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اصــول حا کــم بــر شهرســازی و معمــاری در جوامــع مختلــف برحســب ویژگیهــای فرهنگــی ،دینــی و تاریخــی آن جامعــه شــکل
میگیــرد.ایــن رابطــۀ دوطرفــه بیــن ظــرف یــا همــان قالــب و مظــروف یــا محتــوا ،تفــاوت در ســاختار شــهری در کشــورها و جوامــع
گونا گــون را پدیــد مـیآورد .امــا آنچــه در ایــن بیــن مهــم مینمایــد ،اصــول و قواعــد حا کــم بــر شهرســازی ،مناســبات و روابــط شــهروندان
و نیــز میــزان اثرگــذاریایــن عوامــل بــر ســاختار شــهری اســت.ایــن اصــول در کنــار یکدیگــر و بــا توجــه بــه راهکارهــای اســامی،
ت ایــن اصــول و قواعــد و همچنیــن
میتواننــد در تبییــن و آفرینــش آرمانشــهرایــران ـ اســامی نقشــی کلیــدی ایفــا نماینــد .لــذا شــناخ 
تأثیــرات آنهــا بــر ســاختار شــهر بهمنظــور آفرینــش و دس ـتیافتن بــه آرمانشــه ر ایرانی-اســامیمهمتریــن هــدف پژوهــش حاضــر
بــوده اســت .شــهر اســامینخســتینبار در ربــع اول قــرن بیســتم بــه یــک موضــوع جــدی تحقیــق تبدیــل گشــت و مــورد بررســی قــرار
گرفــت .برخــی از منابــع بــه مطالعــۀ ویژگیهــا و عناصــر تشــکیلدهنده شــهر در قلمــرو فرهنــگ اســامی میپردازنــدو برخــی دیگــر
نیــز آن را بهعنــوان شــهر دینــی مطــرح نمودهانــد و بــه ویژگیهــای ذ کــر شــده از شــهر در قــرآن و آرمانشــهر دینــی و شــهر منتظــران
ی کدامانــد و هــر یــک از آنهــا
پرداختهانــد .بدینجهــت بــرای پاســخ دادن بــهایــن ســؤال کــه اصــول و قواعــد در شــهرهای اســام 
چــه پیامدهــا و آثــاری را بهدنبــال دارنــد ،کوشــیده شــده اســت بــا اســتفاده از روش توصیفــی ـ تحلیلــی و ا کتشــافی (دریافــت شــهودی)
بــه آن پاســخ داده شــود .نتایــج حاصــل از پژوهــش نشــان داد کــه در شــهرهای اســامی ـ ایرانــی ،تفکــر حا کمــان زمانــه و اصــول و
ایدئولــوژی ناشــی از آن و تأثیــر آن در آرمانشــهر نــزد متفکــران چگونــه بــوده اســت .در نهایــت اســتخراج اصــول و عناصــر آرمانشــهر
ایرانــی ـ اســامیبــر اســاس مبانــی قرآنــی و علمــی و ارائــه مدلــی بــرای تربیــت شــهروند آرمانطلــب بهعنــوان هســتۀ اصلــی آرمانشــهر
پیشــنهاد گردیــده اســت.

مقدمه
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هنجارهــا و ضوابــط حا کــم بــر شهرســازی ،رفتارهــا و مناســبات
شــهروندی مبتنــی بــر اصــول ،قواعــد و سیاس ـتهایی اســت
کــه در فرهنــگ هــر جامعــه ریشــه دارد .جامعــۀ اســامینیــز بــا
فرهنگــی منبعــث و متأثــر از دیــن و شــریعت از نظــام ویــژهای
در زمینــه شهرســازی و مناســبات شــهری برخــوردار اســت.
در تمــام اعصــار ،دارنــدگان افــکار شــگفتانگیز و آفریننــده از
هیپودامــوس دومیلتــه تــا لوکوربوزیــه ،شــهر الگــوی آرمانــی بــا
ثبــات ،محــدود و منظــم را کــه انســان از زندگــی در آن احســاس
خوشــبختی میکنــد ،بــهتصویــر کشــیده و شــرح دادهانــد.
بیشــتر آنهــا توانســتهاند در مقیاس ـی انــدک ،خواســتههای
خــود را بــه واقعیــت درآورنــد و برخــی دیگــر ،هیــچ موفقیتــی
نداشــتهاند .ایــن انســانها ترجمــان برخــی گرایشهــای
عصــر خــود بودنــد و نیــاز همیشــگی بشــر را منعکــس
میکردنــد .جامعهشناســانی همچــون آنــری لوفابــور آشــکارا
خواهــان عدالــت در شــهر بــرای محرومــان هســتند .بــه گفتــۀ
وی بایــد «شــهر را عــوض کــرد» و «زندگــی را تغییــر داد» برخــی
نظریههــای سیاســی و نظامهــای مولــود آنهــا ،در ایجــاد
عدالــت اجتماعــی توفیقــی نداشــتهاند .هنــوز هــم بایــد در
جســتجوی راهحــل بــود (.)Bastie and Dezert, 2003
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شــهرها و ســایر مجتمعهــای زیســتی نمونههــای خــاص
محیــط زیســت مصنــوع هســتند .نظمدهــی محیــطزیســت
در واقــع نظمدهــی چهــار عامــل اســت )1( :فضــا )2( ،مفهــوم،
( )3ارتبــاط و ( )4زمــان .شهرســازان و طراحــان همــواره بــه
کار نظمدهــی فضــا مشــغول بودهانــد .فضــای مصنــوع در
فرهنگهــای ســنتی ،فضایــی مقــدس اســت و نــه فضــای
هندســی منتســب بــه فرهنگهــای تکنی ـکزده .بــه محیــط
زیســت میتــوان بهعنــوان مجموع ـهای از روابــط میــان
عناصــر و مــردم نگریســت کـه ایــن روابــط دارای نظمـی خــاص
ً
ً
هســتند؛اینگونــه روابــط عمدتــا فضایــی هســتند و اصــوال
رابطــۀ میــان عناصــر و مــردم بــر اســاس درجــات گونا گــون
تمایــز فضایــی تعییــن میشــود .در حقیقــت ،شــهری بــا
ً
نگــرا اساســا بــا شــهری کــه خانههــای آن
خانههــای درو 
برونگــرا هســتند ،متفــاوت اســت .چنیــن نظامــیرا میتــوان
بیــان فیزیکــی محدودههــا نیــز دانســت .در واقــع ،طراحــی و
شهرســازی از منظرســازی مناطــق گرفتــه تــا ترتیــب مبلمــان
داخلــی اتاقهــا ،نوعــی از نظــام فضایــی بــر اســاس قواعــد
گونا گــون منبعــث از فرهنــگ جمعــی و یــا انفــرادی بــرای
رســیدن بــه اهــداف گونا گــون اســت.
هــر فرهنــگ ســنتی مبیــن نوعــی نظــم مقــدس اســت کــه
از واحــد مســکونی تــا مجتمــع زیســتی و از آن بــه تمامــی
منظــر و منطقــه کشــیده شــده اســت .بنابرایــن بــرای درک

مجتمعهــای زیســتی ســنتی بایــد بــه آن بهعنــوان بیــان
کالبــدی فضاهــای مقــدس نگریســت .در فرهنگهــای ســنتی،
ً
نظــم اصــوال نظمــیمقــدس بــوده اســت کــه هــدف اصلــی آن،
ی بــهایــن جهــان درهــم و برهــم از طریــق تقلید
بخشــیدن نظمـ 
از یــک نظــمایــدهآل چــون نظــم و هماهنگــی بریــن بــوده اســت
( .)Rapoport, 2005شــماری از عوامــل وجــود دارنــد کــه در
زمینــه نظــم و قواعــد شــهر اســامی ،نقــش قاطعانــهایایفــا
کردنــد .شــهر اســامیعــاوهبــر موقعیــت طبیعــی (توپوگرافــی)
محلــی و ویژگیهــای کالبــدی ،بازتابدهنــده ســاختارهای
اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی عــام جامعــه
جدیدالتأســیس بــود.
بــرای برونرفــت از تفرقهایــی کــه شــهرهای مــا امــروزه بــه
آنهــا مبتــا شــدهاند ،تحقیــق ژرف در آثــار گذشــته بهمنظــور
یافتــن چارچــوب کالبــدی مناســب بــرای ساختوســاز
شــهرها ،ضــروری و بــا ارزش اســت؛ امــا ب هشــرطی کــه بــا دیــدی
نقادانــه و بــه دور از افســونگرایی باشــد .بیشــک ،تمدنــی کــه
بــرای همــه عرصههــای تعالــی انســان مســلمان ،رهیافتهــای
کارآمــدی دارد نمیتوانــد بــرای محوریتریــن عرصههــای
زیســت مــادی و معنــوی انســان ،گفتنیهــای در خــور توجهــی
نداشــته باشــد .گفتمــان مبانــی شهرســازی در فرهنــگ و
تمــدن اســامی ،افــزون بــر وجــوه فنــی و هنــری ارزشــمندی کــه
بــر آن مترقــب اســت ،بســیاری از عرصههــای مکتــوم تمــدن
را تنویــر و تبییــن خواهــد کــرد .شــهر اســامی را بهســادگی
میتــوان جــرح و تعدیــل کــرد تــا بــا اســتانداردهای زندگــی و
قابلیــت کارکــردی مــدرن تطابــق پیــدا کنــد و ســازگاری بــاالی
آن بــا محیــط فرهنگــی ،اجتماعــی و مذهبــی و طبیعیمــان را
حفــظ کنــد (.)Bemat, 1990

طرح مسئله

پرســش اصلــی در ایــن مقالــهایــن اســت کــه اصــول و قواعــد
حا کــم بــر شهرســازی مناســبات و روابــط شــهروندان کــدام
اســت و هــر یــک از ایــن اصــول چــه پیامدهــا و آثــاری بــر ســاخت
شــهرها و روابــط شــهروندان دارد؟
لــذا درایــن پژوهــش ســعی شــده اســت ضمــن اشــاره بــه برخــی
از ایــن اصــول بــه تبییــن مســتندات و تحلیــل و بررســی آنهــا و
بــه بعضــی نتایــج عملــی و کاربــردیایــن اصــول بــرای رســیدن
بــه آرمانشــهر اســامیاشــاره شــود.

پیشینۀ تحقیق

اولیــن متفکــری کــهاندیشــۀ مدینــۀ فاضلــه را بــر برهــان عقلــی
اســتوار کــرد ،افالطــون بــود .او در کتــاب جمهــوریایــن جامعــۀ
آرمانــی را طراحــی کــرد .افالطــون شــهر آرمانــی خــود را بــرایــن

شــالوده بنــا کــرد کــه جامعــۀ بشــری هنگامــیرســتگار خواهــد
شــد کــه زمــام حکومــت بهدســت فیلســوفان فرزانــه اداره شــود
و آنــان بــا دانــش و خردمنــدی ،امــور مــردم را ســامان دهنــد.
افالطــون بــر ســبیل تمثیــل ،انســانها را بــر حســب سرشــت بــه
ســه گــروه تقســیم میکنــد :گروهــی سرشــت زر ،گروهــی سرشــت
ســیم ،و گروهــی سرشــت آهــن و برنــج دارنــد ( .)Plato, 1978از
نظــر او ایــن سرشــت تعیینکننــدۀ موضــع و طبقــۀ اجتماعــی
آنــان اســت .بعــد از افالطــون ،ارســطوایــن طــرح را کامــل کــرده
و قســمتهایی بــه آن افــزوده اســت .در دورۀ اســامی ،حکیــم
فرزانــۀایــران ابونصــر فارابــیاندیش ـههای شــهر آرمانــی خــود
را در کتــاب اهــل مدینــۀ فاضلــه مطــرح کــرد .مدینــۀ فاضلــه
دراندیشــۀ فارابــی ،از همــان «معمــوره» زمیــن آغــاز میشــود و
یگــردد .فارابــی
در کوچکتریــن حــد خــود بــه شــهر اطــاق م 
هــدف و غایــت مدینــه فاضلــه را رســیدن بــه ســعادت میدانــد.
ســعادت خیــر مطلــق اســت و خیــر آن چیــزی اســت کــه بــه
وجهــی در رســیدن انســان بــه خوشــبختی ســودمند باشــد
(.)Al-Farabi, 2000
خواجــه نصیرالدیــن طوســی مدینــه فاضلــه را چنیــن تعریــف
میکنــد «مدینــه فاضلــه اجتمــاع قومــیبــود کــه همتهــای
ایشــان بــر اقتنــای خیــرات و ازالــت شــرور مقــدر بــود و هــرآینــه
میانــهایشــان اشــترا ک بــود در دو چیــز ،یکــی آراء و دوم افعــال.
امــا اتفــاق آراءایشــان چنــان بــود کــه معتقــدایشــان در مبــدأ
و معــاد خلــق و افعالــی کــه میــان مبــدأ و معــاد اتفــاق افتــد،
مطابــق حــق بــود و موافــق یکدیگــر و امــا اتفــاقایشــان در افعــال
چنــان بــود کــه ا کتســاب کمــال همــه بــر یــک وجــه شناســند»
(.)Tusi, 1994

بــا شــرح مختصــری در بیــان اصــول اســامی ،تعابیــر فلســفی،
ایدئولــوژی و نگــرش اســام بــه شــهر و نقــش دیــدگاه اســام
بــه مســائل شــهری ،در نهایــت بــهایــن نتیجــه میرســیم کــه
روش تحقیــقایــن پژوهــش توصیفــی ـ تحلیلــی و در نهایــت
ا کتشــافی (دریافــت شــهودی) اســت.

