
ISSN: 2538-2594; Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning. 2019;9(3):177-190

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2019, TMU Press. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, 
and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Presenting the Physical Planning Pattern of the Islamic 
Iranian City to Respond to Human Needs from the Perspective 
of Islam

[1] An intellectual history of urbanism, from ... [2] Lurbanism, utopias and realities, an ... [3] 
The death and life of great American … [4] Explanation of livability of surrounding village ... 
[5] Research on relationship between environmental ... [6] The place of cultural spaces in ... 
[7] Comparative comparison of Tehran with ... [8] A reflection on the concept of the Islamic 
… [9] Iranian cities: Formation and ... [10] Proposed «Mahallah» with centrality of ... [11]
The effect of modernism on the space-physical … [12] The spatial analysis of the livability of 
... [13] The livability of Iranian and Islamic cities … [14] An analysis of the spatial distribution 
pattern ... [15] The most important principles of Iranian ... [16] Cities and metaphors,
beyond imaginaries … [17] Re-imaging the city: A new conceptualization ... [18] The
environmental and social manifestation ... [19] Islamic principles and culture applied to … 
[20] Conceptual and applied principles in ... [21] The designing of Iranian Islamic pattern ... 
[22] An introduction on Islamic identity in ... [23] Man from Islam’s … [24] Sharia ... [25] 
Human beings from the beinning ... [26] Hierarchy... [27] Motivation in work ... [28] A causal 
correlational test of the … [29] An empirical test of a new theory of ... [30] The motivation to 
... [31] Maslow reconsidered: A review of research on the need … [32] Perceived need
satisfactions of domestic versus overseas ... [33] The importance of human needs during …
[34] Individual in society; A textbook ... [35] Existence, relatedness, and growth: Human 
needs in ... [36] Schools and theories in personality … [37] MAAREJ AL-QODS FI MADAREJ 
MAAREFAT ... [38] In the shadows of the ... [39] Islamic school: Modern man and ... [40] Al-
Manar … [41] Theology and Islamic ... [42] The holy Qoran: The symbol of reasonable ... [43] 
AL-Mizan … [44] Islam and time ... [45] Qur’anic knowledge: Theology-cosmology ... [46] 
The objective solutions of Quran’s response to the needs of contemporary ... [47] Lessons of
... [48] Human interaction with geometric space ideas in … 

The present study was conducted with the aim of presenting the pattern of Islamic Iranian city 
to respond to human needs from the perspective of Islam. The most important instruments for 
collecting the required data in this research were the library research method and questionnaire. 
The planning approach emphasized by the proposed pattern was sustainable urban 
development using the participatory planning approach, and the study approach of the pattern 
was the epistemic approach. In this way, given the importance of humans, this study explored 
humanity from the Islamic perspective and considering the various existential dimensions of 
humans, Islamic city is formed based on the physical and spiritual needs of humans in four 
types of bio-based, recreation-based, culture-based, and meaning-based needs. Then, for the 
purpose of the optimal realization of each mentioned quadruple needs of humans, the most 
important content principles of Islamic cities were introduced as justice, neighborhood-based, 
mosque-based, avoidance of disturbance, privacy, beauty, and communication with nature. On 
the other hand, in this pattern the aims of the viable city were considered as the theoretical 
basis, but instead of emphasizing the lower layers (physical needs), emphasis was placed on 
accurate planning and maximal growth in supplying the higher layers (spiritual needs) of the 
human under the title of growable city. The pattern also emphasized two potential areas of the 
self that to flourishing the higher layers, the first two areas should only be answered according 
to the necessity. Indeed, the main purpose of this pattern was to providing background and 
warning for accurate planning and maximum growth in layers three and four (culture-based 
and spiritual-based) that is the main purpose of human definition. The most important point 
emphasized in a growable city is the attention to the fourth dimension (meaning-based).
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  چکيده
الگوی شهر ایرانی اسالمی برای پاسخ به نیازهای  مطالعه حاضر، با هدف ارایه

عنوان نامه بهای و پرسشانسان از منظر اسالم انجام شد که از روش کتابخانه
 یز یربرنامههای مورد نیاز استفاده شد. رویکرد ترین ابزارهای گردآوری دادهمهم

املی و ی تعز یربرنامهایدار شهری با رهیافت پ توسعهشده، مورد تاکید الگوی ارایه
 گرایانه بود. به این صورت که با توجه بهرویکرد مطالعاتی الگو نیز رویکرد معرفت

به شناخت خود از دید اسالم پرداخته و به تبع ابعاد گوناگون اهمیت انسان 
وجودی او شهر اسالمی متناسب با انسان و نیازهای جسمانی و روحانی او در 

و معنامحور شکل گرفت.  محورفرهنگ، محورحیتفر، محورستیزچهار رده نیازهای 
ول اص نیترمهمانسان،  چهارگانههر یک از نیازهای  نهیبهسپس به سبب تحقق 

ی، مسجدمحوری، پرهیز از محور محلهمحتوایی شهر ایرانی اسالمی شامل عدالت، 
ر . از سوی دیگدشطبیعت معرفی  ، محرمیت، زیبایی و ارتباط باهامزاحمتانواع 

با این  ،شدعنوان مبنای نظری در نظر گرفته به ریپذستیزدر این الگو اهداف شهر 
ی ز یربرنامهبر ی پایین (نیازهای جسمانی) هاهیالبر تفاوت که به جای تاکید 

ی باالتر (نیازهای روحانی) انسان تحت هاهیالدقیق و رشد حداکثری در تامین 
همچنین در این الگو بر دو ساحت بالقوه نفس . شدعنوان شهر رشدپذیر تاکید 
کردن براساس آن باید به دو ساحت اول تنها در حد ضرورت تاکید شد که برای عمل
های باالتر شکوفا شوند. درحقیقت هدف اصلی این الگو پاسخ داد تا الیه

های سه و ریزی دقیق و رشد حداکثری در الیههشدار برای برنامه سازی وزمینه
محور و معنامحور) آن بود که این نیز هدف اصلی تعریف انسان چهار (فرهنگ

ترین نکته در شهر رشدپذیر، توجه به بعد چهارم یعنی نیازهای مهماست. 
  معنامحور بود.
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مقدمه
داد، شهر را از مفهوم وسیله  نوزایی شهر رخ تی که در دورانالتحو
و آن  ساختخارج  ،مین نیازهای جسمی و روانی شهروندانابرای ت

ه شده کرد کموجودی از پیش اندیشیده هنری ویک اثر  را تبدیل به
 های بصری تفوق بردهی آن، توجه به جنبهشکله در اندیش
تفکر  ای در طرزداشت. چنین رویه های جاری در شهرفعالیت

 هایجنبه و توجه بهپیدا کرد بیستم ادامه  هکارکردگرایان سد
ه دفراموشی سپر  بیش از پیش به، شناسی محیطاجتماعی و روان

جهانی، در مواجهه با  های جنگدر طول سال. بنابراین [1]شد
 از تفکیک پیامدهای حاصل شهرها همچون مشکالت و مشکالت
 یکیفیت زندگ به مفهوم توجهیبی کشورهای مختلف، در هاکاربری

ای همچون های تازهدیدگاه و هااز مشکالت دیگر، نظریه بسیاری و
 برای شهرهای دوستانهای انسانایده که مطرح شد انسان شهر نظریه
 بلکه شهرساز، و معمار تنهانه شهرها طراحان این نظر دارد. در آینده

