تاریخی  بافت های  تاریخی:  بافت های  هویت بخش 
هم در کالبد واجد ارزشند و هم محمل زیست امت اسالمی 
بافت ها،  اینگونه  آنها در فضاهای  بوده اند؛ طوریکه حضور 
تثبیت  و  مسلمانی  حیات  تکامل  و  شکل گیری  سبب ساز 
است.  شده  اسالمی  هویت  از  برآمده  اجتماعی  نظام های 
لذا در اینجا به مواردی استناد می گردد که در طول تاریخ 

 .)3 )نمودار  است  مبرهن  مشروعیتشان  و  اصالت 
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نمودار 3. نحوه ی استخراج اصول بومی سازی مستند بر منابع اسالمی )مأخذ: نگارندگان(

یکپارچه ی  بازآفرینی  چهارگانه ی  مؤلفه های  تبیین   .4
اسالمی شهر  آموزه های  بر  مبتنی 

یکپارچه  بازآفرینی  در  فرهنگی  مؤلفه ی  بررسی   .1-4
شهراسالمی آموزه های  بر  مبتنی  شهری 

 خدماتی شدن اقتصاد، فرهنگ را تبدیل به بخشی از اقتصاد 
امکانات  برای  تقاضا  نیز  اجتماعی  تغییرات  و  کرد  شهری 
سیاست  قالب  در  فرهنگ  نتیجتًا،  داد.  افزایش  را  فرهنگی 
شهری برای حل معضالت در شرایط پساصنعتی عاملی عمده 
فرهنگ  می کند؛  اشاره  زوکین12)1995(  که  همانطور  و  شد؛ 
تبدیل به تجارت در قرن بیستم شد. بازآفرینی شهری غرب در 
مؤلفه ی فرهنگی در جستجوی آن است که با ساحات کالبدی، 
نماید؛  ایجاد  حداکثری  سازگاری  مکان  تصویری  و  کارکردی 
فردی، گروهی  استعدادهای  قالب  در  اجتماعی  و سرمایه های 
اقتصادی  رقابت  خدمت  در  را  مکانی  ویژه ی  ظرفیت های  و 

ایزدی 1393، 70(. و  )شبانی  قراردهد 
انسان شناسی  و  جامع نگری  جهان بینی،  از  اسالمی،  فرهنگ 
مهم ترین  از  یکی  دارد.  قرآن  در  ریشه  که  گرفته  نشأت 
جهت گیری های شهر اسالمی، توجه به انسان، فرهنگ و هویت 
انسانی است. بازآفرینی در بافت های تاریخی شهرهای اسالمی 
به ویژه  نمی باشد.  فرهنگ محدود  بازتوسعه ی  و  به حفظ  تنها 
هنجارهای  و  اعتقادات  سنت ها،  مانند  ناملموسی  عناصر  که 
ساختار  از  شده  پذیرفته  بخش  به عنوان  آرمان ها  و  اجتماعی 

می شود.  محسوب  اسالمی  شهر  تاریخی  بافت های  ارزشمند 
تاریخی  بافت های  در  مداخله  سیاست های  آسیب شناسی 
شهرهای اسالمی دقیقًا مؤید این موضوع است که وزن مؤلفه ی 
فرهنگی در این گونه راهکارها حداقلی بوده است. این درحالی 
بازآفرینی  در  فرهنگی  مؤلفه ی  جایگاه  در  فرهنگ  که  است 
کاالی  است؛ یک  اقتصادی  در غرب، یک سرمایه ی  شهری 
باارزش بازار و یک ارزش آفرینی قابل عرضه در فضای شهری. 
غلبه ی نگاه  مادی گرایانه به فرهنگ، استفاده ی ابزاری از آن در 
خدمت اقتصاد سودجویانه و تالش برای تبدیل فرهنگ به عنوان 
کاتالیزور مدیریت اقتصادی شهری، آن را غیرقابل تجویز برای 
در  درحالیکه  می نمایاند.  اسالمی  تاریخی شهرهای  بافت های 
مذهب  با  عمیقی  ارتباط  فرهنگی  مؤلفه ی  اسالمی،  رویکرد 
این  به طوریکه  دارد؛  آن  از  منبعث  اجتماعی  کارکردهای  و 
آن  تبع  به  و  تاریخی  بافت های  کالبدی  ساختار  در  آمیختگی 
شهر متبلور می گردد. عناصر تشکیل دهنده ی مؤلفه ی فرهنگی 
در بافت های تاریخی شهرهای اسالمی که در بازآفرینی مدنظر 
قرار گیرند عبارتست از: 1. نهادهای فرهنگی )هیأت مذهبی و...(، 
2. آیین های فرهنگی )مراسم مذهبی، ملی و...(، 3. فضاهای 
فرهنگی )مساجد، تکایا، حسینیه ها و...(، ۴. خرده فرهنگ های 
هویت دهنده  عوامل  اصلی ترین  از  مساجد  شهرها.  در  موجود 
و فرهنگی در بافت های تاریخی می باشند. این هوّیت بخشی، 
از نظر صوتی، چندعملکردی بودن، مرکزیت  عالوه بر سیما، 
و مکان استقرار نیز اعمال می شد )مشکینی و دیگران 139۴، 
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26(. تفاوت نگاه رویدادمحوری در ادبیات غربی بازآفرینی 
با رویکرد اسالمی را می توان در این موضوع جستجو کرد 
که آیین ها در ساختار شهراسالمی صرف کاربرد اجتماعی- 
بافت  در  اقتصادی  سرمایه ی  جریان  تسهیل  و  اقتصادی 
فردی،  کارکردهای  آیین  اسالمی  رویکرد  در  ندارند.  را 
خاص   )56  ،1393 دیگران  و  )حبیب  اجتماعی  و  معنوی 
خود را نیز دارند؛ از جمله تقویت احساس تعلق به ساختار 
اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، اطاعت از دستورات خداوند و 
تذکر. در بازآفرینی یکپارچه ی بافت تاریخی توجه به ارتباط 
آیین ها و  اجتماعی و نقش  تنگاتنگ مؤلفه های فرهنگی، 
مراسم مذهبی در تقویت ساختار کالبدی بافت های تاریخی 
بازآفرینی  الگوی  گذشت  آنچه  اساس  بر  است.  الزامی 
مؤلفه ی فرهنگی در بافت های تاریخی شهرهای اسالمی، 
باید مبتنی بر شناسایی نظام ارزش های فرهنگی بافت و از 