اصول اسالم

ً
ایــن اصــول عمدتــا عبارتنــد از هدفــداری زندگــی انســان( ،اصــل
هدفمنــدی زیســت بــهایــن مهــم پرداختــه اســت) بــا نــگاه
وحــی در بــاب انسانشناســی (اصــل کرامــت انســان) و بــا تأ کید
بــر عمدهتریــن نیازهــای زندگــی مطلــوب و در خــور انســان
(اصــول عدالــت ،رفــاه و امنیــت بــه تبییــنایــن بخــش پرداختــه
اســت) .از جملــه اصــول بنیادیــن شــهروندی و شهرســازی در
اندیشــه اســامی میتــوان بــه مــواردی چــون اصــل هدفمنــد

اصل هدفمند زیستن

یکــی از گرایشهــای متضــاد عصــر م ـا ایــن اســت کــه علیرغــم
توســعۀ شهرنشــینی ،خــود شــهر ،هــر روز بیشــتر ناپدیــد میشــود
( )Markus, 1998گویــا وقتــی بــه شــهر میرســی انــگار ،جایــی
وجــود نــدارد .اصــل هدفمنــد زیســتن کــه نشــانگر غایــت محــور
بــودن و هدفــدار بــودن زیســت انســان اســت بایــد در تمامــی
بخشهــای مرتبــط و تأثیرگــذار در حــوزه مســائل شــهری
مدنظــر باشــد .ایــن موضــوع در مباحثــی هماننــد )1( :گزینــش
مــکان و جهتگیــری جغرافیایــی ســاخت ابنیــه (شــمالی و
جنوبــی بــودن) و ســازگار کــردن جهــات ابنیــه بــا شــاخصهایی
ماننــد قبلــه؛ ( )2مرکزیــت و محــور بــودن اما کــن مهــم و مذهبــی
در شــهرها ماننــد مســاجد مهــم و قبــور امامــان و امامــزادگان؛ و
( )3ایجــاد تعــادل میــان مرا کــز دینــی ،خدماتــی ،بهداشــتی برای
برطــرف ســاختن نیازهــای همســوی مــادی و معنــوی مطــرح
هســتند .تصمیمگیــران جوامــع اســامی در عیــن حــال کــه
بایــد در حــوزه شــهری بــه «معنــادار بــودن» هســتی بــا مفاهیــم
آســمانی و پیونــد ارزشهــای اخالقــی وفــادار باشــند ،الزم اســت
اصــول معیشــت رفاهمحــور را معیــار تصمیمــات خــود بداننــد.
آنهــا بایــد ضمــن توجــه متناســب بــه مظاهــر مــادی زندگــی و
همســو بــا ابــزار و مظاهــر زندگــی معنــوی هماننــد مرا کــز تربیتــی،
تعلیمــی ،اخالقــی و دینــی ،بــا بهکارگیــری انــواع امکانــات بــرای
نشــان دادن معنــا و مفهــوم زیســتن (معنویــت و ارزشهــای
اخالقــی) در ساختوســاز مکانهــای دینــی از قبیــل
ب ـهکار گرفتــن بهتریــن طراحــان ،مجریــان ،صورتپــردازان و
هنرمنــدان بــرای طراحــی و ارج نهــادن بــه مکانهــای دینــی
تــاش نماینــد.

اصل کرامت انسان

کرامــت ویژگــی نــوع انســانی اســت و اختصــاص بــه هیــچ فــرد و
گــروه خاصــی نــدارد ،یکایــک انســانها از کرامــت بهرهمنــد بــوده
و همگــی آنــان در برخــورداری ازایــن صفــت برابــر و مســاویاند
ً
و منشــأ ایــن کرامــت نیــز صرفــا انســان بــودن و فرزنــد آدم بــودن
اســت .نمونــه کاربــرد آن در تنظیــم و تنســیق روابــط شــهری و
شــهروندی ،وضــع و تدویــن قوانیــن حا کــم در حــوزه مناســبات
شــهری و تصویــب طر حهــا و پیشــنهادهای ناظــر بــه نهادهــا
ً
در شــهرهای اســامی بایــد تمامــا بــر پایــه کرامــت انســانی
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روش تحقیق

زیســتن ،اصــل کرامــت انســان ،اصــل رفــاه ،اصــل امنیــت ،اصــل
ســلطهپذیری مســلمانان ،اصــل عــدم فســاد ،اصــل عــدم عســر
و حــرج ،اصــل اضطــرار و اصــل الــزامآوری قراردادهــا و پیمانهــا
اشــاره نمــود کــه در ذیــل بــه بررســی هــر کــدام ازایــن اصــول
پرداختــه میشــود .تأثیــرایــن اصــول در شهرســازی اســامی
ایرانــی شــامل مــوارد زیــر اســت:

صــورت پذیــرد؛ زیــرا در جامعــه کــه بــر مبنــای آرمانشــهر
اســامیبرپــا شــده هــر نــوع تقنیــن و تصویــب و ســامانه منافــی
بــا کرامــت انســانی ملغــی و بالاثــر اســت .مناســبات مدیــران و
نهادهــای مدیریتــی و عوامــل اجرایــی بــا شــهروندان اعمــال
خدمــات بهداشــتی ،درمانــی ،تفریحــی ،زیســتی و همچنیــن
خدماترســانی بــه نیازمنــدان و طبقــات بهرهمنــد از اعانــات
هــم بایــد بــا رعایــت اصــل کرامــت صــورت پذیــرد.

اصل عدالت

شــاید بتــوان یکــی از شــاخصترین اصــول بنیادیــن الهــی و
انســانی حا کــم بــر مناســبات شــهروندی در حــوزه تعامــات
اجتماعــی را اصــل عدالــت دانســت .ارائــه انــواع خدمــات
شــهری اعــم از تفریحــی و بهداشــتی و درمانــی ،آنقــدر واضــح
و پردامنــه اســت کــه از یکســو نیازمنــد بازگویــی نبــوده و از
ســوی دیگــر فهرســت کــردن آن بــه ســهولت ممکــن نیســت.
ایــن اصــل از مهمتریــن اصــول حا کــم و ارزشگذار در مناســبات
شــهری اســت1.
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رفــاه در لغــت بهمعنــای گشــایش ،ســهولت ،برخــورداری،
راحــت زیســتن و فراهــم بــودن معیشــت اســت« .الرفاهیــه:
الســعه و التنــم = رفــاه یعنــی گشــایش و در برخــورداری
زیســتن» ( .)Manzur, 1996تأمیــن رفــاه شــهروندان و فراهــم
آوردن شــرایط برخــورداری آنــان از امکانــات (در حــد نیــاز) بایــد
از اهــداف ســامانه شــهری ،قواعــد و ضوابــط و قوانیــن حا کــم
بــر آن باشــد .ازای ـنروی مســئوالن و متولیــان امــور شــهری
موظفنــد تمامــیتــاش خــود را بــرای تحقــقایــن برخــورداری و
رفــاه بهصــورت مســتمر ،شــتابان و متــوازن بــا افزایــش نیازهــای
بشــری مبــذول دارنــد .تأمیــن امکانــات تربیتــی و پرورشــی،
آموزشــی ،بهداشــتی و درمانــی ،علم ـی و فرهنگــی ،تفریحــی و
ی ایجــاد رفــاه و تحقــق توســعه
ورزشــی ،هنــری و صنعتــی بــرا 
در جامعــه ،ســازماندهی نیروهــای اجتماعــی و بنــای هندســه
مدیریتــی بهمنظــور تحقــق رفــاه نیــز درایــن جهــت اســت.

اصل امنیت یا اصل ضرورت تأمین امنیت

شــهر بهعنــوان مأمــن و پناهــگاه شــهروندان بــا چنــد ویژگــی
تعریــف میشــود کــه در رأس آنهــا عنصــر امنیــت قــرار دارد؛
بــه بیــان دیگــر از مهمتریــن کارکردهــای شــهر تأمیــن ضریــب
بــاالی امنیــت اســت .از ای ـنروایــن اصــل بایــد بهعنــوان یکــی
از کلیدیتریــن اصــول شــاخص تصمیمگیریهــا و اقدامــات
در حــوزه مســائل شــهری باشــد و هــر فرآینــد و اقدام ـی کــه
نافــی امنیــت یــا کاهنــده آن باشــد بایــد متوقــف و هــر رویکــرد
امنیـتزا بایــد تقویــت و پشــتیبانی گــردد .متــون دینــی امنیــت

را بهعنــوان یکــی از مهمتریــن دســتاوردها و نعمتهــای
الهــی ـ بشــری دانســته و بــر آن تأ کیــد میکنــد .در برنامهریــزی
شــهرهای اســامیبایــد فراهــم آوردن ســازوکارهای مناســب
و مکانیابــی جهــت احــداث مناطــق شــهری و طراحــی
ســاختار بهگون ـهای کــه بــا کمتریــن آســیبپذیری تــوان
تأمیــن امنیــت شــهروندان را داشــته باشــد انجــام گــردد.ایجــاد
نهادهــای حافــظ و نگهبــان امنیــت و طراحــی برنامههــای
پیشــگیریکننده از بالیــای طبیعــی کــه امنیــت را بــه مخاطــره
میانــدازد و ایجــاد پایگاههــای امدادرســاننده بــه هنــگام بــه
خطــر افتــادن امنیــت شــهروندان بــه هنــگام وقــوع حــوادث از
جملــه اقدامــات پیشــگیرانه در ناامنــی اســت.

اصل سلطهناپذیری مسلمانان از کافران

بــر اســاس ایــن اصــل سیاس ـتگذاران امــور شــهری و
تصمیمگیرنــدگان در آن بایــد حــوزه عــزت اســام و مســلمانان
و ســربلندی مؤمنــان را از چهارچــوب قطعــی و الزمالرعایــه در
ب آییننامههــا ،دســتورالعملها بداننــد و
امــر تقنیــن و تصوی ـ 
تصمیمــات خویــش را بــا مح ـک ایــن اصــل بیازماینــد .ازایــن
اصــل در متــون فقهــی بــه نــام قاعــده «نفــی ســبیل» تعبیــر
میشــود .بــاایــن تفســیر نبایــد پس ـتهای مدیریتــی شــهری و
مدیریتهــای اجتماعــی کــه اختیــارات آنــان بهگون ـهای اســت
کــه متولیــان و متصدیــان آن میتواننــد راههــای دیندارانــه
زیســتن را محــدود یــا مســدود ســازند و رونــد و آهنــگ حرکــت
معنــوی جامعــه را کنــد یــا متوقــف کنــد ،در اختیــار کافــران قــرار
گیــرد.

اصل عدم فساد

یکــی از اصــول حا کــم بــر مجموعــۀ رفتارهــای اجتماعــی کــه
مناســبات شهرنشــینی و بهدنبــال آن شهرســازی را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد ،اصــل پرهیــز از انجــام هرگونــه اقــدام فســادآمیز
س ایــن اصــل هــر نــوع تصمیمگیــری،
و فســادآور اســت .بــر اســا 
تصمیمســازی و اقــدام در حــوزه نظــر و عمــل کــه بازتــاب
فســادانگیز داشــته باشــد ممنــوع و از نظــر شــریعت اســامی
حــرام اســت .اینگونــه رفتارهــا در پــارهای مــوارد هیچگونــه
آثــار حقوقــی اثباتکننــده حــق بــرای فاعــل آن نداشــته
بلکــه بــرای انجامدهنــده ایــن رفتــار مســئولیت قانونــی و
مدنــی و ضمــان شــرعی نیــزایجــاد میکنــد .دســتگاه تقنینــی
حا کــم بــر نهادهــای قانونگــذار در حــوزه مســائل شــهری و
شهرنشــینان بایــد اصالحمحــور باشــد و بــه کمــک بازشناســی
منطقــی اصالحمحــوری و فســادمحوری (از طریــق شناســایی
شــاخصهای هــر کــدام از دو جریــان) از قانونگــذاری
همخــوان بــا تباهــی امتنــاع ورزد .طراحــی ،تصویــب ،صــدور
مجــوز احــداث ،تأســیس و هرگونــه تمهیــد بــرای راهانــدازی

اما کنــی کــه درایجــاد ســامت رفتــاری ،اخالقــی ،معیشــتی و
زیســتمحیطی جامعــه تأثیــر مثبــت دارد ضــروری اســت و از
شــمار وظایــف مســئوالن یــک شــهر اســت کــه بایــد هــر تصمیــم
و اقدامــیکــه ســامت جامعــه را بــه خطــر میانــدازد ممنــوع و
حــرام بداننــد.ایــن اصــل در نــوع طراحیهــای انجــام شــده در
احــداث ابنیــه نیــز کاربــرد دارد .نظــام ارتباطــات و رســانههای
شــهری نیــز بایــد از ایــن اصــل متأثــر باشــند؛ بــه بیــان دیگــر
ایــن اصــل از زاویههــای گونا گــون نظــام مهندســی شــهری و
بافــت مباحــث شــهری ،محــدودۀ شــهرها ،اما کــن عمومــیو
خصوصــی در شــهرها را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و از ســویی
دیگــر تمامــیشــاخصههای شــهر ســالم را میتــوان بــا کم ـک
ایــن اصــل تضمیــن و تأمیــن نمــود.