 داقتصا تاریخ، شناسی،اجتماعی، روان از متفکران علوم ایمجموعه
د. تعلق دارن آنگلوساکسون کشورهای به عمدتاً  که و حقوق هستند

 روژهپ یک صرفاً  که شهراست  اندیشه و ایده این حاصل شهر انسان،
همه  باید بلکه نیست، برای ساختن سرپناه و مهندسی فنی
 این تفکر هایریشه .[2]دهد پوشش جامعه را یک تمدن هایجنبه
 زا گیریبهره با که گرایان پیدا کردآرمان هایاندیشه در توانمی را

 ،ونآ کردند.صنعتی تاکید می نقد جوامع بر نگر،کل شناسیروش
 این از هانری دوسن سیمونو  وارد ریچاردسون بنجامین ،فوریه

ریات نظ تراجرایی و تریافتهتر، سازمانملموس دسته هستند. صورت
 کرد وجوجست هاوارد شهرهاینظریه باغ توان درمی را گرایانآرمان

 زندگی ساکنان شهرهای و وضعیت بهبود شرایط برای که تالشی
 در توانرا می معاصر دوران در فکراتاین ت بود. ادامه بزرگ
 فضای دهیو سامان تغییر از که یافت جیکوبز جینهای اندیشه
شکل  و کندمی دفاع سالمت روان مفهوم درنظرگرفتن با شهری
د مانن اجتماعی مشکالت و بر مسایل موثر عاملی را شهر کالبدی
 و سالم شهرهای که داند. جیکوبز مدعی بودو غیره می بزهکاری
ر ب که اقبال هستندخوش و شهرهایی ارگانیک، خودجوش بانشاط،
و  متراکم هایجمعیت معماری، و انسانی تنوع اقتصادی، پایه

 نظری هرم احتیاجات زمان، در همین. [3]بالندمی هاکاربری اختالط
 مطرح شد، مازلو آبراهام معروف به نام شناسروان توسط که بشر
نسان ا تامین نیازهای گوناگون بر تاکید و نگرش تغییر تاثیر بربی
 قابل چهار الیه در نیازهای انسان باور وی، است. به نبوده شهرها در

 انسان، الیه دوم امنیت شامل نیازهای اساسی است؛ الیه اول بررسی
 ارتباط روحی، تعلقات چون نیازهایی به و چهارم سوم هایو در الیه

 کرده است. پس و غیره توجه تبعیض دیگران، اعتقادات، فقدان با
بود اینکه  معتقد وینهوونداد.  بسط را نظریه این وینهووناز آن 
 پذیرتر است، کامالً روشنزیست یا پذیرچه اجتماعی زیست دقیقاً 
 که نیازهایشان اجتماعی در که مردم است این مسلم قدر اما نیست،
در حال حاضر  .[4]تر هستندراضی و شود، شادتر برآورده بهتر
در گسستی عمیق با سنت نیز  ایرانهای توسعه شهری در برنامه

چه بیشتر  تسهیل هر گذشته خود، خودرومدار و بر مبنای
باید به فضاهای شهری، اهمیت آنها  طور کهسواره بوده و آنحرکت

در  محیطی هایارتقای کیفیت در ایجاد سرزندگی و پویایی شهری و
فضاهای ده است. امروزه بسیاری از فضاهای شهری توجه نش

عنوان یک موجود اجتماعی به به نیاز انسان ، غالباً ایرانشهرهای 
به  ،های عمومی شهرعنوان مثال عرصهبه یستند.درستی پاسخگو نبه

حضور و برقراری مراودات اجتماعی ، نکه مردم را به مکثایجای 
ا گر تجربه برخورد بکنند و دیدعوت کنند، آنها را به فرار تشویق می
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ت الچهره، تعام به چهرهجامعه، دیدارهای  دیگران، حس تعلق به
عنوان یکی از مهمترین شدن بهدیدن و دیده هاجتماعی و تجرب
 عدم توجه به نیازهاید. این افتدرستی اتفاق نمینیازهای انسان به

به عدم وجود منجر روحی و روانی انسان در آفرینش فضاهای شهری 
پیامدهای حاد  چنین .است ایران شده آرامش در شهرهای امروز
توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود  ،غفلت از انسان و نیازهای او

و یا است شده  جلب کرده است که چرا فضاهای شهری مطرود
نیستند که  ای برخوردارعبارتی فضاهای شهری از چه خصیصهبه

  .[5]کنندفراهم  مردم رابرای حضور و سکون الزم بسترهای 
تواند برای در چنین شرایطی مطالعه مراتب نیازهای انسان، می

گذاران و مدیران شهری، همچون ابزاری برای تدوین و پایش سیاست
بندی نیازهای جسمی، روحی و ریزی شهری و درک و اولویتبرنامه

 وبنابراین پاسخ به نیازهای جسمی  روانی انسان بسیار مفید باشد.
به  دسترسیهای عینی همچون روحی انسان در قالب ویژگی

 و جاییمختلف جابه هایشهری، امنیت، گزینه هایزیرساخت
بهداشتی، تفریحی، فضاهای  امکانات و سالمت ونقل، مسکن،حمل
 تعلق حسو ذهنی همچون  های اقتصادیفرصت و جذاب عمومی

عدالت،  همبستگی، سرمایه اجتماعی، محلی، هویت به مکان،
وأمان صورت تباید متناسب با فرهنگ ساکنان بهراحتی،  و صمیمیت

عناصر و اجزای شهر در فضاهای شهری مورد توجه قرار گیرند. چراکه 
 های متفاوت میان اجزای مذکورهای مختلف و بروز انتظامدر تمدن

محصول اختالفی است که در تعریف گوناگون است. این گوناگونی 
 گیرد.ن هر شهر از انسان و نیازهای وی شکل میپایه شهروندا

عنا م تبعبه فرم (هویت کالبدی) اسالمی، در شهر ایرانیطور که همان
 محتوا خود را از هویت و کالبد، شودمحتوایی) تعریف می (هویت
 معماری و شهرسازی های نظری هنربنیان متاثر از امر این گیرد ومی

بد کال و روح نسبت محتوا همچونقالب و  نسبت که اسالمی است
 در که همچنان است، اسالمی شناختیجهان هایدر بنیان
 و یابدمی معنا شرافت به کرامت ماده قرآنی، بینی اسالمی وجهان
 .[6]شودمی منور معنا به نورانیت خارج و خویش هویت سفالیی از

در فضاهای شهری ایران، پاسخ به نیازهای انسان باید بر  بنابراین
های فرهنگ ایرانی اسالمی تجلی پیدا کند. مبنای تعالیم و ارزش

های اخیر را طور که در ایران یکی از موضوعات مهم در سالهمان
زی ریمباحث شهرسازی ایرانی اسالمی، طراحی و برنامه توانیمنیز 

 ترهای اسالمی و در تعریفی جامعفضای شهری متناسب با ارزش
ای که در متون قانونی کشور به این شهر اسالمی دانست. به گونه

قانون برنامه  ۱۶۹عنوان مثال ماده موضوع توجه زیادی شده است. به
پنجم توسعه کشور، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را در 

 یرانی اسالمیراستای تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی ا
موظف کرده است که با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان 

های نظران و متخصصان رشتههای مربوطه و صاحبدستگاه
های کاربردی، معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهش

گذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای مورد نظر سیاست
  .[7]اقدام کند

توسعه  هایطرح اجرای و شهری ریزیبرنامه هنگام وربه این منظ
 هایارزش باید به شهری با درنظرگرفتن هویت ایرانی اسالمی،