این رهگذر بازتولید جایگاه ازدست رفته آنها باشد.
بازآفرینی  در  مؤلفه ی  کالبدی  بررسی   .2-4
یکپارچه ی شهری مبتنی بر آموزه های شهراسالمی

4-2-1. اصول مبتنی بر قرآن، سیره ی پیامبر، ائمه 
بافت  در  یکپارچه  بازآفرینی  در  کالبدی  مؤلفه ی  در 

ایرانی اسالمی  تاریخی شهر 
تفاوت نگاه به مؤلفه ی کالبدی از دیدگاه اسالمی نسبت به 
از نظر  از آنجا ناشی می شود که  دیدگاه های مادی گرایانه 
یک برنامه ریز مسلمان، فضا تنها یک قالب صرف نیست. 
چون دیدگاه او برگرفته از مکتبی است که جسم ظاهری 
انسان را مرکبی برای روح بزرگ او خلق کرده اند و اگر آن 
بی رمق است13 )صارمی  فقط یک جسم  این  نباشد  روح 
در  اساس  این  بر  نهج البالغه(.   90 خطبه  و  96؛   ،13۸7
بافت شهری دو عنصر مادی و معنوی وجود دارد که یکی 
همین مصالح ظاهر است و دیگری هویت این فضاست که 
دقیقًا همانند پیکر انسان اگر روح نداشته باشد؛ مرده است 
)اخوت 13۸9، ۸3(. بر این اساس مؤلفه ی کالبدی مبتنی 
بر نظریه ی شهر اسالمی در قالبی دوسطحی در اصول زیر 

قابل تدقیق است.
4-2-1-1. زیبایی: آیات فراوانی هستند که به همه ی 
ابعاد زیبایی، نظم، تناسب و... داللت دارد؛ مانند سوره صافات 

آیه  6 1۴  و آیه ۴ سوره تین15. امام صادق)ع( فرمودند: 
خداوند زیبایی و زیباسازی را دوست دارد و خشونت بر او 
ناگوار است. هرگاه خداوند نعمتی بر بنده اش ببخشد دوست 
دارد که بازتابش را بر او ببیند )حر عاملی 1۴13 ق، ج 5:6(. 
بلخاری )13۸5( موضوع زیبایی شناسی را بر مبنای حسن 
و قدر بررسی کرده و بر صفات جمال و همچنین قابلیت 
با  زیبایی هندسه در عالم خیال، مثال و عالم واقع  تجلی 
توجه به آیات قران تأکید می کند. از اینرو، باید معیارهای 
مراتب مختلف زیبایی، در دسترس و مورد شناخت طراحان، 
و  زیبایی  ارزیابی  امکان  تا  باشد  اهل شهر  و  برنامه ریزان 
تعیین مرتبه ی آن وجود داشته باشد )نقی زاده 139۴، 51(. 
توجه به زیباسازی بافت های تاریخی براساس آنچه گفته 
شد یکی از ابزارهای مهم بازآفرینی ارزش های کالبدی در 

شهر اسالمی است. 
4-2-1-2. استحکام و ثبات: استحکام و ثبات در 
وجه  است:  وجه  دو  در  اسالمی  شهر  تاریخی  بافت های 
ظاهری، وجه باطنی. تأکیدات قران وجه ظاهری استحکام 
و ثبات را کاماًل تابع وجه باطنی آن می داند؛ آنجا که اشاره 
پایداری  تکنولوژی  و  مصالح  به واسطه ی  صرفًا  می کند 
1۴6-1۴9؛  شعراء:  16؛   7۴ )اعراف:  شد  نخواهد  محقق 
باطنی  وجه  قالب  در  استحکام  و  ثبات   .)17  ۸2 حجر: 
الهی  سنت های  آن  در  که  شد  خواهد  میسر  درصورتی 
دیده شود و مطابق وجه الهی باشد. در واقع آنچه در آن 
وجه خداوند باشد پایدار است )رحمن: 27(. خداوند هستي 
تا  افاضه مي کند  آنچه خلق مي کند؛  به  از رحمت خود  را 
موجود  به  خود  نزد  از  خداوند  که  را  آنچه  یابد  موجودیت 
نخواهد  هالک  او   وجه  و  اوست  وجه  است؛  نموده  افاضه 
امیر   .)199 طبرسی1390،  و  )طباطبائي13۸7،230؛  بو 
می فرمایند  نهج البالغه   190 و   90 خطبه های  در  مؤمنان 
و  است  خداوند  فرمان  از  پیروی  و  اراده  در  استحکام  که 
است  پایانی  و  مدت  چیز  هر  برای  زیرا  محدودیتمندست 
گاه  اهلشان  و  شهرها   .1۸)20۸ خطبه190،  )نهج البالغه، 
از خداوند سپاسگزار و فرمانبردار بوده اند که در این صورت 
خواست خداوند نیز بر پایداری شهرها و اهل آنها بوده و گاه 
ناسپاسی کردند در این صورت گاهی خود بناها و شهرها 
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نابود می شدند. گاهی نیز خواست خداوند بر پایداری شهرها 
یا آثارشان بوده تا عبرتی برای دیگران باشد)عنکبوت: 3۴-

35، حاقه: 6، فصلت: 1915(. بر این اساس ضمن توجه به 
ثبات و استحکام ظاهری در بافت های تاریخی که مقوله ی 
می نماید؛  تأکید  باارزش  بناهای  مرمت  و  استحکام سازی 
ثبات و استحکام را در مرتبه ی باالتر نیز باید جستجو نمود 

و آن ثبات باطنی است.
4-2-1-3. نظم: در آفرینش نظام هستی خداوند همه 
)فرقان: 2  آفرید  با نظم  و  اندازه گیری شده  را دقیق،  چیز 
20، طالق: 3 21، حجر: 21 22، رعد: ۸ 23، خطبه 90 
نهج البالغه2۴(. عالمه طباطبائی می گویند: وجود هر چیز 
و آثار وجودیش به اندازه ای باشد که علل و عوامل متقدم 
اندازه،  حرکتي به سمت ایجاد  و مقارن آن تقدیر می کند. 
می کند.  ایجاد  تاریخی  بافت  شهري  فضاهاي  در  تعادل 
در  را  مختلف  تناسب هاي  رعایت  لزوم  اندازه،   به  توجه 
ابعاد ضروري  و  ارزش ها  و  و شکل ها  عملکرد  زمینه هاي 
مي سازد )نقی زاده 1379، 13(. در بافت های تاریخی تجلی 
است:  بوده  نظم  آفرینی  مشهود  نظام  سه  قالب  در  نظم 
دیگری  به  متکی  نظام  هر  هماهنگ.  و  هندسی  طبیعی، 
بازآفرینی شهری  باور  است )اردالن13۸0، 79(. بر همین 
و بطور خاص بافت های شهر اسالمی باید تجلی و حضور 