اصل عدم«عسر و حرج»
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اصل اضطرار

پدیــد آمــدن شــرایط و اوضاعــی کــه انســان علیرغــم میــل
باطنــی خویــش بــهناچــار (ولــی بــدون تهدیــد) عملــی را انجــام
دهــد و قانونــی را نقــض نمایــد ،شــرایط و حالــت اضطــرار نــام
دارد .اصــل و یــا قاعــده اضطــرار خــود از احــکام و قوانیــن دینــی و
شــرعی اســت و شــهروند در شــرایط اضطــراری مجــاز نیســت بــه
قوانیــن عــادی عمــل کنــد و بایــد بــه حســب اضطــرار بــه حکــم
و قانــون حــال اضطــرار عمــل نمایــد ( .)Ansari, 2001بدیهــی
اســت کــه:
 .1اضطــرار گاهــی نوعــی و فرا گیــر اســت و برای عموم شــهروندان
پدیــد میآیــد ،هماننــد حالــت جنگــی و امثــال آن و گاهــی
شــخصی و فــردی محــدود اســت؛ مثــل اضطــرار یــک شــهروند
کــه از ســر گرســنگی شــدید در حــد حفــظ جــان از غــذای دیگــران
هرچنــد بــدون رضایــت آنــان اســتفاده نمایــد (Tabatabaei,
.)1993
 .2اضطــرار هرچنــد احــکام حالــت طبیعــی را ملغــی و بالاثــر
میســازد ،لکــن ضمــان حاصــل از اعمــال چنیــن اضطــراری
ً
باقــی و برقــرار اســت ( .)Khoei, 2008ب ـه ایــن معنــی کــه مثــا
ا گــر شــهرداری از ســر اضطــرار خانــه فــردی را تخریــب نمایــد
هرچنــد تخلــف و جــرم کیفــری محســوب نمیگــردد ،امــا ضمــان
شــهرداری نســبت بــه ارزش و بهــای ملــک بــر ذمــه شــهرداری
اســتقرار مییابــد (.)Jafari Langerodi 1998
 .3چنانچــه بــر اثــر اضطــرار ،امــا ک و دارایــی اشــخاص مــورد
ً
تصــرف قــرار گیــرد،ایــن امــر صرفــا محــدود بــه شــرایط اضطــرار
و تنهــا در حــد رفــع اضطــرار مشــروعیت دارد و مــازاد بــر آن
نامشــروع اســت .از ایــن اصــل کــه خــود از اصــول و قوانیــن
الزماالجــرای دینــی اســت ،در متــون فقــه بــا عنــوان قاعــده
اضطــرار نــام بــرده میشــود.
چنانچــه فراهـمآوردن امکانــات ضــروری و خدمــات گریزناپذیــر
شــهری ماننــد توســعه و احــداث معابــر ،تأمیــن و احــداث اما کــن
ضــروری در امــر بهداشــت و درمــان ،احــداث پایگاههــای
امــدادی هماننــد آتشنشــانی ،کمپهــای اضطــراری،
ایجــاد فضاهــای ســبز ضــروری بــرای حفــظ و صیانــت محیــط
زیســت و جلوگیــری از آلودگــی هــوا ،تأســیس و احــداث اما کــن
تأمینکننــده امنیــت شــهری ،تأســیس و احــداث واحدهــای
عامالمنفعــه رفاهــی ،متوقــف بــر تملــک داراییهــا و امــا ک
پــارهای از شــهروندان اعــم از شــخص حقیقــی و حقوقــی باشــد،
مدیریــت شــهر مجــاز اســت بــا رعایــت احتیــاط (در حــد رفــع
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برابــرایــن اصــل قانونگــذار ،در مقــام تقنیــن تــا جایــی آزادی
عمــل دارد کــه مکلفــان بــه آن قانــون را دچــار عســر و حــرج
ننمایــد .آنجــا کــه وضــع قانــون یــا اعمــال تکلیــف ،شــهروندان
را بــه دشــواری در تنگنــا و مشــقت بیانــدازد (موجــب عســر و
حــرج بــر شــهروندان باشــد) قانــون از درجــه اعتبــار ســاقط و از
آن پــس الــزامآور نیســت .مــدرک و معیــار عســر و حــرج بــودن
یــک قانــون همــوارهایــن نیســت کــه قانــون بــرای آحــاد جامعــه
مشــقتآور باشــد ،بلکــه ا گــر بــرای گــروه یــا صنفــی از صنــوف و
طبقــات اجتماعــی نیــز عس ـرآفرین باشــند و یــا حتــی بــرای
آحــادی از جامعــه مشــقتآور باشــند از درجــه اعتبــار ســاقط
میگــردد .هرگونــه وضــع قانــون یــا جعــل عــوارض و تکالیــف
بــرای شــهروندان بایــد بهگونـهای باشــد کــه موجــب مشــکالت
مــردم یــا پدیــد آمــدن شــرایط ســخت و دشــوار نباشــد ،بلکــه
قانــون بایــد بــا هــدف گشــایش کارهــا و بازگشــایی گرههــای
فروبســته در کار شــهروندان گذاشــته شــود .هــر بخــش از
قوانیــن و مصوبــات جــاری کــه اعمــال آن عســرآور و حر جآفریــن
باشــد از درجــه اعتبــار ســاقط اســت و الــزام دیگــران بــدان
قانــون و مصوبــه جــرم و نامشــروع محســوب شــده و موجــب
تضییــع حقــوق شــهروندان اســت ،چنانچــه وضعیــت موجــود
بافــت شــهری بــهلحــاظ ارائــه خدمــات ضــروری و اضطــراری
بــه شــهروندان نا کارآمــد و عســرآفرین و مشــقتآور باشــد بایــد
اصــاح گــردد .مــواردی همچــون طراحــی ،احــداث یــا توســعه و
تعریــض معابــر و خیابانهــا ،پارکهــا ،فضاهــای ویــژه عمومــی
(فضاهــای آموزشــی ،دینــی ،درمانــی و خدماتــی) بــا اســتناد
س ایــن
بــه ایــن اصــل بــا ســهولت انجــام میپذیــرد .بــر اســا 
اصــل حتــی میتــوان موقوفــات و مســاجد را در صورتــی کــه
محدودیــت عــرض معبــر عســرآفرین اســت در طــرح قــرار داد 3و
تخریــب نمــود و در مناس ـبترین و نزدیکتریــن مــکان اقــدام

بــه ســاختن مکانــی جهــت بهرهبــرداری و اســتفاده مشــابه آن
نمــود.

اضطــرار -تصــرف حداقلــی) اعــام تملــک نمــوده و در عیــن
حــال و برابــر قوانیــن جــاری ،حقــوق مالــی شــهروندان را ادا
نمایــد تــا ضمــن برطــرف ســاختن نیازهــای ضــروری ،حقــوق و
منافــع آحــاد شــهروندان نیــز رعایــت گــردد .مدیریــت شــهری
میتوانــد در شــرایط اضطــراری ،شــهروندان را بــه انجــام امــور
و وظایــف ضــروری وادار ســاخته یــا آنــان را از پرداختــن بــه
پــارهای امــور و تصــدی بعضــی مشــاغل منــع نمایــد و حقــوق و
آزادیهــای محتــرم شــهروندان در حالــت طبیعــی را تحدیــد و
تضییــق نمایــد (البتــهایــن امــر بایــد مســتند بــه قانــون و فــار غ از
ســایق افــراد تحقــق پذیــرد) .پــارهای از امــور یــا مشــاغل کــه در
حالــت طبیعــی مشــروط و مقیــد بــه شــروطی اســت ،در شــرایط
اضطــرار میتوانــد بــا شــروط مــازاد یــا بــا لغــو شــروط حالــت
طبیعــی ،اعــام و اعمــال گــردد .الزم بــه یــادآوری اســت کــه
رعایــت احتیــاط در بهرهگیــری از اصــل اضطــرار الزامــیاســت.
اصــل اضطــرار نافــی حقــوق و منافــع شــهروندان نیســت.
اســتفاده از اصــل اضطــرار تنهــا در حــد ضــرورت و برطــرف
ســاختن اضطــرار مجــاز و مشــروع اســت.
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جه ــان

اصل الزامآوری قرادادها و پیمانها

بــر پایــه ایــن اصــل تمامــی قرادادهــا و پیمانهــای منعقــد
میــان طرفیــن قــرارداد الزامآورنــد و طرفیــن قــرارداد ملزمانــد
بــه مفــاد قــرارداد عمــل نماینــد و حــق تخلــف از قــرارداد را ندارد،
همچنــان کــه حــق فســخ قــرارداد را نیــز ندارنــد .مــاده 219
قانــون مدنــی چنیــن اســت «عقــودی کــه بــر طبــق قانــون واقــع
شــده باشــند بیــن متعاملیــن و قائممقــام آنهــا الزماالتبــاع
اســت مگــراینکــه بــه رضــای طرفیــن اقالــه یــا بــه علــت قانونــی
فســخ شــود» (.)Saghiri, 1998

مالسا یاهرهش یرهش راتخاس رب مکاح دعاوق و لوصا یسررب
مالسا ـ یناریا رهش نامرآ شنیرفآ و نتفای تسد روظنم هب 

برابــر ایــن اصــل کلیــه قراردادهــا منعقــده بیــن اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی الزماالجــرا ،تعهــدآور و الزامــیاســت و تخلــف
از آن قابــل دادخواهــی و پیگیــری اســت .بنابرایــن تمامــی
قراردادهــای مدیریتــی شــهری و نهادهــای ســازماندهنده
امــور شــهر بــا افــراد حقیقــی و حقوقــی لــه و علیــه آنــان ،الــزامآور
اســت و مدیریــت شــهری نمیتوانــد بــدون مســتند قانونــی از
نکــه نهــاد
عمــل بــه تعهــدات خویــش ســربرتابد .گذشــته از آ 
نشــکنان را بــه وفــا در پیمــان
مدیریــت شــهری حــق دارد پیما 
فراخوانــد و حتــی بههنــگام ضــرورت بــه طــرح دادخواســت
علیــه آنــان همــت گمــارد و چنانچــه در ایــن امــر ســهلانگاری
نمــوده و در نتیجــه آن ضــرر و زیانی به منافع شــهر و شــهروندان
وارد آیــد بهدلیــل ســهلانگاری ضامــن منافــع از دســت رفتــه
خواهــد بــود.

اصول اخالقی و انسانی

ً
اصولــی کــه درایــن قســمت بدانهــا پرداختــه میشــود ،عمدتــا
در حــوزه اخــاق و روشهــای انســانی قــرار دارنــد.ایــن اصــول
کــه در فضــای برآمــده از اصــول بنیادیــن شــکل گرفتهانــد،
هرچنــد بازتابهــای حقوقــی نیــز دارنــد ،لکــن شــاخصترین
انگارههــای آنهــا اخالقــی و انسانیبودنشــان اســت بههمیــن
4
دلیــل از آنــان بهعنــوان اصــول اخالقــی و انســانی یــاد میکننــد.
اصل تساوی و برابر آحاد جامعه در حدود ،حقوق و تکالیف.
اصل ممنوعیت اعانت بر بدیها.
اصل ممنوعیت زیان رساندن به دیگران.
اصل لزوم احترام به مقدسات و ممنوعیت اهانت به آنها.
اصل ممنوعیت اسراف و تبذیر.

اصل تساوی و برابری آحاد جامعه در حدود،
حقوق و تکالیف

بــر اســاس ایــن اصــل ا گــر قانــون بــرای فــردی از افــراد جامعــه یــا
صنفــی از صنــوف اجتماعــی وضــع شــده باشــد و جعــل قانونــی
ناشــی از ویژگــی خــاص فــرد و یــا صنــف معیــن نباشــد ،ایــن
قانــون شــامل ســایر افــراد و صنــوف در زمانهــا و ســرزمینهای
گونا گــون نیــز خواهــد بــود و آن قانــون فرازمانــی و فرامکانی تلقی
یگــردد .خــواه آن قانــون اثباتکننــده حــق باشــد یــا تکلیفــی
م 
را بــر عهــده گــذارد یــا حــدود و شــرایط امــری را معیــن ســازد.
ایــن اصــل در متــون فقــه و قواعــد آن بــه نــام قاعــده اشــترا ک در
احــکام و تکالیــف آمــده اســت (.)Borojerdi, 2005

اصل ممنوعیت اعانت بر بدیها

گذشــته از ممنوعیــت و حرمــت انجــام بدیهــا و ارتــکاب
زشــتیها و عــدم رعایــت حقــوق و حــدودی کــه بــر ذمــه
شــهروندان اســت ،هرگونــه یاریرســانی ،مســاعدت و
زمینهســازی بــرای ارتــکاب جرائــم و بدیهــا و تــرک وظایــف
و عــدم تمکیــن بــه قواعــد حــوزه اخــاق شــهروندی قبیــح
و ناســتوده و بــه لحــاظ حقوقــی و شــرعی ممنــوع و حــرام
اســت و ایــن اصــل کــه مــا آن را اصــل ممنوعیــت یاریرســانی
و زمینهســازی بــرای بدیهــا نــام نهادهایــم ،در متــون فقــه
بــا عنــوان قاعــده حرمــت اعانــت بــر اثــم یــاد شــده اســت
(.)Borojerdi, 2005
توســاز در مــورد اما کنــی کــه
صــدور هرگونــه مجــوز ساخ 
بهعنــوان باشــگاه ارتــکاب محرمــات و جرائــم احــداث میگردند
هماننــد مشروبفروشــی ،کارگاه شرابســازی ،قمارخانــه،
محــل معامــات ربــوی ،اما کــن فســاد و فحشــا و مــواردی از
ایــن دســت حــرام و ممنــوع اســت .هرگونــه ساختوســاز در
حوزههــای یــاد شــده بــاال حــرام و ممنــوع اســت .طراحــی

و تهیــه نقش ـههای ســاختمانی کــه در آنهــا معیــار اخالقــی،
اجتماعــی و قواعــد شــریعت نادیــده انگاشــته شــده یــا بــه
ویرانــی پایههــای اخالقــی و مبانــی ارزشهــای جامعــه
میانجامــد؛ ساختوســازها و طراحیهایــی کــه بــه اشــراف
بــر امــا ک دیگــران میانجامــد و حقــوق دیگــر شــهروندان
را پایمــال میســازد؛ برنامهریــزی و انجــام هــر نــوع فعالیــت
اجتماعــی ،فرهنگــی کــه بــا معیارهــای اخــاق و ارزشهــای
معنــوی جامعــه ناســازگار اســت؛ هــر نــوع یاریرســاندن
(اقتصــادی ،فکــری) بــر فعالیتهــا و مجموعههایــی کــه در
راســتای ارتــکاب فعــل جــرم و حــرام فعالانــد.