برگرفته از تعالیم فرهنگ  او جسمی و روحی نیازهای و انسانی
با  بسیار محیطدرواقع با توجه به ارتباط کرد.  ایرانی اسالمی توجه

یز رانسان کامل برای طراح و برنامهنیازها، مساله نیازها و متعاقبًا 
دنبال الگویی کامل برای شرح آن شود و او باید بهشهری مطرح می

  باشد.
 حوزوی، و دانشگاهی محققان از بسیاری دغدغه اخیر، هایسال طی

 یمنظر  از یک هر و است بوده اسالمی ایرانی شهر به مربوط مسایل
 به مربوط مسایل حل و اسالمی ایرانی شهر بازآفرینی در سعی خاص
 .8]‐[18اند و مطالعاتی نیز در این مورد انجام شده استداشته آن

قابل تحقق انسان در  شناخت نیازهایمطالعه حاضر نیز با اهداف 
بندی آنها از منظر اسالم و ارایه الگوی محیط شهر و اولویت

 شهرسازی ایرانی اسالمی برای پاسخ به نیازهای انسان انجام شد و
بینی اسالمی چه جهاندنبال پاسخ به این سئوال بود که هب

بندی از نیازهای انسان، قابل تامین از طریق محیط ارایه کرده طبقه
  بندی بر آنها حاکم است؟.و از لحاظ ضرورت چه اولویت

	مبانی نظری مطالعه
	رویکردهای مطالعاتی مربوط به شهر اسالمی

از زوایای گوناگونی مورد بحث معماری و شهرسازی اسالمی، امروزه 
قرار گرفته است که در هر رویکرد تاثیربخشی از علوم اسالمی در 
ها معماری و شهرسازی بررسی شده است. مبنای این گرایش

از اجزای علوم اسالمی است و در هر  (ص)بندی پیامبر اکرمتقسیم
بر منظریه یکی از آنها مبنا قرار گرفته است. براساس روایتی از پیا

های سودمند برای انسان از دید اسالم به سه دسته دانش (ص)اکرم
جا های حکیمانه (آیه محکمه)، اعمال درست و بهنشانه شامل

ر ه شوند.های پایدار (سنه قائم) تقسیم می(فرضیه عادله) و سنت
یک از این مراتب، مبنایی برای تعریف معماری و شهرسازی اسالمی 

پردازان بوده است. شارحان اصول کافی برای برخی از نظریه
دانند و این سه مورد را سه های سودمند را همان دین میدانش

آورند. درنتیجه این اشارات، متناظر با بخش مهم دین به شمار می
بر همین مبنا مهمترین رویکردهای  شوند.عقاید، احکام و اخالق می

تر به رت جزئیصوموجود در زمینه معماری وشهرسازی اسالمی به
  .[19]) ۱شوند (جدول چهار گرایش تقسیم می

	گرامعرفترویکرد 
عنوان مبنای مطالعه حاضر مورد توجه قرار به انهیگرامعرفترویکرد 

یی است که هابخشی یکی از نیبجهانگرفت. اندیشه نظری و 
طور فرافرهنگی و تطبیقی مورد بحث قرار بگیرد. چراکه تواند بهمی

تواند با بسیاری از ی اسالمی، عقلی بوده و میشناسیهستاصول 
از مفاهیم  انیگرامعرفتمکاتب معاصر دیگر وارد بحث شود. 

عقیدتی شامل جامعه، تاریخ، طبیعت، انسان و دیگر مفاهیم دینی 
برای مثال برای پاسخ به این پرسش که مبانی . کنندیماجتهاد 

ز دید اسالم را مطرح و اجتماعی محله چیست؟، تعریف اجتماع ا
براساس آن مفهوم شهر اسالمی را که چنین روابطی در جامعه آن 
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  .[21]کنندیمبرقرار است بازسازی 
عنوان عامل در مطالعه حاضر، با توجه به اهمیت انسان به

در شهر، برای پاسخ به این پرسش که مبانی  بخشتیهو
رح اسالم را مط ی اسالمی چیست؟، تعریف انسان از دیدشناسانسان

تبع ابعاد گوناگون وجودی انسان (روح و جسم)، شهر کرده و به
اسالمی متناسب با انسان و نیازهای جسمانی و روحی او شکل 

  .ردیگیم
  شناسی در جهان غرب و اسالمانسان
 خدا، یعنی بشری اندیشه در اساسی و محوری موضوع سه میان از

 هایپرسش بشری جوامع در همه و تاریخ طول در که جهان، و انسان
 دنبال به انسان فکری تالش همه و شده طرح آنها درباره مهمی
 نآ عنوانبه انسان شناخت آنها است، به مناسب و درست هایپاسخ
 توانیم دارد. و داشته ایویژه اهمیت خداوندی معرفت سکه سوی
 د.آیمی شمار به هادانش مهمترین از یکی یشناسانسان که گفت
 از دانشمندان و انسانها تمام میان در شناسیانسان پیرامون مباحث
ی شناسانسان. [22]است داشته رواج تباری و دین هر با غرب تا شرق

شناسی تجربی، عرفانی، فلسفی روش، به انسان براساس توانیمرا 
د ی از اشکاالت موجواپارهدلیل در این مطالعه به و دینی تقسیم کرد.

نی ی دیشناسانسانی تجربی، عرفانی و فلسفی، شناسانساندر 
  ).١مبنای نظری قرار داده شد (جدول 

  دینی یشناسانسان
کتاب و ( متون مقدس دینی بر مبنای یشناسانساناین نوع از 

ه جای دینی ب یشناسانسان. به بیان دیگر در دیآیمبه دست  )سنت
تجربی، عقلی یا شهودی برای شناخت انسان  یهاشرو مبنا قراردادن

از اشکاالت در  یاپاره. [23] )١(نمودار  شودیماز روش نقلی استفاده 
ه کاست فلسفی و عرفانی باعث شده  ،تجربی یهایشناسانسان

بهترین راه برای شناخت انسان، روش دینی و وحیانی باشد، چراکه 

نیازمند شرح است و شارح حقیقت انسان همانند کتابی است که 
آن  هاین کتاب هم کسی جز مصنف آن یعنی پروردگار آفرینند

 هتواند باشد و خداوند سبحان هم حقیقت انسان را به وسیلنمی
است و با بیان این که آدمی  دادهاولیا و فرشتگان خود شرح  و ،انبیا

را با  ، اوبرداردگام باید  و در چه راهی رودیماز کجا آمده، به کجا 
البته  .[24]آشنا کرده است ندهیآفریدگار، گذشته، حال و آخویشتن، 

تی احیت و یهودیت تحریفیباید توجه داشت که در ادیانی مانند مس
 وانتیمبراساس متون مقدس آن ادیان ن انجام شده است. بنابراین
این مشکل در مورد اسالم که  اما. پیدا کردبه شناخت انسان دست 

گونه تحریف بوده و بیانات  آن یعنی قرآن، مصون از هرمتن مقدس 
هم موجود است، وجود ندارد.  مفسران واقعی آن یعنی اهل بیت

 هوسیلاکبر و تفسیر آن به با مراجعه به این ثقل توانیم بنابراین
 دینی واقعی دست یشناسانسان) به السالمعلیهم ثقل اصغر (ائمه

  .[23]) ١پیدا کرد (نمودار 
ی از قبیل تجربی، فلسفی، عرفانی و دینی، شناسانساندر میان انواع 

دلیل جامعیت آن که همه ابعاد انسان ی دینی (اسالم) بهشناسانسان
ی از انسان را روشن کند. از تر کاملتواند حقیقت را دربرگرفته، می