باشد. سه گانه  نظم  این 
4-2-1-4. تعادل: تعادل یکي از تجلّیات عدل است. 
توازن  و  بر عدل  آفرینش،  نظام  قرآن تصریح مي کند که 
که  است  این  بیانگر  تعادل   .)52  ،1391 )مطهري  است 
حرکت  خود،  خاص  وجودي  نظام  در ضمن  موجودي  هر 
میکند و اگر از خط معّیني منحرف شود به اختالل نظام آنها 
منجر خواهد شد )طباطبائی137۴، ج:20(. مصادیق تعادل 
همخوانی  و  تناسب  به  تاریخی،  بافت های  بستر  در  هم 
جمعیت پذیری با توان موجود در طبیعت، توسعه ی کالبدی 
و  بنا  تقسیم بندی  طبیعی،  مصالح  به  اتکا  با  شهر  و  بناها 
می باشد  مشاهده  قابل  نیاز،  مورد  خدمات  با  شهر  اجزای 
تاریخی در  بافت های  تعادل در  )جهان بخش 1393، ۸3(. 
توجه به عناصر و عملکردهاي پاسخگو به نیازهاي معنوي 
مختصات  بین  تعادل  شهر،  در  انسان  مادي  و  رواني  و 

محیط طبیعي و محیط مصنوع، تعادل بین محیط مصنوع 
توزیع  در  تعادل  و  انسان  فیزیکي  و  رواني  ویژگي هاي  و 
صورت  در   .)17  ،1379 )نقی زاده  است  عمومي  امکانات 
تحقق کامل تعادل در بافت های تاریخی صفت خودبسندگی 
بافت به معنای ترکیب متجانس اعضا در توازنی پایدار در 
شد.  خواهد  میسر  آنها  در  سکونت  اصیل  هدف  راستای 
و  کالبدی  ابعاد  در  تعادل  ایجاد  شهری  بازآفرینی  در  لذا 

است. ضروری  غیرکالبدی 
می توان  را  اسالمی  شهر  وحدت  وحدت:   .5-1-2-4
جستجو  واحد  جهت  و  جامعه  شهر،  کالبد  هماهنگی  در 
کثرت  طریق  از  وحدت  جز  چیزی  هماهنگی  این  کرد. 
به  و حرکت  توحید  القای  نیز همان  واحد  و جهت  نیست 
به وحدت در ساختار  از کثرت  است. حرکت  سمت کمال 
فضایی و هندسی یک شهر بدین گونه انجام می شود که 
در کلی ترین و دورترین نماد یک شهر، در کنار فضاهای 
نمادهای  مصنوع،  و  طبیعی  خدماتی،  مسکونی،  مختلف 
مذهبی )گنبد، مناره( با بلندای خود، حرکت از کثرت و تنوع 
را به سمت وحدت نشان می دهد )جهان بخش1393 ،۸3(.  
وحدت در مصنوعات انسان،  وحدت بین مصنوعات انسان 
از همه  و  انسان و محیط  نیازهاي  بین  و طبیعت، وحدت 
مهم تر وحدت یا توجه متعادل بین نیازهاي معنوي و مادي 
که  است  نظمي  و  وحدت  از  الگوبرداري  شهر،   در  انسان 
خداوند تبارک و تعالي در خلقت عالم وجود به ودیعت نهاده 
است )ملک: 3و۴(25. شهر مسلمین باید نمایشگر جملگي 
از:  عبارتند  آن  که مختصات عمده ی  باشد  مراتب وحدت 
عدل،  هماهنگي،  توازن،  هدف واحد و بسیاري اصول که 
حاصل آنها بر شناخت وحدت الهي و تقویت وحدت جامعه 

(نقی زاده 13۸5، ۸0(. تأثیر مثبت خواهد داشت 
شهرسازی  ارزش  با  میراث  مبتنی  اصول   .2-2-4
بازآفرینی  در  کالبدی  مؤلفه ی  در  اسالمی-ایرانی 

شهری یکپارچه ی 
ساختار  بر  مبتنی  کالبدی  فضایی-  سازماندهی  اصول 
فرهنگی، اعتقادی و اقلیمی در بافت های تاریخی شهرهای 
اسالمی سیری از تکامل را طی نموده اند؛ به گونه ای که از 
قواعدی ساده مبدل به سازوکارهای انتظام بخِش پیشرویی 
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به میراث  تبدیل شدن  را واجد  بافت ها  این  گردیده اند که 
فرهنگی ماندگار ملی و حتی بین المللی نموده اند؛ از اینرو، 
زیست  ضروریات  بر  بنا  مسلمان  شهرسازان  و  معماران 
مسلمانی در اینگونه بافت ها سعی در تبلور هر چه متکاملتر 
متخصصان  داشته اند.  خاص  زمانی  مقاطع  در  به ویژه  آن 
انجام  متنوعی  اظهارنظرهای  اصول  این  مورد  در  مختلف 
داده اند که این اصول عبارتند از اصل پیوستگی فضایی، 
اصل هم پیوندی واحدهای مسکونی و عناصر شهری، اصل 
محصور کردن فضا، اصل مقیاس و تناسب، اصل فضاهای 

اصل  و  آگاهی  اصل  ترکیب،  اصل  قلمرو،  اصل  متباین، 
سلسله مراتب )توسلی 1369، 23؛ ترک زبان و مرادی1390، 
6۴(. مبنای انتخاب سنجه های مؤلفه ی کالبدی در پژوهش 
حاضر در مورد آیات، روایات و منابع اصیل اسالمی تناسب 
با مسئله ی بافت تاریخی است؛ در باب آرای نظریه پردازان، 
بر  مبتنی  اسالمی  شهر  اصول  استنتاج  شیوه ی  کسانی که 
به  نسبت  و  دارند  کار  دستور  در  را  اصیل  منابع  و  قرآن 
گرفته  نظر  در  نموده اند؛  پژوهش  تاریخی  بافت  مسئله ی 

شده است.