اصل ممنوعیت زیانرساندن به دیگران و
ضمانآوری آن

 )1نهــی و ممنوعیــت زیانرســاندن بعضــی از شــهروندان
بــه دیگــر شــهروندان؛ براب ـ ر ایــن دیــدگاه هرگونــه رفتــار
و اقــدام در حوزههــای کــرداری و چــه در حوزههــای
قانونگــذاری کــه موجــب ضــرر و زیــان بــه دیگــران باشــد و
الزمــه آن زیــان دیــدن دیگــران باشــد ،عــاوهبــر ممنوعیــت و
حرمــت ،ضمــانآور نیــز هســت و زیانرســاننده نســبت بــه
خســارت وارده ضامــن اس ـت .ایــن دیــدگاه در تبییــن قاعــده
الضــرر را میتــوان بــه شیخالشــریعه اصفهانــی نســبت داد
( )2 . )Shahsavandi et al, 1997در تبییــن دیگ ـ ر ایــن اصــل
کــه بــه شــیخ انصــاری تعلــق دارد ،ضــرر و زیــان غیرقابــل جبــران
انــکار شــده اســت وی معتقــد اســت ضــروری کــه قابــل تــدارک و
جبــران نباشــد وجــود نــدارد و هــر کاری کــه موجــب ضــرر و زیــان
باشــد ضمــانآور اســت و بایــد توســط زیانآورنــده (وارد کننــده)
جبــران خســارت گــردد (.)Shahsavandi et al, 1997

اهتمــام بــه حفــظ ،نگهــداری و کارآمدســازی اما کــن مقــدس
و دینــی بــه روشهــای گونا گــون و جلوگیــری از اهانــت و
تخریــب و نا کارآمــدی آن از امــوری اســت کــه بایــد در دســتور کار
مدیریــت شــهری قــرار گیــرد .پذیرفتــه اســت کــه اما کــن مقــدس
ً
و ارزشــمند تنهــا اما کنــی نیســتند کــه مســتقیما بــه کار ترویــج
و دی ـندار ســاختن شــهروندان میپردازنــد (ماننــد مســاجد،
کلیســاها و )...بلکــه اما کــن تأثیرگــذار غیرمســتقیم دیگــری
در زندگــی بشــر وجــود دارنــد کــه مفاهیــم پذیرفتــه شــده دینــی
هماننــد علمآمــوزی ،ســامتی و ...را میتــوان از آن طریــق
ترویــج نمــود هماننــد اما کــن آموزشــی و پژوهشــی .رعایــت
احــکام و قوانیــن دینــی در ســاختار مدیریــت و چگونگــی تدبیــر
امــور شــهر ،خــود بهمثابــه گرامیداشــت علمــی ارزشهــای
دینــی اســت و عــدم رعایــت احــکام دینــی در مقــام عمــل ،خــود
اهانــت بــدان تلقــی میشــود .رعایــت حرمــت شــهروندان
از آن حیــث کــه یــا مؤمنانــد (بــرادر دینــی) و یــا همســان در
خلقتنــد( ،نظیــر در خلــق) از جملــه واجبــات الهــی و دینــی
اســت 5نظــام اطالعرســانی شــهری بــه هنــگام اطالعرســانی
مفاهیــم معرفتــی ارزشــی و مقــدس و سیاســت رســانهها در
شــهر بایــد بهگون ـهای باشــد کــه احتــرام مقدســات رعایــت و از
اهانــت بــدان پرهیــز گــردد .برخــورداری اما کــن دینــی ،مذهبــی،
آموزشــی ،پژوهشــی و تفریحــی از تخفیــف در تعرفههــای
خدمــات شــهری از جملــه مصادیــق احترامگــذاردن بــه
مقدســات دینــی اســت.

اصل ممنوعیت اسراف 6و تبذیر( 7اصل اعتدال در
مصرف)

لــزوم اعتــدال و پرهیــز از تخصیــص نابهجــا و نامتــوازن بودجــه
از شــمار وظایــف برنامهریــزان در شــهر اســامیاســت .بنابرایــن
بودجــه و برنامــه نامتــوازن و اســرافآمیز یــا تنگنظرانــه یــا
برنام ـهای کــه بــه رکــود و نا کارآمــدی و بالاســتفاده مانــدن
امکانــات یــک شــهر منتهــی میشــود ناســتوده ،ممنــوع و حــرام
اســت و از ســوی دیگــر مشــروعیت نداشــته و الــزامآور نیســت و
از طرفــی ضمــان خســارت وارده بــر شــهروندان و شــهر از ناحیــه
چنیــن برنامهریــزان و تصمیمســازان اســت .بــاایــن تفاصیــل
نهادهــای تصمیمگیرنــده و واضــع قانــون یــا تصویبکننــده
ســامانههای الزم در مــورد امــور شــهر ،موظفنــد در تمامــی
مصوبــات و ســاختار شــهری اصــل حرمــت اســراف و تبذیــر را
رعایــت نمــوده و آن را مــا ک عمــل قــرار دهند وایجاد و تأســیس
نهادهــای نظارتــی و کنترلــی و تنظیــمســازوکارهایی کــه طی آن
هزینههــا کنتــرل و از اســراف و تبذیــر جلوگیــری شــود ،از اهــم
وظایــف مدیریــت شــهری اســت .پیشــگیری از دوبارهکاریهــا
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ایــن اصــل از مهمتریــن و پرکاربردتریــن اصــول حا کــم بــر
مجموعــه روابــط شــهری اســت .بــر اســاس ایــن اصــل هرگونــه
قانونگــذاری ،وضــع عــوارض ،ســلب و ثبــات حــق ،کــه موجــب
ضــرر و زیانرســاندن بــه شــهروندان باشــد ممنــوع و بیاثــر
اســت و چنانچــه بــه آن عمــل گــردد ضمــانآور اســت .هرگونــه
اقــدام بــه ساختوســاز یــا انهــدام کــه موجــب ضــرر و یــا
بازداشــتن از آن کــه زیانرســان باشــد در همیــن حکــم اســت.
تصمیمســازان و تصمیمگیــران در امــور شــهری ،در همــه حــال
ت ایــن اصــل باشــند .نبایــد از
بایــد ملتــزم و متعهــد بــه رعای ـ 
نظــر دور داشــت کــه مــا ک در زیــان دیگــری و ضــرر رســاندن بــه
شــخص نیســت و ضــرر و زیــان جمعــی و اجتماعــی نیــز در ایــن
حــوزه بایــد لحــاظ و مــورد عنایــت باشــد.

اصل لزوم احترام به مقدسات و ممنوعیت اهانت
به آنها

و تکرارهــا یــا انجــام ناقــص پروژههــای شــهری ،جلوگیــری از
اجــرای طر حهــای غیرضــروری ،کمبــازده و ناســودمند نیــز از
دیگــر اقدامــات برنامهریــزان در جامعــه اســامیاســت .رعایــت
اعتــدال در اصــل ساختوســازها و کاربــرد مصالــح مناســب
بهگونـهای کــه عــاوه بــر اســتحکام و دوام تأسیســات حفــظ آن
و هزینههــای ســاخت و نگهــداری آن نیــز متعــادل باشــد بایــد
صــورت بگیــرد.

اصول حقوقی

صحیحدانســتن تعامــات ،تعهــدات ،رفتارهــا و کردارهــای
شــهروندان و حکــم بــر صحــت آنــان (اصــل حکــم بــه صحــت
اعمــال شــهروندان).
مســئولیت آحــاد جامعــه نســبت بــه تکالیــف در حــد قــدرت
و تــوان محدودی ـت ایــن مســئولیت بــه میــزان توانایــی و
اســتعداد (اصــل الــزامآوردن تکالیــف نســبت بــه بخــش مقــدور
آن).

اصل احترام مالکیت
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مالکیتهــای پدیــد آمــده از راههــای مشــروع و قانونــی محتــرم
بــوده و یکایــک شــهروندان ملــزم بــه رعایــت مالکیــت مشــروع
دیگــران هســتند؛ ازایــن مفهــوم بــا نــام اصــل احتــرام مالکیــت
یــاد میشــود .بــر اســاس ایــن اصــل هــر فــرد مجــاز اســت هــر نــوع
تصــرف مالکانــه را در امــوال خویــش صــورت دهــد مگــر آنکــه
آن تصــرف بــه حکــم قانــون ممنــوع و نامشــروع اعــام شــده
باشــد ماننــد اتــاف مــال خویــش کــه هرچنــد انســان مالــک،
مالــک آن اســت امــا مجــاز بــه اتــاف امــا ک و منابــع مالــی
خویــش نیســت .بنابرایــن نهادهــای شــهری و مدیریتهــای
آنــان اعــم از آنکــه بــه کار سیاسـتگذاری یــا اجــرا اشــتغال ورزنــد
بایــد رعایــت احتــرام مالکیــت مالــکان را بهعنــوان شــاخص
فعالیتهــا و تصمیمگیریهــا مدنظــر قــرار دهنــد و هرگونــه
تصــرف در امــوال و امــا ک اعــم از تصرفــات ناقــل عیــن یــا ناقــل
منفعــت چــه بــا عــوض و چــه بالعــوض کــه قانــون و شــریعت
آن را مجــاز دانســته اســت ،حــق مالــک اســت و تصمیمــات و
آییننامههــا نبایــد محدودکننــده آن باشــند.

اصل حکم به صحت اعمال شهروندان

ایــن اصــل در رفتــار جمعــی آحــاد جامعــه بــا یکدیگــر و در
تعامــات نهادهــای مســئول بــا آحــاد جامعــه بایــد مــورد عمــل
باشــد تــا شــکافهای گونا گــون اجتماعــی ماننــد شــکاف
دولــت ـ ملــت ،اختالفــات اقشــار اجتماعــی ،تضادهــای صنفــی
و ...پدیــد نیایــد.

ایــن اصــل مجموعــه تعامــات درونشــهری از حــوزه تقنیــن
و تصمیمگیــری تــا حــوزه عمــل و ساختوســاز و معامــات
را دربرگرفتــه ،فرآینــد تعامــات شــهری را تنظیــم ،تصحیــح
و تســریع میکنــد بهگون ـهای کــه معیشــت معقــول تــوأم بــا
عناصــر اخالقــی و هنجارهــای پذیرفتــه شــده جامعــه و ســامت
روانــی اجتماعــی تأمیــن گــردد.

اصل الزامآور بودن تکالیف نسبت به بخش
مقدور آن

ایــن اصــل همــان چیــزی اســت کــه از آن بــه نــام الــزامآور بــودن
تکالیــف نســبت بــه بخــش مقــدور و ممکــن یــاد میکننــد .از
ایــن اصــل در متــون فقهــی بــا عنــوان «قاعدهالمیســور الیســقط
بالمعســور» ســخن گفتهانــد ( .)Borojerdi, 2005برابــرایــن
اصــل نهادهــای متولــی شــهری هرچنــد کــه بــر اثــر محدودیــت
امکانــات یــا پدیــد آمــدن موانــع نتواننــد ســاختار شــهری
ایــدهآل را محقــق ســازند ،تــا آنجــا کــه ممکــن اســت بایــد بــه
هــدفایجــاد شــهر ســالم و آرمانــی نزدیــک گردنــد و بخشهــای
ممکــن مســئولیت خویــش را ایفــا نماینــد .از ســوی دیگــر
چنانچــه آحــاد جامعــه برابــر قانــون بــه پرداختهایــی مکلــف
یگــردد و پرداخــت همــه آن ضرائــب (درصدهــا) از تــوان
م 
بخشــی از جامعــه خــارج اســت ،تــا آنجــا کــه در تــوان آنــان اســت
بــر ذمــه آنــان خواهــد بــود و قانونگــذار یــا مجــری قانــون حــق
مطالبــه بیــش از آن را نخواهــد داشــت.