ی دیگر نیست. چراکه این روش هاروشطرفی روش دینی در مقابل 
را به استخدام خود در آورده  هاروشن است و دیگر خود عین برها

که  یشناسانساناست. عالوه بر این آیات و روایات زیادی بر مساله 
د و تاکید دارن اند،شده شناخته نفس معرفت عنوان طریق از بیشتر

یی که دانش جاآنبنابراین از  .دانندآن را راه شناخت خداوند می
بشری (تجربی، فلسفی و عرفانی) خالی از اشکال نیست، هر 

ی که با وحی الهی و متون دینی مطابقت داشته و راه او را الهامس
خواهد بود. بنابراین در مطالعه حاضر  تربخشنانیاطمکند،  ترروشن
 یبندطبقهی اسالمی مبنای نظری قرار گرفت و به شناسانسان

  ).۲(جدول  شدبراساس آن پرداخته نیازهای انسان 
  

  ,8]	[9ثیرگذارتا اسالمی بعد براساس شهری احیطر  و ریزیبرنامه در رویکردها شناسیگونه )۱ جدول

  پردازنظریه  شهر اسالمی بعد  شهرسازانه ثیرات  اسالم در مبنا علم  شهر اسالمی اجتهاد مبنای  رویکرد

  انهیگراقداست
اجتهاد از صور ملکوتی 

  س)(هندسه مقد
 (شهود فردی اخالق و عرفان

  منفصل) خیال
 شهری احیی و طر ز یربرنامه

  سمبلیک
  شهر پالن در قدسی صور

 ،ندیمی ،اردالن ،نصر
  پورجعفر

  انهیگرامعرفت
 عقیدتی مفاهیم از اجتهاد

 طبیعت، تاریخ، (جامعه،
  معبود) انسان،

  ، تفسیر و غیرهفلسفه، کالم
 شهری احیطر  و یز یربرنامه

  هاارزش و اصول هکنندنیمات

 شکلی یا و برنامه مناسبات
 مثل هاارزش هکنندنیمات

 یا و هایکاربر  نسبت
 ،سازمیحر یهاشکل
 و گرااجتماع ،گراعتیطب

  غیره

 ،شکوئی ،پوریمدن
 ،پورجعفر ،کارنقره

  یاراحمدی

  اجتماعی اخالق  اخالقیی هاارزش از اجتهاد  انهیگرااخالق
 شهر احیطر  و یز یربرنامه
  اخالق ارتقای سازنهیزم

 کالبدی یا و فضایی روابط
  گرااخالق

 خلدون، ابن فارابی،
  زادهینق ابراهیم،

  فقه  دینی دستورات از اجتهاد  انهیگرافقه
 فقه چهارچوب در یز یربرنامه

  شهری
 فضایی مناسبات

  اسالمی قواعد هکنندنیمات
 امهش ،حکیم سلیمبسیم

  مرتضی
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  براساس مطالعات نویسندگانشناسی دینی (اسالم) انسان منابع دوگانه )۱نمودار 

  
  [11]روش براساس شناسیانسان رویکردهای )٢ جدول

	اشکال اساسی	دیدگاه	رویکردها

	بررسی انسان با روش تجربی	تجربی یا علمی
  انسان تنها با روش تجربیشناخت 
	نگفتن در باب آینده انسان یعنی جهان پس از مرگسخن

مطالعه و بحث و بررسی در مورد انسان بر مبنای علم حضوری	شهودی یا عرفانی
  ی درونیهاتجربهکسب شناخت در مورد حقیقت انسان از طریق 

	های عرفانیقاصربودن زبان از بیان کامل تجربه
	شهودی غیرحقیقی و غیرالهی گاهیشهود عارف، 

	فلسفی
  مورد نظر قراردادن انسان کلی

ی گذشته، حال و آینده هاانسانمورد نظر قراردادن همه 
	عنوان مصادیق موضوعبه

  این رشته علمی پردازانهینظرهای عدم سازگاری و فقدان انسجام درونی بین دیدگاه
	مختلف وجودی انسانی هاساحتناتوانی عقل در شناخت همه ابعاد و 

	عنوان مقدمه برهانی خود از دستاوردهای تجربی بههادگاهیداثبات 
	اشکال بدون	)شناخت انسان بر مبنای متون مقدس دینی (کتاب و سنت	دینی (اسالم)

  
  نیازهای انسان

  نیازهای انسان از منظر برخی متفکران غربی
، آبراهام مازلو، کارل راجرزدر طول تاریخ پژوهشگران زیادی از جمله 

 هنری موریو  زیگموند فروید، فردریک هرزبرگ، کالیتون آلدرفر
اند. نظریه بندی انواع نیازهای انسان داشتهسعی در ارایه و طبقه

ترین ترین و کاملشاید روشنشناسی ) در تاریخ روان۱۹۸۷( مازلو
 نظریهای نیز برخوردار است. این اظهارنظر باشد و از اهمیت ویژه

 به پرداخت شروع کلیدشاه درواقع و نیازها شناخت در کلیدی
 معارف که ایگونهبه است، علم دنیای در خواست و نیاز مفاهیم
 افتهی گسترش مازلونظریه  آزمون با و مازلو از پس علم این به مربوط

 کند:می بندیتقسیم سطح چهار در را اولیه نیازهای است. این نظریه
بدنی  هایراحتی تشنگی، فیزیولوژیکی شامل گرسنگی، نیازهای) ۱

) ۳ خطربودن؛ از ایمنی شامل امنیت: دور نیازهای) ۲ و غیره؛
 و بودنوابسته دیگران معنی بهتعلق به و عشق نیازهای
 برتری، افتخار، و احترام شامل شهرت نیازهای) ۴ شدن؛پذیرفته

 را رشد نیازهای او تحسین. یا و حرمت اهمیت، توجه، معروفیت،
 شناختی شامل دانستن، نیازهای) ۱ کرد: بیان سطح چهار در نیز

) ۳ سبک؛ زیبایی شامل تقارن و) ۲ اکتشاف؛ و فهمیدن
 تعداداس درک و پذیریتحقق برای خود معنی یافتنخودشکوفایی به

 به کمک یا و خود ماورای به معنی اتصالخود به تعالی) ۴ خود؛
اگرچه  .[25]استعدادها شناخت و خود پذیریتحقق و یافتن دیگران،
های نسبت به سایر مدل مازلوشده از نیازهای انسان توسط مدل ارایه

 روتر است، اما با نقدهایی جدی نیز روبهشده تا حدودی کاملارایه
 به ار  نقد گونه سه مازلو نظریه آزمایش با محققاناز  بسیاریاست. 
 نظریه بودنمادی پردازاننظریه برخی .26]‐[33کردند وارد نظریه این
 تاهمی مازلو که هستند باور این بر و اندکشیده چالش به را مازلو

 کهطوری به کرده است، زیاد بسیار را مادی و جسمانی نیازهای
 متغیر یک به یاو  شده اهمیتکم انسان روحی و روانی نیازهای
 برخی در .[34]است شده بدیلت مادی نیازهای به ارضای وابسته
 صورت هب بلکه شده، دانسته نادرست نیازها بندیدسته تنهانه نقدها

 پردازاننظریه اکثر این موضع اند. درشده بندیتقسیم نیز متفاوتی
 امنظ و سامان چگونگی و انسان اساسی نیازهای شناسایی درباره
 اساسی سطح دو اند و آن وجودرسیده حداقلی توافق یک به آنها
 نیازهای سطح شامل سه یا و روانی و جسمانی نیازهای شامل نیازها