آرای مشترک نظریه پردازانی 
که با استنتاج از آیات و 

روایات به مقوله کالبد بافت 
تاریخی پرداخته اند

خطبه های نهج البالغه، 
تفسیر المیزان، تفسیر جوامع 
الجامع، تفضیل الوســائل 

الشیعه

آیات قرآن کریم سنجه های مولفه کالبدی 
در بافت

نقی زاده، بلخاری حرعاملی، تفضیل الوســائل 
الشیعه جلد 5و16

آیه 6 سوره صافات، آیه 
۴سوره تین، آیه 35سوره 

نور
زیبایی

....

خطبه190و 90 نهج 
البالغه، طبرسی، 

تفسیرجوامع الجامع جلد6، 
طباطبائی

آیات 7۴ سوره اعراف،   
1۴6تا  1۴9سوره شعراء،  
۸2 سوره حجر، 27 سوره 

رحمن، 3۴و 35سوره 
عنکبوت، 6 سوره حاقه، 15 

سوره فصلت

ثبات و استحکام

نقی زاده، اردالن، میثاقیان خطبه 90 نهج البالغه، 
طباطبائی تفسیر المیزان

ایات 2 سوره فرقان، 3 
سوره طالق، 21 سوره 

حجر، ۸ سوره رعد، ۴-3 
سوره اعلی

نظم

نقی زاده، جهان بخش طباطبائی تفسیر المیزان، 
مطهری تعادل

نقی زاده، اردالن، 
جهان بخش آیات 3 و۴ سوره ملک وحدت

جدول 2. نحوه ی گزینش سنجه های مؤلفه ی کالبدی در بافت تاریخی
)مأخذ: نگارندگان، مبتنی بر قرآن، منابع اصیل اسالمی، آرای مشترک نظریه پردازان شهراسالمی(
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نمودار ۴. بومی سازی مهمترین شاخصه های مولفه کالبدی در بازآفرینی یکپارچه ی شهری مبتنی بر شهر اسالمی
)مأخذ: نگارندگان(

4-3. بررسی مؤلفه ی اجتماعی در بازآفرینی یکپارچه 
شهری مبتنی بر آموزه های شهراسالمی

عدالت  تعبیر  اسالم  در  اجتماعی:  عدالت   .1-3-4
اجتماعی مفهومی مطلق است نه نسبی. این تعبیر به عنوان 
که  می گیرد  نشأت  حقیقت  این  از  اجتماعی،  نظام  یک 
خداوند، انسان ها را به گونه ای یکسان آفریده است )حجرات: 
13(26. تأکید بر اصل برابری و به تبع آن برادری مسأله ی 
دیگر است )انبیاء: 92(27. بنابراین شریعت اسالمی بر این 

نکته صحه می گذارد که هر فرد مسلمان از فرصت مساوی 
مسلمانان  تمام  و  می شود  برخوردار  برتری  کسب  جهت 
به طور یکسان به جامعه تعهد داشته و برای موفقیت آن نزد 
خداوند، مسئول می باشد )مرتضی 13۸7، ۴9(. امام علی)ع( 
و  اصالح  داوری،  بهترین  انصاف،  معیار،  را  عدالت  نیز 
رستگاری و استواری امور مردم و نظم دهنده ی فرمانروایی 
معرفی کرده است. نمونه ی کاربرد آن در تنظیم و تنسیق 
روابط شهری و شهروندی، وضع و تدوین قوانین حاکم در 
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حوزه ی مناسبات شهری و تصویب طرح های ناظر به نهادها 
در شهرهای اسالمی باید بر پایه ی کرامت انسانی صورت 
نشان  غرب،  اجتماعی  دیدگاه   .)62  ،139۴ )کیائی  پذیرد 
تحول نگاه به مقوله عدالت، از جنبه ی اجتماعی به توزیعی 
و فضایی دارد )داداش پور و دیگران 139۴، ۸1(. تحقق این 
اصل باید فراتر از این، شرایط الزم جهت توسعه ی کافی 
قابلیت های انسانی و اصل کرامت انسانی برای همگان در 
بستر بافت تاریخی را فراهم آورد. با چنین رویکردی صرف 
سلسله مراتب  قالب  در  شهری  خدمات  ارائه ی  به  توجه 
راستا همه شمول  باشد. در همین  نمی تواند کافی  خدماتی 
بودن و دسترس پذیر بودن فضاها در بافت تاریخی یکی از 
مصادیق ظهور عدالت درکالبد بافت تاریخی شهر ایرانی-

اسالمی در امتداد نیل به حیات طیبه می باشد.
عدالت  و  اجتماعی  تعامل  اجتماعی:  تعامل   .2-3-4
نشأت  اجتماعی  یکپارچگی  اسالمی  مفهوم  از  اجتماعی 
می گیرند که هدف اساسی اسالم محسوب میگردد. روابط 
به طور  اسالم،  الزام  واالترین  بعنوان  اجتماعی  مستحکم 
مکرر در قرآن با تعبیر برادری بعنوان زیربنای فعالیت های 
است  گرفته  قرار  تأکید  مورد  مسلمانان  جامعه  همگامی 
)مرتضی 13۸7، ۴6 و 75؛ حجرات: 10؛ اخوت 1393، 25(. 
از عواملي که می تواند  روابط جامعه را به سمت ارزش هاي 
آن جامعه هدایت نماید؛ محیط زندگي و فضاهایي است که 
ارتباطات اجتماعي در آنها رخ می دهد. این فضاها و سازمان 
فضایي شهرها و ارتباط عناصر شهري با یکدیگر می تواند 
اجتماعي  تماس هاي  تقلیل  یا  افزایش  در  بسزایي  تأثیر 
نقش  جامعه  یگانگي  احساس  میزان  بر  که  باشند  داشته 
دارند )نقی زاده 1379، 17(. در مقوله ی تعامالت اجتماعی 
نگاه غرب بیشتر متمرکز بر منافع فردی است؛ در حالیکه در 
نگاه اسالمی، فرد حتی به خاطر منافع جمعی ایثار می نماید. 
تفاوت دیگر اینکه مذهب یکی از محرک های مهم تعامالت 
اجتماعی است؛ گره خوردن تعامالت اجتماعی ما با آیین ها 
و مراسم مذهبی مثل عاشورا باعث ایجاد خاطره و تصویر 
ذهنی در شهروندان می شود و همین امر خود به افزایش 
سرمایه های اجتماعی در بافت منجر می گردد و مؤید ارتباط 
تنگاتنگ مؤلفه ی کالبدی و اجتماعی و فرهنگی بافت های 