اصل ممنوعیت و ضمانآوری اتالف

مســئوالن امــور شــهری بههنــگام وضــع قانــون (یــا جعــل
عــوارض) موظفانــد ایــن اصــل را مــا ک قانونگــذاری و
تصویــب امــور مربــوط بــه مناســبات شــهری قــرار دهنــد و از
تصویــب قوانیــن و طر حهایــی کــه بــه اتــاف غیرضــروری امــوال
دیگــران میانجامــد خــودداری نماینــد و چنانچــه برنامــهای
متضمــن اتــاف غیرضــرورت تصویــب گــردد ،از درجــه اعتبــار
شــرعی و قانونــی ســاقط بــوده و الــزامآور نیســت .ا گــر در مــواردی
ضــروری چنیــن برنام ـهای تصویــب گــردد ،آن مصوبــه هرچنــد
قابلیــت اجــرا خواهــد داشــت ،ولــی بــه هــر حــال ضمــانآوری
ً
نســبت بــه امــوال تلــف شــده (کــه مثــا در تعریــض خیابــان از
بیــن رفتــه) در همــه حــاالت باقــی اســت.
ا گــر بــر اثــراینگونــه تصمیمــات ،امــوال جمعــی از شــهروندان
تلــف گــردد ،تصمیمگیرنــدگان نســبت بــه جبــران آن زیــان
متعهــد و مســئولاند (گذشــته از حرمــت و معصیــت آن).
هــر اقــدام شــهروندان کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم موجــب
زیــان دیگــران باشــد و مــال یــا جــان آنــان را تهدیــد و بــا خطــر
مواجــه کنــد ضمــانآور و مســئولیتآور اســت .بهعنــوان مثــال

قــرار دادن اشــیاء در مســیر عمومــی (اعــم از کوچــه و خیابــان)
پــارک اتومبیــل در مناطــق ممنــوع ،حفــر چــاه و گــودال در معابــر
عمومــیو از ایــن دســت چنانچــه موجــب هــدر رفتــن دارایــی
دیگــران گــردد یــا خطــر جانــی بــرای آنــانایجــاد کنــد ممنــوع
و مســئولیتآور اســت .مســئوالن امــور شــهری میتواننــد و
موظفانــد قوانینــی وضــع نماینــد تــا حقــوق عمومــیمرتبــط بــا
معابــر و اما کــن عمومــی ،محیطزیســت وغیــره صیانــت گــردد.
چنانچــه حا کمیــت یــا بخشهایــی از آن نیــز بــر اثر ساختوســاز
و حفاریهــا یــا نــوع راهســازی زیــان بــه شــهروندان برســاند
ضامــن خواهنــد بــود.
چنانچــه حا کمیــت یــا بخشهــای مســئول امــور خدمــات
شــهری بــه تعهــدات رســمیو عرفــی خــود عمــل ننماینــد و
بــر اثــر آن زیانــی بــه آحــاد جامعــه وارد شــود موجــب ضمــان
ً
اســت .مثــا ا گــر بخشهــای مســئول تأمیــن روشــنایی و
ترافیــک (نصــب چــراغ و عالئــم ترافیکــی) کوتاهــی کــرده و
ایــن امــر موجــب تصــادف منجــر بــه زیــان مالــی و جانــی گــردد،
یــا ا گــر بخشهــای مســئول تأمیــن نیــرو ســهلانگاری و
ســوءمدیریت داشــته باشــند و در اثــر قطــع بــرق بــه واســطه
ســهلانگاری بــه آحــاد شــهروندان یــا صنعتگــران زیانهایــی
وارد شــود دراینصــورت بایــد زیــان وارده را جبــران نماینــد و
یــا ا گــر در مــوردی عملیــات حفــاری انجــام شــده ولــی عالئــم
هشــدار دهنــده نصــب نشــده اســت و بهدنبــال آن زیانهایــی
واردآیــد ،بایــد آن ضــرر جبــران گــردد.

اصل عدم ضمان نیکوکار

اصل حریم امال ک

ابنمنظــور در لســانالعرب حریــم را چنیــن معرفــی میکنــد
«الحریــم مــا حــرم فلــم یمــس الحریــم مــا حــرم مســه فــا یدنــی
منــه» «حریــم چیــزی اســت کــه منــع شــده اســت .بنابرایــن
نبایــد بــدان دســت یازیــد ،حریــم آن اســت که تماس بــا آن حرام
اســت پــس نبایــد بــدان نزدیــک شــد» (.)Ibn Manzur, 1996
در فرهنــگ لغــت فارســی معیــن واژه حریــم بــه دو معنــی آمــده

در کل حریــم بهمعنــای حــوزه و محــدودهای اســت کــه در
اطــراف یــک ملــک قــرار دارد و دیگــران از تصــرف در آن ممنــوع
و بازداشــته شــدهاند .قانونگــذار چــه قانونگــذار شــرعی و چــه
قانونگــذار عرفــی در پــارهای مــوارد بــرای پــارهای از امــا ک،
حریــم قــرار داده اســت و تصــرف در آن حریــم را تنهــا بــرای مالــک
آن مشــروع و قانونــی دانســته و دیگــران حــق تصــرف ،تملــک و
انتفــاع از آن را بــدون اذن مالــک ندارنــد.
جعــل حریــم بــرای امــا ک بــا یکــی از غایــات و اهــداف س ـهگانه
زیــر اســت و هرچنــد ممکــن اســت در پــارهای مــوارد س ـهگانه یــا
دو هــدف از اهــداف س ـهگانه وجــود داشــته باشــد:
صیانــت و حفاظــت از امــا ک و داراییهــا؛ پــارهای از حریمهــا
بــرای دفــاع و صیانــت از امــا ک اســت ماننــد حریــم چشــمهها،
چاههــا ،قنــوات و...
صیانــت از مالکیــت مالــکان؛ پــارهای از حریمهــا را قانونگــذار
بهمنظــور دفــاع از حقــوق مالــکان آنهــا وضــع کــرده اســت
ماننــد حریمهــای قــرار داده شــده بــرای منــازل ،باغــات و...
پــارهای از حریمهــا بهمنظــور جلوگیــری از خطــرات و حــوادث
قــرار داده شــده اســت ماننــد حریــم جادههــا ،راهآهــن و. ...
تمامــی حریمهــای موضــوع قانــون و شــریعت کــه حــدود
امــا ک و امــوال را معیــن کــرده اســت بــا احتیــاط تمــام بایــد
توســط مدیریــت شــهری رعایــت و در تنظیــم مناســبات
شــهروندان و مدیریــت شــهری و اجرایــی شــهرها مــورد نظــر قــرار
گیــرد .تعییــن حریــم بــرای داراییهــای شــخصی و عمومــی
بهمنظــور دســتیابی بــه غایــات سـهگانه بیــان شــده در ابتــدای
بحــث از اهــم وظایــف ســازماندهندگان امــور شــهری اســت.
در تعییــن حریــم بهخصــوص بــرای داراییهــای عمومــیبایــد
گســترشهای محتمــل و آتــی شــهرها در نظــر گرفتــه شــود.
حریمهــای شــهری بایــد در حوزههــای زیس ـتمحیطی،
رفاهــی و خدماتــی بهمنظــور برطــرف ســاختن نیازهــا و
ضرورتهــای زیســتن ،فراه ـمآوردن شــرایط مطلــوب زیســتن
باشــد .برابــر ایــن اصــل وجــود صنایــع و مشــاغل آالینــده و
مجموعــه فعالیتهایــی کــه بــه زیســت مناســب و مطلــوب
زیــان برســاند بایــد از حریــم زیســت شــهروندان باشــد.

اصل غرور

غــرور در لغــت بهمعنــای فریفتــن اســت (.)Farahidi, 2003
مفهــوم و مقصــود ازایــن اصــل آن اســت که چنانچه شــهروندی
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پــارهای از خســارتهایی کــه ناشــی از عمــل انســان نیســت
و بــه حســب شــرایط طبیعــی وارد میشــود ،بــرای انســان
مســئولیت میآورنــد مثــل خانــه غصبــی کــه در تصــرف غاصــب
اســت ا گــر بــر اثــر زلزلــه خــراب شــود غاصــب ضامــن اســت.
لکــن ا گــر انســان امیــن نیکــوکاری ،ملــک دیگــران را بــدون
ً
ســهلانگاری نگهــداری کنــد یــا مثــا وســیله نقلیــه رهــا مانــده
را بــرای نگهــداری بــه محــل پارکینــگ مطمئــن انتقــال دهــد
و بعــد بــدون اختیــار او در یــک آتشســوزی از بیــن بــرود ،در
چنیــن فرضــی ضمــان و مســئولیتی بــر عهــده نیکــوکار نیســت.

اســت -1 :آنچــه از پیرامــون خانــه و عمــارت کــه بــدان متعلــق
باشــد -2 .مکانــی کــه حمایــت و دفــاع از آن واجــب باشــد
(.)Moein, 1973

بــر اســاس اطالعــات ،دادههــا و گزارشهــای دیگــر شــهروندان
یــا نهادهــا و ســازمانها اقــدام بــه انجــام کاری نمایــد و درایــن
اقــدام زیــان و خســارتی بــر وی وارد آیــد کــهایــن زیــان و خســارت
ً
ً
عقــا و عرفــا مســتند بــه نادرســتی آن اطالعــات باشــد ،فریبنــده
نســبت بــه زیــان وارده ضامــن اســت و فریــب خــورده میتوانــد
جبــران زیــان حاصلــه را از فریبــکار مطالبــه نمایــد 8.از ایــن
اصــل در متــون فقــه بــا نــام اصــل یــا قاعــده غــرور یــاد شــده اســت
(.)Borojerdi, 2005; Shahsavandi et al, 1997
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ارائــه اطالعــات غلــط و نادرســت از ســوی نهادهــا و اشــخاص در
حــوزه مســائل شــهری و شهرنشــینی کــه موجــب زیاندیدگــی
فــرد یــا بخشهایــی از جامعــه میشــود عــاوهبــر ممنوعیــت
موجــب ضمــان اطالعرســان اســت .اظهارنظــر کارشناســان،
متخصصــان و اهــل خبــره کــه نظــر آنــان در مســائل شــهری و
شهرنشــینی معتبــر اســت و بــه اســتناد آن تصمیمگیــری یــا
داوری صــورت میپذیــرد مســئولیتآور اســت و اظهارنظــر
خطــا عــاوه بــر ممنوعیــت ،ضمــانآور اســت .نصــب عالئــم
هشــداردهنده و ایمنیبخــش نســبت بــه وجــود خرابــی ،خطــر
و غیــره  ...در معابــر عموم ـی ضــروری اســت و چنانچــه عــدم
نصــب آن موجــب خطــای منجــر بــه زیاندیدگــی شــهروندان
باشــد ،بــرای مســئوالن و نهادهــای شــهر ضمــانآور اســت.

اصل شفعه

9

ایــن اصــل گذشــته از آنکــه حقــوق شــهروندان را در مــورد
انتخــاب شــریک بعــدی مــورد عنایــت قــرار داده اســت،
همگنســازی و یکنواخــت نمــودن محیطهــای اجتماعــی را
بــه لحــاظ مالــکان و ســا کنان آن تســهیل مینمایــد.

مالسا یاهرهش یرهش راتخاس رب مکاح دعاوق و لوصا یسررب
مالسا ـ یناریا رهش نامرآ شنیرفآ و نتفای تسد روظنم هب 

برابــرایــن اصــل ،ششدانگســازی امــا ک بهســهولت صــورت
میپذیــرد و غیرمشــاعبــودن امــا ک در بســیاری از مناســبات
اجتماعــی شــهروندان بــا یکدیگــر و بــا نهادهــای متولــی امــور
شــهری تأثیــرات مثبــت فراوانــی دارد .همچنیــن در کاهــش
مناقشــات و اختالفــات شــهروندان تأثیــرات مثبــت زیــادی
ی بهســهولت بــه انجــام
دارد ،بــهایــن معنــا کــه نهادهــای مردمـ 
وظایــف خویــش میپردازنــد .ایــن اصــل در آنجــا کــه نهادهــای
متولــی امــور شــهری بــا دیگــران شــریکند بــرای آنهــا حــق
اعمــال شــفعه را حــل میکنــد و در نتیجــه بــه تســهیل امــور
میانجامــد.

اصل قرعه

بههنــگام پدیدآمــدن مشــکل یــا معضلــی در مــورد حــق یــا
ی از احــکام
تقســیم ملــک بیــن افــراد تشــخیص موضــوع حکمـ 
از قرعــه بهعنــوان اصلــی راهگشــا و برطــرف ســازنده معضــل
اســتفاده میشــود کــه بــه بیــان مشــهور و رایــج گفتــه شــده

اســت «القرعــه لــکل امــر مشــکل» .ازایــن اصــل در متــون فقــه و
دانشهــای وابســته بــه آن بــا نــام قاعــده قرعــه یــاد شــده اســت
( .)Borojerdi, 2005; Shahsavandi et al, 1997ایــن اصــل
در زمینههــای زیــر در مســائل شــهری و شهرســازی تأثیرگــذار و
نقشآفریــن اســت :در تقســیم اراضــی مشــترک و هماننــد آن،
در تقســیم امکانــات شــهری کــه بایــد بــه شــهروندان وا گــذار
گــردد و بهدلیــل محدودیــت قابــل تقســیم بــه همــه شــهروندان
نیســت ،در تقســیم واحدهای مســکونی ،در تعیین شــهروندان
در مــورد برخوردارشــدن از حقــوق و مزایایــی کــه محدودنــد و
خواهــان زیــادی دارنــد ،در تعییــن تکلیــف وظایفــی کــه بایــد
یــک یــا چنــد نفــر از مجمــوع شــهروندان عهــدهدار آن باشــند
هماننــد نگهبانــی و. ...