 در .[35]روانی است و نیازهای پذیریاجتماع و تعلق جسمانی،
 یوابستگ و مازلو نیازهای مراتبیسلسله  روند دیگری هایتئوری
در ایران نیز پژوهشگری است.  شده نقد نیازها ارضای به هاانگیزش

. از است پرداخته مازلومراتب نیازهای  به نقد سلسله شاملوهمچون 

منابع

)خطاناپذیر(نقلی 
کالم الهی  

 کالم معصومين(س)

)  عقل جمعی و تخصصی(اجماع خبرگان )خطاپذیر(عقلی 
و عقل فردی و تجربی 
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در نظریه خود به عواملی مانند تحوالت فرهنگی،  مازلودیدگاه او 
دهد و در میزان قدرت، اراده اهمیت کمی میاجتماعی و اقتصادی 

بنابراین  .[36]کندبودن فرد اغراق میو اختیار و در منطقی و عقالنی
بودن نتوانسته است خأل مدل جامع رغم کاربردیاین مدل نیز علی

یابی به مدلی کاربردی کند. برای دست از انسان و نیازهای او را رفع
های از نیازهای انسان، مروری بر مهمترین منابع اسالمی و نظریه

	رسد.متفکران مسلمان ضروری به نظر می
  نیازهای انسان از منظر برخی متفکران مسلمان

محمد برخی از متفکران مسلمان (اهل تشیع و سنت) نیز همچون 
محمد ، [39]دمحمدباقر صدرسی، [38]سید قطبو  [37]غزالی

، [42]محمدتقی جعفریاله ، آیت[41]جعفر سبحانی، [40]رشیدرضا
و  [44]مرتضی مطهری ،[43]سیدمحمدحسین طباطبایی عالمه

در باب نیازهای انسان به تحقیق و  [45]یزدیمحمدتقی مصباح
اند. وجه مشترک این مطالعات، تالش برای تبیین اظهارنظر پرداخته
عنوان دین خاتم به نیازهای متغیر گویی اسالم بهچگونگی پاسخ

ای به گونهانسان است و همین امر سبب شده است که هر یک به
قت مساله بندی نیازهای انسان بپردازند. در حقیبررسی و دسته
گویی دین ثابت به نیازهای متغیر در صد سال اخیر چگونگی پاسخ

های چشمگیر در عرصه زندگی بشر اهمیتی حیاتی علت دگرگونیبه
های مختلف اندیشه دینی شده ای بنیادی در حوزهپیدا کرده و مساله

صورت های دینی اندیشمندان بهاست. به همین دلیل پژوهش
ی بندطبقهیکی دیگر از . [46]اندطوف شدهای به آن معگسترده

است که در حدیث  (ع)نیازهای انسان، مربوط به روایتی از امام علی
که طبق آن  اندکردهی را ارایه اهیالی چهار شناسانسانمعروف خود، 

 از بسیاریانسان دارای چهار نفس است. این روایت توسط 
 فیض ،مالصدرا ،سینا ابن همچون مسلمان مشهور فیلسوفان
 و طباطبایی عالمهمانند  متاخر فیلسوفان و برخی از کاشانی
 یهازهیانگ و انسان زندگی در آنها اهمیت به و تفسیر آملی زادهحسن
در تعریف نفس  (ع)امام علی شده است. اشاره او کرداری و رفتاری

چهار قسم شامل نامی نباتی، حسی حیوانی، ناطقه انسان، آن را به 
که هر یک از این چهار نفس قدسی و کلی الهی تقسیم کرده است 

دارای پنج قوه و دو خاصیت است. نامی نباتی دارای پنج قوه شامل 
کننده)، کننده)، جاذبه (کشنده)، هاضمه (هضم(خودداری ماسکه

خاصیت شامل فزونی و  دافعه (دورکننده) و مربیه (پرورنده) و دو
کمی است و انگیزش آنها از کبد است. حسی حیوانی پنج نیرو از 
جمله شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی و بساوایی و دو خاصیت 
خرسندی و خشم دارد و انگیزش آنها از دل است. ناطقه قدسی نیز 

 و عظمت نهایت یعنىبى و حلم علم، ذکر، دارای پنج نیروی تفکر،
بزرگوارى و دو خاصیت پاکدامنی و حکمت است. این قسم از نفس 

ترین اشیا به نفوس ملکیه است. مرکز فعالیتی ندارد و این شبیه
همچنین کلی الهی دارای پنج نیرو شامل بقا در فنا، خوشی در شفا، 

نیازی و صبر در گرفتاری و دو خاصیت عزت در ذلت، فقر در بی
ود شای است که از خدا آغاز میمرتبه خرسندی و تسلیم است و این

. البته منظور از نفوس چهارگانه [47]رسدو پایان آن نیز به خدا می
چهار امر منفک و مستقل و جدای از هم نیست، بلکه یک حقیقت 
است که اگر در تحت تعلیم و تربیت واقع نشود، در همان حد مفلس 

یر هدایت و رشد واقع ماند، اما اگر در مسنباتی و حیوانی باقی می
کند. این مساله دقیقاً مثل حقیقت نور شود وسعت وجودی پیدا می

است که در عین وحدت، مراتب مختلفی دارد، شعله یک شمع و 
تابش پرفروغ خورشید هر دو نور هستند، بنابراین، این توان و قابلیت 
را در وجود انسان گذاشته است که با تزکیه و ترک گناهان و 

ها و کسب معرفت و حکمت نور وجود خود را قوت ببخشد یآلودگ
  .[48]) ۳و به مراحل عالی نفس دست پیدا کند (جدول 

  
 با تناظر در مازلو و مسلمان متفکران منظر از انسان نیازهای مراتب )۳ جدول
براساس  )ع(علی حضرت دیدگاه از آن خواص و قوا و انسان نفس ساحت چهار

  [21]و مطالعات نویسندگان نورکارمطالعه 

  (ع)مراتب نفس انسان، قوا و خواص دوگانه نفوس انسان از منظر حضرت علی

  کلی الهی (ملکه الهی)

 صبر در بال، غنا در فقر، عزت در ذلت، تنعم در سختی و بقا در فنا گانه:قوای پنج

  رضایت و تسلیم (انسان فعال)خواص دوگانه: 

  خداوندسرچشمه: 

  قدسی (تدبیرگر قدسی)ناطقه 

  تنبه، حلم، علم، ذکر و فکرگانه: قوای پنج

ها و ها، زیباییها و بدیحکمت و نزاهت (داوری و درک خوبیخواص دوگانه: 
  عبارتی انسان فعال)ها یا بهزشتی

  از چیزی سرچشمه نگرفته است. سرچشمه:

  حیوانی) کنندهحسحسی حیوانی (

  چشایی، بویایی، بینایی و شنواییالمسه، گانه: قوای پنج

  خشنودی و ناراحتی نفس (انسان منفعل)خواص دوگانه: 

  قلبسرچشمه: 

  نامی نباتی (رشدکننده گیاهی)

نده، کنکننده، هضمدهنده، دفعکننده، پرورشنگهدارنده و کنترلگانه: قوای پنج
  کنندهجذب

  کم و زیادشدن، رشد (انسان منفعل)خواص دوگانه: 

  کبدسرچشمه: 

  های آنها از منظر متفکران اسالمیمراتب نیازهای انسان و مولفه

  میل به حقیقت، حس پرسش، زیبایی مطلقروحانی: 