تاریخی در بازآفرینی یکپارچه است. 
اجراي  قرآن،  در  اجتماعی:  مشارکت   .3-3-4
توجه  مورد  مردم  آحاد  مشارکتي  حضور  طریق  از  عدالت 
از  را  در جامعه  و قسط  برقراري عدل  و  است  قرار گرفته 
طریق مشارکت مردم مي داند )حدید: 25(2۸. مشورت در 
آیه 159 آل عمران29 و  مانند:  آیات دیگر قرآن  از  بعضي 
علي)ع(  امام  مي گیرد.  قرار  تأکید  مورد  شوري30   3۸ آیه 
هدایت  عین  مشورت  مي فرمایند:  مشورت  اهمیت  در  نیز 
به  و  استبداد ورزد  به خطر مي افتد کسي که  قطعًا  و  است 
)نهج البالغه،  ببیند  بي نیاز  از دیگران  را  رأي خود، خویش 
خطبه 31216(. امام خمیني)ره( بر احساس مسئولیت مردم 
امور کشور تأکید  اداره ی  آنان در  و مشارکت همه جانبه ی 
مي ورزد )امام خمیني 136۸(. از آنجایی که پژوهش ها نشان 
مشارکت های   )131  ،13۸9 سلسله  و  )رضازاده  می دهند 
بیشتر  معناداری  گونه ی  به  تاریخی  بافت های  در  مذهبی 
می باشد؛ به این ترتیب می توان از بستر و حوزه ی عمومی 
انواع مشارکت ها  نهادهای مذهبی درجهت رشد و تقویت 
اعتماد عمومی در بافت های تاریخی استفاده نمود. تقویت 
مذهبی،  هیات  جمله  از  مذهبی-اجتماعی  نهادهای 
انجمن های خیریه و... که اساسًا زادگاه اصلی و پررنگ انها 

می باشند. تاریخی  بافت های  تاریخی  شرایط  دلیل  به 
4-3-4. امر به معروف و نهی از منکر: گرایش به 
خیر و فضیلت از جنبه های فطری انسان است که امور و 
او می سازد و  ارزش های اخالقی  را در جهت  انسان  رفتار 
زمینه ی پاکی را فراهم می کند. گرایش به خیر و فضیلت یا 
فردی است یا اجتماعی. در وجه اجتماعی گرایش به تعاون، 
کمک به دیگران، فداکاری، احترام، ایثار، رعایت حقوق را 
تقویت می کند )جهان بخش 1393، ۸5؛ و مطهری 13۸7، 
79(. پس این گرایش هم در ساخته ها و هم در تأثیرپذیری 
او از محیط، اهمیت و جایگاه دارد. امر به معروف و نهي از 
منکر در بینش اسالمي، به عنوان یکي از ابزارهاي نظارت 
این  از  استفاده  قرآن  مي شود؛  محسوب  مردم  توسط  امور 
)آل عمران:  مي داند  اسالمي  امت  برتري  نشان  را،  ابزار 

11032؛ توبه: 112 33 و آل عمران: 105 3۴(.
4-3-5. امنیت اجتماعی: امنیت از نیازهای اصلی فرد 
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و جامعه است. حضرت ابراهیم)ع( از خداوند میخواهد که 
از  مکه را شهری امن قرار دهد35 ابن عاشور در تحلیلی 
دعای ابراهیم)ع( گفته است: امنیت شهرها از یک سو در 
گرو ویژگی های زندگی سعادتمند و همراه با عدالت، عزت 
و رفاه است؛ و از سوی دیگر، به آبادانی و روی آوردن به 
امور سودبخش می انجامد )ابن عاشور 13۸۴، 696(. هدف 
اجتماع مردم  به عنوان محل  دادن مکه  قرار  برای  خداوند 
جز با امنیت و فراوانی نعمت تأمین نمی شود36. برخی نیز 
برآنند که وجود امنیت، زمینه ساز عبادت مردم است)رازی 
به هر دو  آمنة مطمئنة37  تعبیر  با  1371 ج۴: ۴۸(. قرآن 
نوع امنیت ظاهری و روانی اشاره می کند. خداوند در بیان 
امنیت به قوم سبا می فرماید: امنیت تمام عیار برقرار بود. 
عالوه بر امنیت اقتصادی و سیاسی، امنیت روانی نیز به طور 
کامل تأمین می شد3۸   )آیت اهلل مکارم شیرازی1۴00ق، 

جلد 1۸: 63(.

بعد  در  اسالم  که  نمود  عنوان  می توان  اجمالی  به طور 
تنسیق  منظور  به  اسالمی،  امت  تبلور مفهوم  در  اجتماعی 
دربرگیرنده ی   )13۸7( هشام  نظر  طبق  اجتماعی  روابط 
بسیاری از اصول نظام اجتماعی است که سبب ارتقای ابعاد 
اجتماعی، فرهنگی و حتی کالبدی می شود. از آنجاییکه از 
یک سو بافت های تاریخی، نمایانگر هویتی هستند که طی 
سالیان آنها را بر طبق سنن، فرهنگ و نوع معیشت خود 
دارای  نیز  و   )139۴ شیری  و  )دانشپور  آورده اند  وجود  به 
ظرفیت های اجتماعی-تاریخی است و از سوی دیگر، اسالم 
اساسًا دینی با ماهیت اجتماعی است؛ لذا بستر مناسبی را 
بازآفرینی یکپارچه فراهم  برای بروز مؤلفه ی اجتماعی در 
می نماید؛ و برای تبلور همه ی ابعاد آن باید در نظر داشته 
با  تعامل  در  کاماًل  اجتماعی  مؤلفه ی  شاخصه های  شود؛ 

 .)5 )نمودار  معنا می یابند  یکدیگر 

نمودار 5. بومی  سازی مهمترین شاخصه های مؤلفه ی اجتماعی در بازآفرینی یکپارچه شهر اسالمی-ایرانی )مأخذ: نگارندگان(
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بازآفرینی  در  اقتصادی  مؤلفه ی  بررسی   .4-6
یکپارچه ی شهری مبتنی بر آموزه های شهراسالمی