ایدئولوژی

نفــوذ اســام در ســرزمینهای مختلــف آســیا ،آفریقــا و اروپــا اثــر
بــارز و پویایــی داشــته اســت در واقــع اســام بــر طبــق گفتههــای
فیســل )1956( 10و حســن )1972( 11مذهــب شــهری بــوده
اســت .همچنیــن دیــن اســام زمینهســاز تمدنــی شــکوفا بــا
شــتاب معجزهآســا در زمانــی کمتــر از یــک قــرن ،بخــش پهناوری
از جهــان مســکون و مشــکوف را «از پیرینــه تــا هیمالیــا»
فرا گرفــت .از ای ـنرو ،هــم در دگرگونــی شــهرهای پیشــین مؤثــر
افتــاد و هــم موجــب برپایــی و رشــد شــهرهای جدیــد بــا ســاختار
کالبــدی مخصــوص بــه خــود شــد (.)Saeidi Rezvani, 1992
دیــن اســام شــاید تنهــا دینــی باشــد کــه در شــهر شــکل گرفــت
و توســعۀ آن بــا توســعه شــهر در دورههــای مختلــف همبســتگی
مســتقیم داشــته و دارد .در واقــع دیــن مبیــن اســام بــا توجــه
بــه بینــش و جهانبینــی ،نیازمنــد توســعه و گســترش شــهرها
بــوده و هســت .حتــی در قلمــرو ایــن مکتــب و بهخصــوص
مذهــب شــیعی شــاهد پیدایــش و توســعه شــهرهای زیــادی
بــر اســاس بینــش اســامیهســتیم.اینگونــه شــهرها در دوره
مــدرن امــروزی نهتنهــا کمرنــگ نشــدهاند بلکــه رو بــه گســترش
هســتند .شــهرها و شــهرکهایی ماننــد شــهرک ابوالفضــل و
شــهرهایی کــه در اثــر دفــن بــزرگان گســترش پیــدا کردهانــد ،از
جملــهایــن شــهرها هســتند.
ایدئولــوژی اســامینهتنهــا در پیدایــش شــهرها مؤثــر اســت
بلکــه در ســاختار کالبــدی نیــز تأثیــر زیــادی گذاشــته اســت.
ایــن ســاختار در طــی دورههــای مختلــف ،بــا روی کار آمــدن
حکومتهــا و ایدئولوژیهــای جدیــد ،تغییــرات و تحــوالت
مختلفــی بــه خــود دیــد.
تجلــی همــه صفــات شــهر اســامی از دیــدگاه تعالیــم اســام
در درون و ســیمای شــهر ،چهــرهای از آرمانشــهر اســامیرا
بــه ذهــن متبــادر میســازد .شــهری کــه صاحــب ارزشهــای

واالیــی اســت شــاید تا کنــون در هیــچ دوره تاریخــی جامــه
حقیقــت نپوشــیده باشــد .امــا بــا کنــکاش در شــهرهای
ســنتی میتــوان درصــد باالیــی از آنهــا را کــه ریشــه در تفکــرات
معنــوی و آســمانی سازندگانشــان دارنــد ،شناســایی نمــود
و از آنهــا مطالبــی آموزنــده آموخــت و اینگونــه اســت کــه در
گذشــته ،آمــوزش معمــاری نبــوده اســت و بلکــه پیشکســوتان
قائــل بــه تربیــت معمــار بودهانــد و حــق طراحــی از آن افــرادی
بــوده اســت کــه مراحــل ســلوک را طــی کــرده بودهانــد.
بهقــول شــیخ عالءالدولــه ســمنانیایــن خــط وجــود مــا کــه
ســطحش عــدم اســت بیکاغــذ و بیســیاهی و بینقطــه اســت
چــون دایــرۀ وجــود ،در هــم پیوســت مـیدان بــه یقیــن کــه اصل
نقطــه عــدم اســت ( .)Bolkhari, 2011یــا بهقــول تیتــوس
بورکهــارت «هنرمنــدی کــه بخواهــد اصــل وحــدت وجــود را
نمایــان ســازد ،ســه وســیله در اختیــار دارد :اول ،هندســه کــه
وحــدت را در نظــم فضایــی جلوهگــر میســازد؛ دوم ،ریتــم کــه
وحــدت را در نظــم دنیــوی و نیــز غیرمســتقیم در فضــا نمــودار
میســازد؛ ســوم ،نــور کــه نســبت آن بــا شــکلهای قابــل رؤیــت،
ماننــد وجــود مطلــق اســت نســبت بــه موجــودات محــدود»
(.)Bolkhari, 2011
بــرای آشــکار شــدنایــن مطلــب کــه چــرا بــرای شــناخت زیبایی
دارای درجــه عالــی و مدنظــر تعالیــم اســامی کــه بیانگــر وجــود
و تجلــی بســیاری از صفــات شــهر اســامیدر کالبــد و ســیمای
شــهر اســت ،تحقیــق و جســتجو در وضعیــت کالبــدی الزم
بهنظــر میرســد (.)Rafigh Doust and Shahabian, 2008

آرمانشهر در جهانایرانی ـ اسالمی

بــا ظهــور اســام ،مدنیــت نوینــی ،پایهریــزی میگــردد و
هجــرت بــه یثــرب و «مدنیــت محمــدی» ،آغــاز تاریــخ «انســان
محمــدی» و «شــهر محمــدی» میشــود .آرمانشــهر االهــی
در «خودبودگــی مطلــق خداونــدی» تجلــی میکنــد ،انســان،
طبیعــت ،شــهر ،کلمــه و کالم میشــود و بــا وحــی الهــی دو
تصویــر آســمانی ـ زمینــی یــا تجلــی آن خودبودگــی ،آرمانشــهر
پیــش روی انســان مخاطــب قــرار میگیــرد و در الگــوی امامــت
(مدیریــت جامعنگــر تغییــر) نبــوی تفســیر نســبت عقــل و وحــی،
مدینهالرســول ،خاســتگاه تفســیر اول آرمانشــهر میشــود.
در ســند مرجــع توســعهای شــهر ،بــا امامــت علــوی و بهطــور
خــاص در تجربــه بلنــد امــام علــی(ع) و شــهر علــی ،تجربــۀ

تجربۀ توسعهای شهر در مکتب تمدنی اصفهان

نظریــۀ شــیعی دولــت در عصــر صفویــه ،بــه مکتــب خاصــی
در معمــاری و شهرســازی کــه امــروز بــه نــام مکتــب اصفهــان
شــناخته میشــود ،منجــر گردیــد کــهاندیشــۀ آرمــان دولــت
را در قالــب یــک نظــام شهرســازی متبلــور ســاخت .ســبک
اصفهــان ،تحقــق «آرمانشــهر» ،دولــت صفــوی اســت کــه ریشــه
در دگرگونیهــای اقتصــادی دارد.
 شــهر مکتــب اصفهــان در دولــت صفــوی ،بیانگــر امتــزاج وآمیختگــی سیاســی ـ عقیدتــی مفاهیــم دیوانــی و مذهبــی
اســت ،همانگونــه کــه تبلــور وحــدت اجتماعــی کار نیــز اســت.
ی مکتــب اصفهــان در مجموعههــای
 بارزتریــن ترکیــب کالم ـ کالبــدی ـ فضایــی ب ـهکار گرفتــه اســت.
 شــهر در محیــط پیرامونــی خویــش مســتحیل میگــردد( )Chardin, 1983و از ای ـنرو در توافــق کامــل بــا طبیعــت
پیرامونــی خویــش قــرار میگیــرد.
 جهانبینــی متکــی بــر مفاهیــم عرفانــی کــه بــا تشــکیلدولــت صفــوی بســتر مــادی مییابــد ،بــر آن میشــود تــا در
شهرســازی مکتــب اصفهــان ،آرمانشــهر خــود را برپــای دارد.
سلســلهمراتب فضایــی از بزرگتریــن مقیــاس تــا کوچکتریــن
مقیــاس کالبــدی ب ـهکار گرفتــه میشــود .بــا چنیــن مفاهیــم
ذهنــی و بــا چنــان مصادیــق عینــی ،مکتــب اصفهــان را میتــوان
بهعنــوان اولیــن مکتــب در ســیر تحــول شــهرگرایی ،شهرنشــینی
و شهرســازی تــا قبــل از شــروع دوران معاصــر بازشــناخت.

شهر در جهانایرانی ـ اسالمی،

هنــوز دورۀ گــذار معرفتشــناختی خویــش را بــرای ترســیم
آرمانشــهر توســعهای ،نیافتــه اســت .آنچــه امــروز قابــل
مشــاهده اســت ،پرا گماتیســمیاســت کــه مبنــای ســاماندهی
نظــام شــهری قــرار گرفتــه و در چنــد دهــۀ اخیــر بهطــور مشــخص
در تهــران میتــوان آنرا شــناخت.ایــن رخــداد در نیــم ســدۀ
اخیــر ،بهتدریــج در حــال شــکلگیری اســت .وضعیــت امــروز
اندیشــه ترقــی را مــرور کنیــم تــاایــن مهــم بهروشــنی بیشــتری
گرایــد.
انقــاب اســامی در فرآینــدی س ـهمرحلهای ،بهتدریــج بــه
«خاســتگاه نظریــۀ تمدنــی» خویــش نزدیــک میشــود کــه
ایــده و گفتمــان دربــارۀ شــهر نیــز براســاس ایــن خاســتگاه
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اندیشــۀ آرمانشــهرایرانــی بــا ظهــور تمــدن و هویــتایرانــی بــا
تأ کیــد بــر عنصــر واالیــی قــدرت مرکــزی آغــاز میشــود .هــردوت
و مؤرخــانایرانــی اتفاقنظــر دارنــد کــه برآمــدن دیائوکــو آغــاز
زندگــی مدنــی درایــران اســت (.)Fakhory, and Jar, 2002

عاشــورا -کربــا ،شــهر علــم امــام صــادق (ع) ،تجربــۀ رضویشــهر،
و شــهر حضــرت حجــت اباصالــح المهــدی(ع) ،تفســیر دوم
آرمانشــهر را نســبت عینــی عقــل و وحــی بهدســت میدهــد.

دیگربــاره بیــان خواهــد شــد .ازایــدۀ انقــاب سیاســی  57تــا
ایــدۀ انقــاب فرهنگــی  59و ایــدۀ جنبــش تولیــد علــم و نهضــت
نرمافــزاری ســال  83و اینــک بهتدریــج رهســپارایــدۀ «جنبــش
معرفتشــناختی خاســتگاه اندیشــۀ تمدنــی» بهمنظــور
نظامبخشــی بــه اقتــدار توســعهای علــم میشــود .در دورۀ
پی ـشرو ،بازاندیش ـیهای چنــدی را نا گزیریــم:
ایــدۀ دورۀ گــذار معرفتشناســی در جهــاناندیشــۀایرانــی ـ
اســامی.
ایــدۀ احیــای فکــر دینــی و رویکــرد بــه بازخوانــی گفتمــان علــوی
دانــش تمدنــی ،مدیریــتآینــده.
بازخوانــی بیــان تئوریــک نظــام از «تفقــه در احــکام» بــه «تفقــه
در دیــن» و بــر ایــن اســاس بازخوانــی معرفــت شــناختی
گفتمــان والیــت فقیــه.
ایدۀ مهندسی فکر دینی و بازمهندسی آن.
الگوی جامع دانش تمدنی.
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بازتعریــف مأموریــت نهادهــای تولیــد دانــش (حوزههــای
دینــی و نظــام آمــوزش عالــی) ایــده نهــاد دانــش پیشــاهنگ.

ش ـمـ ــار ه 5-1
بـ ـ ـه ـ ـ ـ ـرا ۱۳۹۴

بازخوانــی ایــدۀ مدرنیتــۀ جامعــۀ ایرانــی ،اصــول نــوآوری،
خالقیــت ،نظریهپــردازی.

فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
مالسا یاهرهش یرهش راتخاس رب مکاح دعاوق و لوصا یسررب
مالسا ـ یناریا رهش نامرآ شنیرفآ و نتفای تسد روظنم هب 

فرآینــد تحــول تمدنــی جامعــۀ امــروز ایرانــی در آســتانۀ
بازخوانــی معرفتشــناختی خویــش اســت و در ایــن منظــر
نظریــۀ درونزایاندیشــۀ ترقــی بــر بنیــان ســه اصــل هویتــی
ایرانیبــودن ،اســامیبودن و تجــدد برآمدنــی اســت .ایــن
منظــر بهویــژه در نســبت بــا بنیــان دینشــناختی نظــام و در
تــداوم جنبــش احیــایاندیشــۀ دینــی بــا رویکــرد مدیریــت
آینــده ،خاســتگاه معرفتشــناختی نظــام جمهــوری اســامی
را در «تفقــه در دیــن» نشــان میدهــد« .تفقــه در دیــن» فهــم
جامعنگــر آموزههــای دیــن معطــوف بــه آرمــان رشــد و بــر مــدار
آن ،پرداختــن بــه الگــوی مدیریــت تغییــر جامعنگــر تمدنــی تــا
مرحلــۀ خودتوانمنــدی قس ـطمدار و دانایــی بنیــاد اجتماعــی
اســت .بنیــان معرفتشــناختی درونزایــی اندیشــه اقتــدار
توســعهای علــم ،بهطــور خــاص در فضــای میانرشــتهای
اندیشــه دینــی و فکــر ترقــی در نظــام جمهــوری اســامی رقــم
میخــورد؛ و بــهاینگونــهایــدۀ مهندســی فکــر دینــی در بســتر
تفقــه در دیــن میتوانــد زیرســاز گفتمــان درونزای توســعۀ
داناییمحــور قلمــداد شــود.ایــدۀ تحقیــق و توســعۀ شــهر در
ایــن ســامانۀاندیش ـهای دیــده میشــود.