  ها و حقایق، عدالتطلبی، شناخت واقعیتزیباییعقالنی: 

  احترام عاطفه، نفس، عزت تعاون، آزادی، آرامش، شادی،روانی: 

  و غیره جنسی غریزه پوشاک، مسکن، آشامیدن، خوردن، به نیازمادی: 

  مازلوهای آنها از منظر مراتب نیازهای انسان و مولفه

  همتاییخوبی، احسان، کمال، بیفرانیازها: 

  صداقت، اطمینان، بصیرت، حقایق و غیرهخودشکوفایی و شناختی: 

  احترام عاطفه، و عشق خاطر، تعلقاحترام:  و اجتماعی

  غیره و پوشاک مسکن، خواب، غذا، هوا، آب،امنیت:  و ایمنی و فیزیولوژیک

  
 ،هستند او در درون خاستگاهی و منشأ انسان نیازهای که ییجاآن از
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 مثال عنوانبه دارد. قوای انسان وجود و نیازها بین ذاتی یارابطه
تعداد اس دارای که انسان نباتی مرتبه نفس (ع)امام علی تعریف طبق
و  است نگهدارنده و تولیدمثل دفع، هضم، جذب، بالقوه
 دفع هضم آنها، بدن، نیاز مورد مواد جذب مانند ییهاتیمسئول

 تایراس در را انسان از نگهداری و امنیت تامین تولیدمثل، ضایعات،
با  منطقی تناظر یک در عهده دارد، بر انسان رشدونموهدف 
ام شده انج شناسانروان بیشتر توسطکه  انسان نیازهای یبندطبقه
پوشاک،  خوراک، شامل فیزیولوژیک نیازهای تحت عنوان است،
 انسان نفس قوای بنابراین. دارند قرار غریزه جنسی و فیزیکی امنیت
 نیازهای از مدل جامع ی بهساختاربخش در مهمی نقش تواندمی

 هیارا رویکرد برای در مطالعه حاضر با همین. باشد داشته انسان
 حوزه در انسان بر مبنای نیازهای کالبدی یز یربرنامه یالگو
پایه  نیازهای انسان براز  شدهارایه ی شهری از تعریفز یربرنامه
 که نفس (ع)ی اسالمی، برگرفته از روایتی از امام علیشناسانسان

انسان را در چهار مرتبه گیاهی، حیوانی، انسانی و روحانی تقسیم 
دیدگاه اسالمی شکل گرفته  مشخص در نظری و براساس مبنایکرده 
 شده ادهد تفصیل هایبندطبقه به دیگر نسبتجزئیات بیشتری  و با

 چهار انسان در نیازهای عنوان یک فرض کمک گرفته واست، به
 ندبتوا تا ی شدبندطبقهو قوای او  سطح متناظر با مراتب نفس

 فراهم شهری زانیربرنامهطراحان و  انسان برای از مناسبی شناخت
 ه جامعنگا یک باید شهری فضای یز یربرنامه درکه  تاکید کند و آورد
 یهاتیقابل تا در نظر گرفته شود انسان وجودی یهاساحت به

 ایارتق و سبب دهد افزایش را انسان نیازهای به یی فضاگوپاسخ
ی ندبطبقهکیفیت فضاهای شهری شود. دلیل تمایز و برتری این 

 این است مازلوی نیازهای انسان همچون بندطبقهنسبت به سایر 
انبیا و اولیا و  هوسیلحقیقت انسان را به، خداوند سبحانکه 

فرشتگان خود شرح کرده است و با بیان این که آدمی از کجا آمده، 
، او را با خویش، برداردگام باید  و در چه راهی رودیمبه کجا 

ابعاد . همچنین آشنا کرده است ندهیآآفریدگار، گذشته، حال و 
و  یداده و از ابعاد جسمان مختلف وجود انسان را مورد توجه قرار

 یدو ما یو آرمان یفعل ،یو اخرو یویدن ،یو فرهنگ یخیتار ،یستیز
خاص سخن  یاز بعد یوقت. آورده است انیسخن به م یو معنو

 آن را مطرح انسان یبا توجه به مجموعه ابعاد وجود د،گوییم
نسبت به  کامل و جامع یسخن از معرفت هندیچراکه گو کند،یم

م مه لهامسعنوان دو بهرا مبدأ و معاد عالوه به انسان برخوردار است.
 یمندبهره لیدلبهاست. همچنین  دادهمورد توجه قرار  انسان یبرا

ردار برخو ییباال نانیاز استحکام و اطم ر،یخطاناپذ یانیاز معارف وح
انسان را در یک ساختار کلی که ارتباط . عالوه بر این، است
ر شود، در نظخوبی ترسیم میهای مختلف آن با یکدیگر بهساحت
 یبندهطبقکند. از دیگر دالیل تمایز و برتری این گیرد و مطرح میمی

واند تربی که میی تجهابرداشتاین تعریف براساس این است که 
با سعی و خطا همراه باشد، تنظیم نشده است، بلکه براساس مبنای 
نظری مشخص پیرامون مراتب نفس و نیازهای انسان در دیدگاه 

 ی اسالمی شکل گرفته وشناسانساناسالمی و درحقیقت بر مبنای 
 (ع)یی که روایت امام علیجاآناز قابل بسط است.  هامصداقدر حوزه 
چهار ساحت نفس انسان، اشاره به نوع انسان دارد نه فرد و  در مورد

ی دیگر اپارهی از نیازهای اجتماعی در الیه حیوانی و اپارهاجتماع، 
  ).۴(جدول  ردیگیمدر الیه انسانی مورد توجه قرار 

مفهوم کلی هر یک از آنها در اصول محتوایی شهر اسالمی و 
	ریزی شهریبرنامه

ی خاص خود را هاارزشاصوالً هر جامعه و فرهنگ تمدنی، اصول و 
و اعمال  هابرنامهداشتن آنها در محترم شمرده و سعی در مرئی

ها و اهداف خود دارد تا از این طریق بتواند دسترسی به آرمان جامعه
 دکنیمیی را معرفی هاارزشخود را تسهیل کند. تعالیم اسالمی نیز 

نند در هر یک از امورات زندگی مسلمانان تاثیر و تواکه هر کدام می
تامین هر نیاز و رشد و ارتقای آن تجلی خاصی داشته باشند و برای 

موثر باشند. تعالیم اسالمی برای طراحی و ساخت  به نیازهای باالتر
محیط زندگی به جزئیاتی که مربوط به امور فنی و تکنیکی هستند، 

که این اصول بایستی در  کندیم، اما اصولی را مطرح پردازدینم
تمامی شئون و زندگی انسان از جمله ساخت شهر و محیط زندگی 

 نکهیا رغمیعلکردن سبب خواهد شد تا او لحاظ شوند. این لحاظ
شهرهای مسلمانان در نقاط مختلف جهان، شرایط اقلیمی متفاوت 

دارای روح و هویت  ،شوندیمو امکانات و مصالح گوناگون بنا 
مشترک و واحدی باشند. روشن است که برای یافتن اصول شهر 

و سنت معتبرترین منبع خواهد بود. در این  میکرقرآناسالمی، نص 
اصول محتوایی شهر ایرانی  مهمترینمطالعه با کمک منابع فوق 

ی، مسجدمحوری، پرهیز از انواع محور محلهاسالمی شامل عدالت، 
شود حرمیت، زیبایی و ارتباط با طبیعت معرفی می، مهامزاحمت
). اصول مورد نظر، مختص شهرهای ایران اسالمی نیستند ۵(جدول 

و در دیگر شهرهای جهان نیز متناسب با فرهنگ خود ارزش و 
  اهمیت دارند.