شهر ربانی متوجه توحید و وحدت، الزمه ی حیات معنوی، 
)آل  می باشد  مادی  فعالیت های  تنظیم کننده ی  و  اسالمی 
اصلی  هدف   .)۸2  ،1393 جهان بخش  39؛   102 عمران، 
برنامه ریزی به عنوان یک فرآیند جهتدار در راستای ایجاد 
رفاه و رونق اقتصادی در زمین و کسب اعتبار برای صلح 
مطالعه  با  پروردگار  از  کامل  فرمانبرداری  طریق  از  ابدی 
از  شناخت  بدون  بهروزی  این  می شود.  حاصل  اسالم  در 
نیازهای عمومی که جزء حقوق افراد تلقی می شوند؛ ممکن 
تمامی  اسالمی،  شریعت  اصول  به  توجه  با  بود.  نخواهد 
اعمال از جمله برنامه ریزی بر حسب منافع  و زیان اجتماعی 
مورد ارزیابی قرار می گیرند )اخوت 13۸9، 11۴(. همچنین 
و  موجود  شرایط  از  بهینه  بهره گیری  پیامبر  سیره ی  از 
تبدیل تهدید به فرصت در فضاهای مدیریتی و همچنین 
می شود.  حاصل  اقتصادی،  عرصه های  فضای  به  توجه 
ارتباط  در   .)120  ،13۸۸ ستاری  و  36؛  )میرزایی13۸7، 
در جامعه، موضوع  از وجوه عدالت  یکی  با حقوق جمعی، 
قطب بندی های  ظهور  از  پیشگیری  و  تبعیضات  فقدان 
نامتعادل است. قطب بندی های شهری به ویژه از جنبه های 
وجوه  از  یکی  عمومی،  امکانات  به  دسترسی  و  اقتصادی 
بارز بی عدالتی است که در شهرها به ویژه اخیراٌ به منصه ی 
ظهور رسیده اند )امین زاده 13۸1، 29(. تحقق اصل عدالت 
چه در بعد اجتماعی و چه بعد اقتصادی هدف غایی است 
کرامت  حفظ  اصل  مانند  اصولی  آن  به  نیل  در صورت  و 
انسانی و اصل رفاه نیز محقق خواهند شد )کیائی 139۴، 

.)62
جایگاه اخالق در اقتصاد اسالمی: واژه ی میزان در 
قرآن گاه در کنار کتاب آورده شده که به سنجش حق از 
باطل تعبیر شده؛ )حدید: 25 ۴0، شورا: 17 ۴1( و گاه در 
باب اخالق در اقتصاد آمده )اعراف: ۸5 ۴2، هود: 11 ۴3، 
می توان  اساس  این  بر  ۴5(؛   9 الرحمن:   ،۴۴  152 انعام: 
گزاره های زیر را به عنوان جمعبندی بحث حاضر ارائه نمود:

تحقق  شهراسالمی،  اقتصادی  نظام  در  غایی  هدف   .1
است.  اجتماعی  رفاه  و  عدالت 

رفتار  که  اینست  اسالمی  شهر  اقتصاد  در  بنیادین  ارزش   .2
و  اخالقی  ارزش های  هنجارها،  چهارچوب  در  باید  اقتصادی 
الگوهای رفتاری که قرآن و سنت تعریف می کنند؛ قرار بگیرد 

.)159  ،13۸5 )کهف 
سطح  دو  در  اسالمی  اقتصاد  تحقق  زرقا۴6  عقیده ی  به   .3
قابل تنسیق و تحقق است: الف( اصول بنیادین حاکم بر نظام 
در  مسلمان  شهروندان  رفتار  ب(  شهراسالمی،  در  اقتصادی 

 .)2۸  ،195۸ )زرقا  فوق  سازوکار  قالب 
۴. بازآفرینی بافت های تاریخی از یک سو به دلیل وجود نظام 
اقتصادی، اصل عدالت و رفاه اجتماعی باید محقق گردد و از 
بافت های  در  حیات  تداوم  اقتصادی  دیگر سازوکارهای  سوی 
وجود  از  اعم  اسالمی  شهرهای    .)۸۴  ،2003 )ناسر  تاریخی 
جمعیت های  )اصناف،  اقتصادی-اجتماعی  مدنی  نهادهای 
خیرین و هیات مذهبی و...( و راهکارهای اقتصاد اسالمی مانند 

بروزرسانی و عملیاتی شوند.      و...  انفاق  وقف، 
8. نتیجه گیری

نظام  قالب  در  را  انسانی  اجتماع  که  است  زیستگاهی  شهر، 
کالبدی، اقتصادی و اجتماعی گردهم می آورد. آنچه باعث تمایز 
است  غایی  هدف  می شود؛  دیگر  نمونه های  و  اسالمی  شهر 
که مؤمنین از حضور در شهر خواهند داشت و آن تذکار تمام 
مؤلفه های مذکور در جهت تعالی انسان در راستای قرب الهی 
است. در این فرآیند بافت های تاریخی به عنوان هسته ی بنیادین 
و اولیه ی شهر اسالمی، جایگاه حضور فضاهای واجد ارزش و 
حامل هویت تاریخی شهر اسالمی هستند؛ لذا نیازمند حفاظت 
ارزش ها و در عین حال توسعه و روزآمدی مفاهیم و مؤلفه های 
بازآفرینی شهری یکپارچه ی شهری در  آنها هستند.  بر  حاکم 
ایجاد  به دنبال  تاریخی سیاستی چند بعدی است که  بافت های 
تعادل و توازن در تأکیدات راهبردی مداخله است؛ و همانگونه 
و  چهارگانه  مؤلفه های  درهمتنیدگی  است  مشاهده  قابل  که 
و  استدالل  قابل  به سادگی  و چندسویه ی هر یک  دو  ارتباط 
مشاهده است. تدقیق مقوله ی بومی سازی این سیاست مبتنی 
با  مطابق  زیر  نتایج  دربردارنده ی  اسالمی  شهر  آموزه های  بر 