همانگونــه کــه انســان خداونــدگار روی زمیــن اســت،
آرمانشــهر ،تجربــۀ زمینــی شــهر خداســت .در نقطــۀ آرمــان
یــک الگــوی جامعنگــر راهبــردی نشســته امــا نظــام برنامــۀ نیــل
بــه آن ،قابــل تدویــن اســت؛
پیامدهــای ســاختهای فضایــی از لحــاظ نقشــی کــه در
سرنوشــت مــادی و معنــوی افــراد و جوامــع دارد ،انکارناپذیــر
اســت .ســاختهای فضایــی در درون شــبکۀ کموبیــش
ســازمان یافت ـهای از سلســلهمراتب فضایــی قــرار میگیرنــد کــه
بــا ســازمان یــا ســاختارهای اجتماعــی جوامــع رابطــهانــداموار
دارد.
زمــان شــهر در نســبت متفاوتــی از کــم و کیــف بینابیــن زمــان
روانشناســانه و زمانــه علــم و اجتماعــی جایگیــر اســت ،و در
خــود حــاوی بینهایــت انــواع زمــان انســانی اســت.
مبانی انسانشناختی در نظریۀ توسعه شهر
«مکتــب خــودی» ،بنیــان انسانشــناختی اندیشــۀ علــوی
آرمانشــهر اســت .در آرمانشــهر علــوی آدمــی برخــورد بــا
خویــش اســت« .خــودی ســیمرغی» در نقطــه هــدف شــهر
نشســته اســت .انســان در شــهر ،خــود خویــش اســت.
فضاهــای شــهری ،ترجمــان حکایــت خــودی آدمــیاســت.
در بیــان کالبــدی و کالم فضایــی نیــز اســتعارات بــهکار گرفتــه
میشــوند ،ترکیــب سایهروشــن ،نــرم و ســخت ،آب و ســنگ،
زمیــن و آســمان ،فشــردگی و گشــادگی ،چــم و خــم ،خشــکی و
طــراوت و ...همــه و همــه ب ـهکار گرفتــه میشــوند تــا انســان
بهعنــوان مرکــز هســتی صغیــر بــا مرکــز هســتی کبیــر و عالــم بــاال
مرتبــط گــردد.
مقیــاس انســانی ،در مفهــوم مــادی و عــددی آن ،در آمدوشــد
انســان از عــروج بــه فــرود و از الهــوت بــه ناســوت و برعکــس
آن ،رنــگ میبــازد .آنچــه مطــرح میگــردد ،فضایــی اســت کــه
بتوانــدایــن آمدوشــد را بیــان دارد ،مرکزیــت هندســی در مقابــل
مرکزیــت آرمانــی رنــگ میبــازد .ازای ـنروی مســجد در کانــون
شــهر مینشــیند تــا آدمیخویــش را در ســجود نیایــش همــواره
بازتفســیر کنــد.
الگوی مطلوب توسعهای در آرمانشهر اسالمی
آرمانشــهر مطلــوب بایــد دارای یــک نظــام وضعیــت مطلــوب
بــه قــرار زیــر باشــد:
 .1حضــور معن ـیدار انســان (انســان کانــون و قطــب فضاســت.
بــا حضــور انســان فضــا معنــی پیــدا میکنــد،

سلســلهمراتب فضایــی (از بزرگتریــن مقیــاس تــا کوچکتریــن
مقیــاس کالبدی)،
اصل وحدت و هویت نقاط شهری،
کشش به رمزوارگی چندبعدی مثبت فضاها،
اصــل تمرکزگرایــی تمثیلــی از وحــدت بهصــورت اشــکال،
فرمهــا و احجــام مرکزگــرا ،متقــارن و، ...
اصل هماهنگی
اصــل زیبایــی در فضــا در نســبت بــا هــدف و جهتــی مفهــوم
پیــدا میکنــد،
اصــل مردموارگــی بــا پرهیــز ازایجــاد فضاهــای مســلط و بنایــی
ســلطهگر،
اصــل آرامشبخشــی ،بهعنــوان شــرط مطلوبیــت طراحــی
فضاهــا،
اصــل همجــواری کــه خــود در فرآینــد ســاخت انــداموارۀ شــهر،
تعمیــق میشــود،
رازگونگــی و قداســت فضــا ،تجســم یــک فرآینــد تعالــی خــودی
است،
فضای مثبت وایجاد احساس فضای سهبعدی،
نگــرا و
اصــل کاربــرد روش تمثیــل در ســاخت فضاهــای درو 
برو نگــرا،

بینــش نمادیــن ،انطبــاق محیطــی ،الگــوی مثالــی بــاغ بهشــت،
نظامهــای فضایــی مثبــت ،مکمــل بــودن ،مقیــاس انســانی و
مشــارکت اجتماعی ،نــوآوری (،)Ardalan, and Bakhtiar, 2011
شــور و غنــای هندســی ،سلســلهمراتب مکانــی و زمانــی،
مقیــاس انســان ،انطبــاق بــا محیــط ،همدلــی بــا طبیعــت،
وحــدت در کثــرت (.)1992 ,Diba
راهکارهای توسعهای شهر
چارچــوب عــام وضعیــت مطلــوب ،راهکارهــا و راهبردهــای
منظــور نظــر تحقــق اهــداف فرهنــگ خــودی را در معمــاری
و شهرســازی ،جهــت نیــل بــه آرمانشــهر اســامی طلــب
میکنــد .برخــی از ایــن اصــول را اندکــی تحلیــل میکنیــم.

راهکار سازمانی مانند:
 بنیانگــذاری بنیــاد دایرهالمعــارف معمــاری و شهرســازیاســامی،
 ایجــاد و گســترش نهــاد مطالعــاتایــران شــهری تحقیــق وتوســعۀ عمرانــی،
 مشــارکت نهــاد مدیریــت معمــاری و شهرســازی درکمیتههــای مربوطــۀ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی،
 بازخوانــی ســند راهبــردی و شــرح مأموریــت ،وظایــف وهمســویی میــان ارگانهــا و نهادهــای مرتبــط.
تحقــق توســعۀاندیشــۀایرانشــهر ،در گــرو بازخوانــی نهادهــای
مربــوط در تعمیــق فرآینــد تحقیــق و توســعۀ شــهری اســت؛
ماننــد
 شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،جهــت تدویــن اهــداف کلــی،اهــداف و اصــول سیاسـتهای فرهنگــیاندیشــۀایرانشــهری
بــا تأ کیــد بــر کارکــرد بخــش معمــاری و شهرســازی،
 وزارت مســکن و شهرســازی ،جهــت تدویــن نظــام برنامــۀتحقــق توســعهای آرمانشــهر،
 وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،جهــت تدویــنچش ـماندازهای فرهنگــی کالن،
 وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی ،جهــت ســاماندهی نظــامآموزشــی و تحقیقــات مرا کــز آمــوزش عالــی و مرا کــز تحقیقاتــی
وابســته در بســط نظــام اندیشــۀ توســعهای ایرانشــهر یــا
آرمانشــهر اســامی ایرانــی،
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«مــردمواری»« ،خودبســندگی»« ،پرهیــز از بیهودگــی»،
«نیــارش» و «درونگرایــی» (،)Pirnia, 1995

راهکار پژوهشی مانند:
 انجــام طر حهــای پژوهشــی بــا تأ کیــد بــر رویکــرد فرهنــگعمومــیبهمنظــور بررســی ابعــاد شــهر دینــی و مســکن اســامی
و شــیوههای تحقــق آن،
 -ایجــاد و ترویــج کرســی مطالعــات فقــه عمرانــی و معمــاری
و شهرســازی اســامیدر مرا کــز آموزشــی و پژوهشــی حــوزه و
دانشــگاه،
 ســاماندهی متــون مرجــع مطالعــات دینــی شــهر و مســکنماننــد ،دایرهالمعــارف فقــه عمرانــی،
 اصــاح پایههــای معرفتشــناختی و بینــش کالبــدیمدیریــت نظــام شهرســازی،
 فرهنگســازی از طریــق اهتمــام بــه مطالعــات بنیادیــن وراهبــردی در حــوزۀ تحقیــق و توســعۀ شهرســازی،
 فرهنگســازی از طریــق ترویــج نشــانههای معمــاری وشهرســازی اســامی ـ ایرانــی،
 بهروز کردناندیشۀ بومیعمرانی، تأ کید بر فرآیند اصالح فکر معماری و شهرسازی اسالمی، اصالح نظام تحقیقاتی ،آموزشی و اطالعرسانی، -جهتگیری رسانهها.

 ســازمان میــراث فرهنگــی ،جهــت حفاظــت فعــال بافتهــایتاریخــی شــهرها در تعامــل بــا ســاختار مــدرن شــهر،
ـررات
فعالـط و م
ضوابـ
جهتجــرای
فرهنگی،ـم و ا
ـت تنظیـ
ها ،جهـ
ـهرداری
بافتقـهای
حفاظت
میراث
سازمان
 شـ -ایرانـ
تاریخینشـ
ســاخت آرما
ـی .با ساختار مدرن شهر،
تعامل
ـهر در
شهرها
آرماها،
رداری
عینی ـ -
مقرراتــی
ضوابطنموونــۀ آزمون
اجرای یــک
تنظیمـرووتجربــۀ
جهتدر گـ
نشــهر
ت ایـشهـدۀ
ـشایازرانی.
آرمانیـشهر
ساخت
تجربۀ توســعهای ملــی و فرا گیــرایدۀ
ـنایــده پ
اســت تــاایـ
تجربۀ
گرو
شهرـر بـدر
ـکایدۀ
عینیت
نمونایـۀـدۀ
ـذاردهیکشــود.
ـون گـ
ـه آزمـ
کتـ
آرمان 
واحــد کوچ
مزبــور ،در یـ
تجرب
است تا
ملیاسـوـت
توسعهنایشــهر
ایـۀـدۀ آرما
پیشتحقازیــق
ایدهـی بــر
اینمدلـ
ـاهنگ،
آزمونیپیشـ
ســرزمین
آزمون
مزبور،
فراگیر ای
ـادی
به اقتصـ
کوچکـه نترظــر
واحد از وجـ
یک امــروز
توســعدرهای
تجربدهۀهــای
کــه در
ۀ
د
ای
یق
تحق
بر
مدلی
پیشاهنگ،
سرزمین
ۀ
اید
شود.
ده
گذار
دریافــت شــده و بهتدریــج ب ـه ایــدۀ شــهر دانــش 12،میــل
آرمانشهر است که در تجربههای توسعهای امروز از
وجهـت؛
رو اسـ
میکنــد .در اینصــورت یــک اقــدام بایســته پیــش
12
نظر اقتصادی دریافت شده و بهتدریج به ایدۀ شهر دانش،
یعنــی پرداختــن بــه نظریــۀ ســرزمین و دانشــگاه پیشــاهنگ.
میل میکند .در اینصورت یک اقدام بایسته پیش رو است؛
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فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
مالسا یاهرهش یرهش راتخاس رب مکاح دعاوق و لوصا یسررب
مالسا ـ یناریا رهش نامرآ شنیرفآ و نتفای تسد روظنم هب 

پیشاهنگ.ـم و تربیــت
دانشگاهـوزۀ تعلیـ
توســعه ،حـ
نظریشـۀـناختی
ـایبهروان
عرصههـ
 درسرزمین و
پرداختن
یعنی
تربیت
پیشـۀ تعلیم
توسعه ،حوز
روان
عرصهیـهای
و توصیـ -در
عر وصــۀ
ـاهنگو در
شناختیانســان
تدبیــر
ـت و
ـف و ترب
عرصۀ
پیشاهنگ
تربیتدرورسـتدبیر
توصیف و
ـامی
آرمانـدرـی اسـ
انسانجامعــه
ـیدن بــه
ـناختی مــا را
جامعهشـ
ما را در رسیدن به جامعه آرمانی اسالمی
شناختیـازد:
جامعهمیسـ
رهنمــون
سازد:
رهنمون می
توسعه :فرهنگ دانایی،
فرهنگی
 در حوزۀدانایی،
توسعه:توسعه:
اقتصادفرهنگی
در حوزۀ
 در -محور،
فرهنگی
اقتصاد دانای
حوزۀ
،
محور
دانایی
اقتصاد
توسعه:
اقتصاد
ۀ
حوز
در
 در حـ-ـوزۀ سیاســت و نظــام اداری :مدیریــت داناییمحــور در حوزۀ سیاست و نظام اداری :مدیریت داناییمحورمعــادالت اجتماعــی،
معادالت اجتماعی،
 در عرصــۀ کالبــدی توســعه :در حــوزۀ معمــاری و شهرســازی در عرصۀ کالبدی توسعه :در حوزۀ معماری واســامی بهمثابــه بیــان فضایــی شــهر دانــای آرمانشــهر
شهرسازی اسالمی بهمثابه بیان فضایی شهر دانای
اســامی.
آرمانشهر اسالمی.
فرآینــد اصلــی پیــش رویایــدۀ ســرزمین پیشــاهنگ ،حرکــت
فرآیند اصلی پیش روی ایدۀ سرزمین پیشاهنگ ،حرکت
بهســوی ایجــاد پایــگاه مدیریــت تولیــد دانــش در منطقــه
بهسوی ایجاد پایگاه مدیریت تولید دانش در منطقه است.
مرکزینقدرطــه
نقطهبــا یــک
یکــث و
ـکبا مثل
اســت .زاویــه دیــد عموم ـی مــا در یـ
زاویه دید عمومی ما در یک مثلث و
است.ـهر دانایــی اســت.
داناییو شـ
ـان دانــا
مرکــزی در بردارنــده انسـ
بردارنده انسان دانا و شهر
تفکر و اندیشه
عدالت

وحدت
و وفاق

دین و مذهب

و
مساوات

آزادی

شکل. 1نمودار عناصرشکلدهندهیکآرمانشهراسالمی (مأخذ:نگارندگان)
شکل  .1نمودار عناصر شکلدهنده یک آرمانشهر اسالمی

نتیجهگیری

(مأخذ :نگارندگان)

گیری در تکاپــوی گــذار بــه مدرنیتــۀ خویــش اســت و
نتیجهایرانــی،
جامعــۀ
ـش در
ـی خویـ
ـدرنۀتمدنـ
نظریـبهـۀ مـ
تکاپویزای
ـح درون
حاجتمنـایـد
است و
خویش
مدرنیت
گذار
تنقیـدر
رانی،
جامعۀ
عرصــۀ فرهنــگ ،تعلیــم و تربیــت ،اقتصــاد ،سیاســت ،مدیریــت،

معمــاری ،شهرســازی و ...اســت .و هــم از جملــه ،ســودای
مدینهالرســول یــا آرمانشــهر علــوی ،چگونــه تحقــق مییابــد؟
حاجتمند تنقیح درونزای نظریۀ مدرن تمدنی خویش در