  
  براساس مطالعات نویسندگان )ع(علی امام دیدگاه از انسان انفسی ساحت چهار براساس شهری محیط در انسان نیاز سطح چهار )٤ جدول

  تبیین  مراتب نیازهای انسان  نفوس چهارگانه انسان
  پاسخ به نیاز روحانی و الهی انسان  تسلیم و خضوع (معنامحور)  ملکه الهی
  انسانپاسخ به نیاز فرهنگی و اجتماعی   )محورفرهنگعلم و حکمت (  تدبیرگر قدسی

  پاسخ به نیاز تفریحی و اجتماعی انسان  )محورحیتفری و رفاه (مندبهره  ه حیوانیکنندحس
  پاسخ به نیاز زیستی، ایمنی و امنیت انسان  )محورستیزسالمت و رشد (  رشدکننده گیاهی
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  سنت براساس مطالعات نویسندگان پژوهش حاضر و قرآن با آنها تناظر و اسالمی شهر محتوایی اصول )۵ جدول

  ی شهریز یربرنامهمفهوم کلی در   آیات قرآنی و روایات مرتبط با اصول  اصول محتوایی شهر اسالمی

  عدالت

"همانا ما پیغمبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و بر ایشان 
عدالت گرایند." کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و 

)، ٨٥)، (هود؛ ٤٧)، (یونس؛ ٥٨)، (نساء؛ ٩٠)، (نحل؛ ٢٥(حدید؛ 
  )٤٢) و (مائده؛ ٩(حجرات؛ 

  تخصیص عادالنه نیازهای انسان

  یمحور محله

شوید و از نعمتی که نهمگان دست در ریسمان خدا زنید و پراکنده "
خدا بر شما ارزانی داشته است، یاد کنید. آن هنگام که دشمن 

هایتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او یکدیگر بودید و او دل
پرتگاهی از آتش بودید، خدا شما را از آن  هبرادر شدید و بر لب

کند، شاید خدا آیات خود را برای شما این چنین بیان می ،برهانید
  )٢) و (مائده؛ ٣٦)، (نساء؛ ١٠٣عمران؛ ." (آلدشویهدایت 

  محوری در راستای رشدجتماعی و اجتماعتاکید بر تامین نیاز ا

  هامزاحمتپرهیز از انواع 

ای است که بر خویشتن »صدقه«آزار خود را از مردم بازدار، که این "
در دین )."، "آلهو علیه  اهللا صلیکنی (رسول خدا میانفاق و تصدق 

به خود ضرر وارد نمود و نه به دیگران ضرر وارد  شودمیاسالم نه 
  )."آلهعلیه و  اهللا صلی(رسول خدا  ساخت

  هر گونه مزاحمت صوتی و بصری برای تعالی و رشد

  ارتباط با طبیعت
بلند افکندیم و از هر گونه  هایکوهو زمین را گستردیم و در آن "

)، ١١)، (نحل؛ ٧." (ق؛ در آن رویاندیم انگیزبهجتگیاه خوش منظر و 
  )٧٢) و (توبه؛ ١٤١)، (انعام؛ ٩٩)، (انعام؛ ٣٩)، (فصلت؛ ١٩(مؤمنون؛ 

  وجود عناصر طبیعی در فضاهای مسکونی، محله و شهر

  مسجدمحوری

کیست ستمکارتر از آن که نگذاشت که نام خدا در مسجدهای خدا "
آنان در آن مسجدها جز  .کوشید؟ آنهاساختن برده شود و در ویران

بیمناک و ترسان داخل نخواهند شد و نصیبشان در دنیا خواری و در 
)، (اعراف؛ ٤٠)، (حج؛ ١٨)، (توبه؛ ١١٤." (بقره؛ آخرت عذابی بزرگ است

  )٢١) و (کهف؛ ١٠٨)، (توبه؛ ٣٤)، (انفال؛ ٢٩

عنوان کانون پاسخ به تشخص مسجد در فضای محله و شهر به
  معنوینیازهای مادی و 

  زیبایی

های رخشنده زیب و زیور دادیم و آن را "و آسمان دنیا را به چراغ
)، (صافات: ١٢حفظ کردیم؛ این تقدیر خدای مقتدر داناست." (فصلت؛ 

)، (حجر: ١٦)، (نحل: ١٥)، (نحل: ١٤)، (نحل؛ ١٣)، (نحل: ١٢)، (نحل؛ ٦
  )١٣) و (نحل؛ ١٦

 هاینشانه و عالیم بر زیبایی بصری عناصر شهری با تاکید
  ایرانی اسالمی هویت

  محرمیت

 آنکهبی غیر از خانه خود،  ایخانه، به ایدآوردهای کسانی که ایمان "
ین ا ،شویدناجازت طلبیده و بر ساکنانش سالم کرده باشید، داخل 

) و ٨٠)؛ (نحل؛ ٢٧." (نور؛ ، باشد که پند گیریداستبرای شما بهتر 
  )٢٨(نور؛ 

  آرامش فضاهای مسکونی و فضاهای عمومی تامین امنیت و

  
	هاابزار و روش

شناسی مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش
ز، های مورد نیاتحلیلی است. مهمترین ابزار گردآوری داده -توصیفی

نامه بود. در مرحله نخست با استفاده از ای و پرسشروش کتابخانه
های تحلیل محتوای کیفی به استخراج کدهای حاصل از داده

ی به کدهای مکانی پرداخته شد. یابای و دستمطالعات کتابخانه
منظور استفاده از نظر خبرگان و حصول توافقی آنها در سپس به

وزن نسبی نسبت های حاصل از تحلیل محتوا، ارزیابی داده
وزن نسبی نسبت  ،های شهری متناظر با نیازهای انسانکاربری

مهمترین اصول شهر اسالمی در دو شرایط مطلوب و نامطلوب، 
سبی هر یک از اصول برای تحقق مطلوب هر یک از نسبت وزن ن

، از روش دلفی استفاده و با دو شیوه های اراضی شهریکاربری
گری انجام و تحلیل شد. برای انتخاب متخصصان مصاحبه و پرسش

با نظر مدیریت پروژه از بین متخصصان دانشگاهی اقدام به انتخاب 
لمی و عملی کلی در نفر از افرادی شد که دارای سابقه ع ۱۲دقیق 

حوزه معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی و دارای حداقل دو مقاله 
ها در دو بخش آمار پژوهشی در حوزه مورد نظر بودند. داده -علمی

وتحلیل شدند. در بخش اول برای توصیفی و استنباطی تجزیه
وتحلیل توصیفی نتایج بندی دیدگاه متخصصان و تجزیهجمع
به گزارش میانگین  25	SPSSافزار استفاده از نرم آمده بادستبه

  ).۶آماری هر یک از سئواالت و تهیه نمودار پرداخته شد (جدول 
 

  الگوی شهر ایرانی اسالمی برای پاسخ به نیازهای انسان
	

پایدار شهری با  توسعهی مورد تاکید این الگو، ز یربرنامهرویکرد 
است.  ی مشارکتی (مشارکت تعاملی با متخصصانز یربرنامهرهیافت 

، نهادهای دولتی و مردم با رهیافت زانیربرنامهی که اگونهبه
 اسپایه و اس. دبه نیازها دارن پاسخگومشارکتی سعی در ایجاد شهر 