نمودار 6 است:
یکدیگر  با  عدالت  اصل  در  اقتصادی  و  اجتماعی  مؤلفه ی   o
عدالت  اصل  تحقق  دیگر  به عبارت  و  دارند  اصیل  هم پوشانی 
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عرصه ی  در  را  خود  صریح  نتایج  تاریخی،  بافت های  در 
می نماید. متبادر  اقتصادی  هم  و  اجتماعی 

به  را  بافت، حفظ هویت  در  آن  تداوم  و  مکان  معنای    o
به  فرهنگی  و  کالبدی  ابعاد  در  که  داشت  خواهد  همراه 

بود.  خواهند  ادراک  قابل  صراحت 
o اصل وحدت اصل راهبردی در میان بقیه ی اصول است 
که تمام مؤلفه های بازآفرینی یکپارچه ی شهری به منظور 

تحقق آن شکل می گیرند و تحقق یکپارچگی در بازآفرینی 
با رویکرد اسالمی مشروط به تحقق اصل وحدت است.

o در نهایت باید رویه های متوازن، چندوجهی و یکپارچه را 
در قالب بازآفرینی یکپارچه به عنوان سیاستی منسجم اتخاذ 
نمود؛ قاعدتًا در این مسیر باید زمینه های بومی و شرایط 
منحصر به فرد هر بافت و هویت خاص آن را به طور خاص 

لحاظ نمود )نمودار 6(.

نمودار 6. مدل مفهومی بوی سازی بازآفرینی یکپارچه ی شهری در بافت های تاریخی شهر اسالمی )مأخذ: نگارندگان(

پی نوشت
 Nasser .1

  Roberts .2
Toledo .3

Leipzig .۴
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Diamond .5
Liddle .6

  Merseyside County Council .7
holistic .۸
Roberts .9
Skyes .10

َ َعلِیٌم َخبِیٌر. صدق اهلل العظیم  ِ أَْتَقاُکْم إِنَّ اهللَّ 11. َیا أَیَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُکم مِّن َذَکٍر َوُأنَثی َوَجَعلَْناُکْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعنَد اهللَّ
)الحجرات: 13(

Zukin .12
عاَدِة  13. لْواِضِح اِلَْیِه َو اِلی َخلِْقِه، َمَع ُحْسِن الثَّناِء ِفی الِْعباِد، َو َجمیِل ااْلثَِر ِفی الْباِلِد، َو تَماِم النِّْعَمِة َو تَْضعیِف الَْکراَمِة، َو اَْن َیْختَِم لی َو لََک بِالسَّ

یِّبیَن الّطاِهریَن َو َسلََّم تَْسلیمًا َکثیرا)خطبه 90 نهج البالغه( الُم َعلی َرُسوِل اهللِّ َصلَّی اهللُّ َعلَْیِه َو آلِِه الطَّ هاَدِة، اِنّا اِلَْیِه راِجُعوَن. َوالسَّ َو الشَّ
نْیا بِِزیَنة الَْکواِکِب )صافات: 6( ماَء الدُّ 1۴. انّا َزیَّنَّا السَّ

15. لََقْد َخلَْقَنا اْلِنَْساَن ِفي أَْحَسِن تَْقِویٍم )تین: ۴(
ِ َو ال تَْعَثْوا ِفي  أَُکْم ِفي الْْرِض تَتَِّخُذوَن ِمْن ُسُهولِها ُقُصوراً َو تَْنِحُتوَن الِْجباَل بُُیوتًا َفاْذُکُروا آالَء اهللَّ 16. َو اْذُکُروا إِْذ َجَعلَُکْم ُخلَفاَء ِمْن بَْعِد عاٍد َو بَوَّ

الْْرِض ُمْفِسدیَن )اعراف: 7۴(
17. َو کانُوا َیْنِحُتوَن ِمَن الِْجباِل بُُیوتًا آِمنیَن )حجر: ۸2(
1۸. اِنَّ کلُّ شی ٍء ُمّدًة و اَجاًل )نهج البالغه، خطبه 90(

ًة َوَکانُوا بِآَیاتَِنا َیْجَحُدوَن  َ الَِّذي َخلََقُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم ُقوَّ ًة أََولَْم َیَرْوا أَنَّ اهللَّ ا َعاٌد َفاْسَتْکَبُروا ِفي الْْرِض بَِغْیِر الَْحقِّ َوَقالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا ُقوَّ 19. َفَأمَّ
)فصلت: 15(

َرُه تَْقدیراً )فرقان: 2( 20. َخلََق ُکلَّ َشيْ ٍء َفَقدَّ
ُ لُِکلِّ َشيْ ٍء َقْدراً )طالق: 3( َ بالُِغ أَْمِرِه َقْد َجَعَل اهللَّ 21. إِنَّ اهللَّ

لُُه إاِلَّ بَِقَدٍر َمْعُلوٍم )حجر: 21( 22. َو إِْن ِمْن َشيْ ٍء إاِلَّ ِعْنَدنا َخزائُِنُه َو ما نَُنزِّ
ُ َیْعلَُم ما تَْحِمُل ُکلُّ ُأنْثي  َو ما تَغیُض الْْرحاُم َو ما تَْزداُد َو ُکلُّ َشيْ ٍء ِعْنَدُه بِِمْقداٍر )رعد: ۸(  23. اهللَّ

َر ما َخلََق َفَاْحَکَم تَْقدیَرُه، َو َدبََّرُه َفَالَْطَف تَْدبیَرُه )خطبه 90 نهج البالغه(  2۴. َقدَّ
25. الذي خلق سبع سموات طباقًا ما تري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک 

البصر خاسئًا و هو حسیر )ملک: 3 و ۴(
َ َعلِیٌم َخبِیر )حجرات: 13( ِ أَْتَقاُکْم إِنَّ اهللَّ 26. َیا أَیَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُکْم ِمْن َذَکٍر َوُأنَْثی َوَجَعلَْناُکْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهللَّ

27.  انما المؤمنون اخوة  فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا اهلل لعلکم ترحمون )انبیاء: 92(
2۸. لََقْد أَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالَْبیِّناِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الِْکتاَب َو الِْمیزاَن لَِیُقوَم الّناُس بِالِْقْسِط )حدید: 25(

ْل  وا ِمْن َحْولَِک َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي الْْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوکَّ ا َغلِیَظ الَْقلِْب اَلنَْفضُّ ِ لِْنَت لَُهْم َولَْو ُکْنَت َفظًّ 29. فبَِما َرْحَمٍة ِمَن اهللَّ
لِیَن )آل عمران: 159( َ ُیِحبُّ الُْمَتَوکِّ ِ إِنَّ اهللَّ َعلَی اهللَّ