ایــدۀ آرمانشــهر در فضــای تاریــخ فکــرایرانــی ،همچنــان در
عرصۀ فرهنگ ،تعلیم و تربیت ،اقتصاد ،سیاست ،مدیریت،
فضــای فکــر فلســفی (فلســفه سیاســی) و از منظــر ترقــی در
معماری ،شهرسازی و ...است .و هم از جمله ،سودای
فضــای فردگــرای فکــر ترقــی و نا کجاآبــادی دســتنیافتنی،
مدینهالرسول یا آرمانشهر علوی ،چگونه تحقق مییابد؟
تفســیر شــده اســت.
ایدۀ آرمانشهر در فضای تاریخ فکر ایرانی ،همچنان در

بــهضای
سیاســی،در ف
منظر ترقی
فضای
جنبــش
سیاسی)جنوبـازـش
(فلسفهــذار از
فلسفیـی در گ
فکر ه ایرانـ
جامع ـ
در
شده
دست
ترقی و
فردگرای
تدریــج
تفسیر به
نیافتنی،ـردازی،
نظریهپـ
ناکجاآبادیـم و
ـش تولیــد علـ
فرهنگــی ،بـفکرـه جنبـ
است.ــتگاه معرفتشــناختی تکاپــوی تمدنــی و اندیشــۀ
خاس
در جامعه ایرانی در گذار از جنبش سیاسی ،به جنبش
آرمانشــهر ،مهیــا میشــود؛ در ایــن راســتا ،بایــد فکــر ترقــی
فرهنگی ،به جنبش تولید علم و نظریهپردازی ،بهتدریج خاستگاه
اندیشــۀ
در فضــای جهــان ایرانــی ـ اســامی و در تعامــل بــا
معرفتشناختی تکاپوی تمدنی و اندیشۀ آرمانشهر ،مهیا
بینالملــل ترقــی ،بازخوانــی شــود و «تفقــه در دیــن» خاســتگاه
میشود؛ در این راستا ،باید فکر ترقی در فضای جهان ایرانی ـ
جنبــش دانــش تمدنــی و بنیــان دینشــناختی نظــام تغییــر و
اسالمی و در تعامل با اندیشۀ بینالملل ترقی ،بازخوانی شود و
تحــول انســانی ـ اجتماعــی و گفتمــان «تحقیــق و توســعۀ تفقــه
«تفقه در دین» خاستگاه جنبش دانش تمدنی و بنیان
در دینمحــور» نظــام توســعۀ ملــی دیــده شــود.
دینشناختی نظام تغییر و تحول انسانی ـ اجتماعی و گفتمان

واره دیده
نظــاۀمملی
نظامازتوسع
محور»
توسعنۀشـتفقه
گفتمــان
بخشــی
دینـۀ
درمثابـ
ـهر به
تحقیقـۀو آرما
«اندیشـ
شود.ـور در واقــع از گفتمــان «انســان ،جامعــه ،مدیریــت مطلــوب:
مزبـ
ـود؛ بخشی از نظامواره گفتمان
شهرـلبهشـمثابۀ
ن
آرما
ۀ
اندیش
امامــت ـ امــت» تحلیـ
مزبور در واقع از گفتمان «انسان ،جامعه ،مدیریت مطلوب:

آموزهای فلسفی نیست ،بلکه:
شهر
آرمان
ایده
تنهاشود؛
تحلیل
امت»
امامت ـ
ایده آرمانشهر تنها آموزهای فلسفی نیست ،بلکه:

 ابتدا ،آرمانشهر معرفتشناختی است؛ ابتدا ،آرمانشهر معرفتشناختی است؛ ســپس آرمانشــهر هستیشــناختی ـ انسانشــناختی، سپس آرمانشهر هستیشناختی ـ انسانشناختی ،است؛ا ســت؛
 بر آن بنیان نظری ،آرمانشهری تعلیم و تربیتی، بــر آن بنیــان نظــری ،آرمانشــهری تعلیــم و تربیتــی ،فرهنگــی،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی ،است؛
سیاســی و اقتصــادی ،اســت؛
 در راستای آن نگاه به وضع مطلوب ،گذار از وضع نقد واست؛از وضــع نقــد و
تمدنیگــذار
مطلــوب،
 در راســتای آن نــگاه بــه وضــعتحلیل شدۀ امروز هر دورۀ اندیشهای ـ
ـت؛
تمدنوــی اسـ
گذاریای ـ
اندیش ـه
شهرـر دورۀ
ـروز هـ
سپسـدۀ امـ
تحلی-ــل شـ
راهبردی
شده
سیاست
آرمان
آرمانشــهر سیاس ـتگذاری شــده و راهبــردی گزیــده
ـپس
 سـاست؛
گزیده
ـت؛بر پایۀ تمامی مقدمات پیشین ،آرمانشهر توسعهای،
اسـ -
استـ.ـات پیشــین ،آرمانشــهر توســعهای،
برنامهـیایمقدم
شهر تمامـ
آرمانپایــۀ
 بــرنبوغـت.
ای اسـ
برنام ـه
خالقیتشــهر
آرمان
فرآیندی است که از مؤلفههای
نبوغ و
محصول
اقیانوسیکــه از
ـدیدراســت
فرآینـ
بهرهـوغ
انسانو نبـ
وجودنبــوغ
درـول
محصـ
یافتنییـوـت
خالق
او را
گرفته،
بافتنی
آمیز و
قرارو داده
هستی
گرفتــه،
مسالمتبهــره
زندگیانســان
است .وجــود
بافتنــی در
یافتنــی
وحدتـای
ازمؤلفههـ
برای
داده امن
محیطی
الهی و
استفاده بهینه
زندگــی
اســت.
جادقــرار
هسـایـتی
نعماتــدت
اقیانوسـازـی از وح
او را در
کمال
رسیدن به
انسان و
تو
سازی
ایجــاد
الهــی و
نعمــات
ارتقایـه از
مسیر بهینـ
فضاسازیـتفاده
آمیز و اسـ
بسترـالم
مسـ
مســیردین
است که
اهداف وادیان
مهمترین
واالی
ارتقــای
الهیـازی
فضاسـ
بسترســازی
یکیبـازـرای
بشریمــن
محیطــی ا
یکــی ایازن مهم
ـریالهی از
شریعت
ـالترین
کامل
اسالمرسـنیز به
مهمتریــن
واالی بشـ
عنوان کمـ
ـیدن بــه
مبینـان و
انسـ
روایت
و
ات
ی
آ
و
اصول
و
قوانین
جای
جای
در
و
نبوده
غافل
اهــداف ادیــان الهــی اســت کــه دیــن مبیــن اســام نیــز بهعنــوان
دینی به ساختار زندگی مادی
است .و در
پرداختهنبــوده
سانغافــل
اجتماعیمهانــم
ـی واز ایــن
کاملتریــن شــریعت الهـ
در این مقاله از سه اصل اساسی در نظام شهروندی و
جایجــای قوانیــن و اصــول و آیــات و روایــت دینــی بــه ســاختار
شهرسازی بر مبنای قوانین اسالمی با نام اصول بنیادین ،اصول
زندگــی مــادی و اجتماعــی انســان پرداختــه اســت .در ایــن

مقالــه از ســه اصــل اساســی در نظــام شــهروندی و شهرســازی بر
مبنــای قوانیــن اســامیبــا نــام اصــول بنیادیــن ،اصــول اخالقــی
انســانی و اصــول حقوقــی یــاد شــده اســت .در آخــر نی ـز ایــن
نکتــه را بایــد اضافــه نمــود ،هــر کــدام از اصــول مطــرح شــده در
زیرمجموعههــای مختلــف و بــر طبــقآیــات و روایــات اســامی
و دســتورالعملهای انســانی ،بهصــورت کاربــردی در ســطح
جامعــه اســامیبیــان شــده اســت کــه ســعی دارد بــه تببیــن
و تشــریح جامعــه آرمانــی و اســامیبــر طبــق کرامــت انســانی
و اندیشــه الهــی بپــردازد .در عبــور از تاریــخ مانــدگار آفرینــان
عرصههــای معمــاری و شهرســازی (یــا هــر رشــته دیگــر) و مــرور
تاریخچــه آثــار شــهری جاودانــه ،بایــد گــوش جــان بــه بیانــی کــه
پــر از رمــز و راز بــا زبانــی ملهــم از اشــارات مفهومیشــده ســپرد
و تــا چشــم دل بــر روی آنــان گشــوده نشــود ،پیــام فرازمــان
آرمانشــهر را نمیتــوان دریافــت.

پینوشتها

1 .1عالمــان اصــول در متــون مختلــف تنهــا دلیــل مســتقل عقلــی انکارناپذیر
را حســن عدالــت و قبــح ســتم دانســتهاند .حتــی نیکویــی راســتگویی
(حســن صــدق) و زشــتی درو غگویــی (قبــح کــذب) را امــری دائمــی،
فرا گیــر و همهزمانــه نمیداننــد و تنهــا حســن عدالــت و قبــح ظلــم را
اصلــی زمان ـهای و غیرتاریخمنــد میداننــد.

2 .2عســر بهمعنــای ســختی و دشــواری ،دشــوار بــودن ،ســخت بــودن.
حــرج بهمعنــای تنگنــا ،تنگــی و تنــگ گرفتــن.
3 .3اقــدام بــه تخریــب چنیــن مکانــی منــوط بــه اجــازه مرجــع تقلیــد (ولــی
فقیــه) یــا نماینــده تاماالختیــارایشــان اســت و یــا بایــد طبــق قوانینــی
کــه از ناحیــه وی بــا نمایندگانــش (شــورای نگهبــان) بــه تأییــد رســیده
اســت تخریــب شــود.

5 .5همانطــور کــه امــام علــی(ع) در عهدنامــه مالــک اشــتر توصیــه فرمــود
«واشــعر قلبــک الرحمــه للرعیــه والمحبــه و الطــف بهــم و ال تکونــن
علیهــم ســبعا ضاریــا تغتنــم ا کلهــم ،فانهــم صنفــان امــا اخ لــک
فیالدیــن و امــا نظیــر لــک فیالخلــق» «و قلبــت را از رحمــت بــر رعیــت
و محبــت بدانهــا و نرمــش بــر آنــان برخــوردار ســاز و چونــان حیوانــی
درنــده کــه بهدنبــال غنیمــت خــوردن آنــان اســت بــه آنــان حکومــت
مــران چــون آنــان دو گروهنــد یــا بــرادران دینــی توأنــد یــا همســانان تــو
در خلقــت و آفرینــش» (.)Seyed Razi, 2001
6 .6اســراف در لغــت بهمعنــای گــذر کــردن از اعتــدال و میان ـهروی و افــراط
ورزیــدن اســت ( )Ibn Manzur, 1996و معنــای اصطالحــی
اســراف زیــادهروی در هزینهکــرد و مصــرف بیــش از انــدازه و حــد نیــاز و
یــا مهمــل و بیاســتفاده گــذاردن پــارهای از امکانــات اســت.

8 .8قاعــده و اصــل غــرور هرچنــد بــر بیــان ضمــان فریبــکار اهتمــام دارد،
لکــن اصــل فریــبکاری بهعنــوان یــک فعــل از شــمار محرمــات نیــز
محســوب میگــردد.
9 .9شــفعه در لغــت بــه دو معنــا اســت :الــف) بهمعنــای افــزودن و زیــاد
ســاختن کــه از انضمــام شــیئی بــه شــیئی دیگــر پدیــد میآیــد.ایــن
معنــا از پــارهای از آیــات بــه ذهــن میآیــد هماننــد «مــن یشــفع شــفاعه
حســنه یکــن لــه نصیــب منهــا و مــن یشــفع شــفاعه ســیئه یکــن لــه
کفــل منهــا و کان اهلل علــی شــیء مقیتــا» هــر کــس شــفاعت پســندیده
کنــد بــرای وی از آن نصیبــی خواهــد بــود و هــر کــس شــفاعت
ناپســندیدهای کنــد بــرای او از آن نیــز ســهمی خواهــد بــود و خــدا
همــواره بــه هــر چیــزی تواناســت (The Holy Quran, ANAM,
 .)Verse 59ب) بهمعنــای زوج ســاختن و جفــت نمــودن (
انضمــام و الحــاق) و شــفیع را بــدان جهــت شــفیع گوینــد کــه حصــه
همتــا و شــریک خویــش را بــه حصــه خــود منضــم و ملحــق مینمایــد
(.)Al-Farabi, 2000; Ibn Manzur, 1996
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مالسا ـ یناریا رهش نامرآ شنیرفآ و نتفای تسد روظنم هب 

4 .4پیرامــون منشــأ و خاســتگاه قواعــد ،نظریههــا و داوریهــا و احــکام
حقوقــی دو نظریــه وجــود دارد :الــف) جمعــی بــر ایــن باورنــد کــه
حقــوق (و بلکــه فقــه) زاییــده نظامــات و اصــول اخالقیانــد در فرآینــد
تحــوالت اجتماعــی و گــذر زمــان بــه اصول حقوقــی تبدیــل میگردند.
ب) عــدهای معتقدنـد ایــن اصــول از ابتــدا در حــوزه حقــوق و بایدهــا و
نبایدهــای تشــریعی و فقهــی حقوقــی پایــدار میشــود.

7 .7تبذیــر در لغــت بهمعنــای تبــاه ســاختن دارایــی اســت (Ibn
ً
 )Manzur, 1996و اصطالحــا بهمعنــای مصــرف نابهجــای
داراییهــا و امکانــات و از بیــن بــردن و تبــاه ســاختن آن اســت.
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