ا َرَزْقَناُهْم ُینِفُقوَن )شوری: 3۸( اَلَة َوأَْمُرُهْم ُشوَری بَْیَنُهْم َوِمَمّ 30. َوالَِّذیَن اْسَتَجابُوا لَِربِِّهْم َوأََقاُموا الَصّ
31. الستشاره عین الهدایة و قد خاطر من استغنی برأیه )نهج البالغه، خطبه 216(

َولَْو آَمَن أَْهُل الِْکَتاِب لََکاَن َخْیًرا لَُهْم ِمْنُهُم الُْمْؤِمُنوَن   ِ ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر َوُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ 32. ُکْنُتْم َخْیَر ُأمَّ
الَْفاِسُقوَن )آل عمران: 110( َوأَْکَثُرُهُم 

ِر الُْمْؤِمنیَن  ِ َو بَشِّ اِجُدوَن اْلِمُروَن بِالَْمْعُروِف َو النَّاُهوَن َعِن الُْمْنَکِر َو الْحاِفُظوَن لُِحُدوِد اهللَّ اِکُعوَن السَّ ائُِحوَن الرَّ 33. التَّائُِبوَن الْعابُِدوَن الْحاِمُدوَن السَّ
)توبه: 112(

ٌة َیْدُعوَن إِلَي الَْخْیِر َو َیْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر َو ُأولئَِک ُهُم الُْمْفلُِحوَن )آل عمران: 105( 3۴. َو لَْتُکْن ِمْنُکْم ُأمَّ
35. َوإِْذ َقاَل إِبَْراِهیُم َربِّ اْجَعْل َهَذا الَْبلََد آِمًنا )ابراهیم: 35( 

ِع  کَّ ائِِفیَن َوالَْعاِکِفیَن َوالرُّ َرا بَْیتَِي لِلطَّ َقاِم إِبَْراِهیَم ُمَصلًّی َوَعِهْدنَا إِلَی إِبَْراِهیَم َوإِْسَماِعیَل أَن َطهِّ ِّلنَّاِس َوأَْمًنا َواتَِّخُذواْ ِمن مَّ 36. َوإِْذ َجَعلَْنا الَْبْیَت َمَثابًَة ل
ُجود )بقره: 125( السُّ
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ُ لَِباَس الُْجوِع َوالَْخْوِف بَِما َکانُوا  َفَأَذاَقَها اهللَّ  ِ ِمْن ُکلِّ َمَکاٍن َفَکَفَرْت بَِأنُْعِم اهللَّ ُ َمَثاًل َقْرَیًة َکانَْت آَِمَنًة ُمْطَمئِنًَّة َیْأتِیَها ِرْزُقَها َرَغداً  37. َوَضَرَب اهللَّ
)112 )نحل:  َیْصَنُعوَن 

ْرنَا ِفیَها السیَر ِسیُروا ِفیَها لََیالَی َو أَیَّامًا َءاِمنِیَن )سبا: 1۸( 3۸. َو َجَعلَْنا بَْینُهْم َو بَیَن الُْقَری الَّتی بََرکَنا ِفیَها ُقًری ظِهَرًة َو َقدَّ
َ َحقَّ ُتقاتِِه َو ال تَُموُتنَّ إاِلَّ َو أَنُْتْم ُمْسلُِموَن )آل عمران: 102( 39. یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَّ

ُ َمْن  ۴0. لََقْد أَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالَْبیِّناِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الِْکتاَب َو الْمیزاَن لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط َو أَنَْزلَْنا الَْحدیَد فیِه بَْأٌس َشدیٌد َو َمناِفُع لِلنَّاِس َو لَِیْعلََم اهللَّ
َ َقِويٌّ َعزیٌز )حدید: 25( َیْنُصُرُه َو ُرُسلَُه بِالَْغْیِب إِنَّ اهللَّ

اَعَة َقریٌب )شورا: 17( ُ الَّذي أَنَْزَل الِْکتاَب بِالَْحقِّ َو الْمیزاَن َو ما ُیْدریَک لََعلَّ السَّ ۴1. اهللَّ
َ ما لَُکْم ِمْن إِلٍه َغْیُرُه َقْد جاَءْتُکْم بَیَِّنٌة ِمْن َربُِّکْم َفَأْوُفوا الَْکْیَل َو الْمیزاَن َو ال تَْبَخُسوا النَّاَس  ۴2. َو إِلي  َمْدَیَن أَخاُهْم ُشَعْیبًا قاَل یا َقْوِم اْعُبُدوا اهللَّ

أَْشیاَءُهْم َو ال ُتْفِسُدوا ِفي الْْرِض بَْعَد إِْصالِحها ذلُِکْم َخْیٌر لَُکْم إِْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنیَن )اعراف: ۸5
َ ما لَُکْم ِمْن إِلٍه َغْیُرُه َو ال تَْنُقُصوا الِْمْکیاَل َو الْمیزاَن إِنِّي أَراُکْم بَِخْیٍر َو إِنِّي أَخاُف َعلَْیُکْم  ۴3. َو إِلي  َمْدَیَن أَخاُهْم ُشَعْیبًا قاَل یا َقْوِم اْعُبُدوا اهللَّ

َعذاَب َیْوٍم ُمحیٍط )هود: 11(
ُه َو أَْوُفوا الَْکْیَل َو الْمیزاَن بِالِْقْسِط ال نَُکلُِّف نَْفسًا إاِلَّ ُوْسَعها َو إِذا ُقلُْتْم َفاْعِدلُوا َو لَْو  ۴۴. َو ال تَْقَربُوا ماَل الَْیتیِم إاِلَّ بِالَّتي  ِهَي أَْحَسُن َحتَّي َیْبُلَغ أَُشدَّ

ُروَن )انعام: 152( اُکْم بِِه لََعلَُّکْم تََذکَّ ِ أَْوُفوا ذلُِکْم َوصَّ کاَن ذا ُقْربي  َو بَِعْهِد اهللَّ
۴5. َو أَقیُموا الَْوْزَن بِالِْقْسِط َو ال ُتْخِسُروا الْمیزاَن )الرحمن: 9(
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