است که در عرصه مردم نهاد  هاینامشارکتی سازمریزی برنامه
های مشورتی، اظهارات کمیته های مختلفی مثلشهرسازی به روش

 ند انجامتواهای آموزشی و طراحی میکارگاه کتبی، مناظره عمومی و
  شود.
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ت گرایانه است. به این صور رویکرد مطالعاتی الگو نیز رویکرد معرفت
بخش در شهر عنوان عامل هویتکه با توجه به اهمیت انسان به

ست؟ اسالمی چیشناسی برای پاسخ به این پرسش که مبانی انسان
به شناخت انسان از دید اسالم پرداخته و به تبع ابعاد گوناگون 

شهر اسالمی متناسب با انسان و نیازهای وجودی او (روح و جسم)، 
ی برای رشد او فراهم انهیزمو  ردیگیمجسمانی و روحانی او شکل 

کردن، نیازهای انسان در چهار رده یساز یتخصص. پس از دشویم
ی بندطبقهو معنامحور  محورفرهنگ، محورحیتفر، محورستیز
وان عنبه ریپذستیز. از سوی دیگر در این الگو اهداف شهر دشونیم

، با این تفاوت که به جای تاکید شودیممبنای نظری در نظر گرفته 
ی دقیق و رشد ز یربرنامهی پایین (نیازهای جسمانی) بر هاهیالبر 

ی باالتر (نیازهای روحانی) انسان، تحت هاهیالحداکثری در تامین 
معنی . شهر رشدپذیر بهشودیمعنوان شهر رشدپذیر تاکید 

های باالتر (نیازهای روحانی) یا سازی برای فعالیت در الیهتظرفی
سازی در هر نیاز ارضای هر نیاز بدون توقف در آن و زمینهعبارتی به

 در این الگو، بر دو برای حرکت و تامین نیاز در سطوح باالتر است.
ه کردن به آن باید بساحت بالقوه نفس تاکید شده است و برای عمل

 های باالتر شکوفاتنها در حد ضرورت پاسخ داد تا الیهدو ساحت اول 
های نخست کمتر و یا بیش از حد معمول پاسخ یابند، شوند. اگر الیه

آن  رسیدنفعلیتکنند و شرایط بهراه رشد و ارتقای نفس را سد می
ین ا مازلوکنند. البته براساس مطالعات دو سطح برتر را محدود می

های اول وابسته نیست، ولی در کامل الیه حالت الزامًا به تامین
اندازه، ظرفیت رشد بهتری دارد. اما هدف صورت تامین درست و به
ریزی دقیق و رشد سازی و هشدار برای برنامهاصلی این الگو، زمینه
محور و معنامحور) آن های سه و چهار (فرهنگحداکثری در الیه

ت دهد. درحقیقل میاست که هدف اصلی تعریف انسان را نیز تشکی
پذیری در سه بعد زیستی، توان گفت رویکرد پایداری و زیستمی

تر هستند و به بعد چهارم توجهی تفریحی و فرهنگی اجتماعی فعال
زیادی ندارند. مهمترین نکته مورد تاکید در شهر رشدپذیر، توجه به 

  ).۱بعد چهارم یعنی نیازهای معنامحور است (شکل 
ی بعد، برای برقراری روابط مطلوب بین نیازها تدوین مرحلهدر 

ی هانامهپرسشدر سه مرحله انجام شد. سپس  نامهپرسش
شده در اختیار متخصصان قرار گرفت و از آنها خواسته شد به تدوین

یی به گوپاسخمنظور به هایکاربر تعیین وزن نسبی هر یک از 
ایی شهر ایرانی نیازهای انسان و تعیین وزن نسبی اصول محتو

اسالمی نسبت به هم از نظر اهمیت در دو شرایط مطلوب و نامطلوب 
یی مطلوب به هر یک از گوپاسخو وزن نسبی هر یک از آنها برای 

نیازهای انسان بپردزاند. در این مطالعه، منظور از شرایط مطلوب، 
دسترسی به همه نیازها و منظور از شرایط نامطلوب عدم دسترسی 

	زهای اولیه بود.به نیا
	های شهری متناظر با نیازهای انسانکاربریوزن نسبی نسبت 

های اراضی شهری برای در این بخش، سهم هر یک از کاربری
گویی به نیازهای انسان در شهر اسالمی، توسط متخصصان پاسخ
ریزی، طراحی و معماران شهر ایرانی اسالمی تعیین شد. برنامهحوزه 

های شهری در قالب طیف رگذاری هر یک از کاربریدر ادامه میزان اث
لیکرت حاصل از دیدگاه متخصصان ارایه و میانگین آماری هر یک 

های شهری متناظر با نیازهای انسان نشان داده شد (جدول از کاربری
). زمانی که مقادیر انحراف معیار نسبت به میانگین خیلی کم بود، ۷

 هااز متخصصان به کاربری نشان داد که گزینه انتخابی هر یک
نزدیک به هم بوده و در صورت بزرگتربودن انحراف معیار، عکس این 

ای که کمترین انحراف معیار از میانگین در گونهامر صادق بود. به
ی های مسکونی، بهداشتترتیب مربوط به کاربریمحور بهنیاز زیست

ارک و های پربریترتیب مربوط به کامحور بهو درمانی، در نیاز تفریح
تیب تر محور بهفضای سبز و تفریحی و توریستی، در نیاز فرهنگ

های فرهنگی هنری و در نیاز معنامحور مربوط به مربوط به کاربری
های شهری برای کاربریمقایسه سهم هر یک از کاربری مذهبی بود. 

گویی به هر یک از نیازهای انسان در شهر ایرانی اسالمی نیز پاسخ
های مسکونی، بهداشتی و درمانی، تاسیسات و نشان داد که کاربری

گویی به نیاز ونقل برای پاسختجهیزات شهری و شبکه حمل
بز، س های تفریحی و توریستی، پارک و فضایمحور، کاربریزیست

ر، محوگویی به نیاز تفریحورزشی و تجاری و خدماتی برای پاسخ
ه گویی بزشی و مذهبی برای پاسخهای فرهنگی و هنری، آموکاربری

های مذهبی، فرهنگی و هنری، آموزشی محور و کاربرینیاز فرهنگ
گویی به نیاز معنامحور از بیشترین سهم و مسکونی برای پاسخ
  ).۲ها برخوردار هستند (نمودار نسبت به دیگر کاربری

  
  مطالعه انجام روش و رویکرد )۶ جدول

  وتحلیلروش تجزیه  روش پژوهش  رویکرد پژوهش  مراحل پژوهش
  مرحله اول

ترین استخراج نیازهای قابل تحقق انسان در محیط شهر، استخراج مهم
اصول محتوایی شهر ایرانی اسالمی برای تحقق مطلوب هر یک از نیازهای 

 نیازهایهای شهری متناظر با کاربریوزن نسبی تعیین نسبت انسان، 
ترین اصول شهر اسالمی در دو شرایط وزن نسبی مهم، تعیین نسبت انسان

مطلوب و نامطلوب، تعیین نسبت وزن نسبی هر یک از اصول برای تحقق 
  های اراضی شهریمطلوب هر یک از کاربری

  تحلیلی -استداللی  کمی و کیفی
روش دلفی با دو شیوه مصاحبه و 

 25ر افزاگری، استفاده از نرمپرسش
SPSS وتحلیل توصیفیمنظور تجزیهبه  

  مرحله دوم
  تحلیلی -استداللی  تحلیلی -استداللی  کیفی  الگوی شهرسازی ایرانی اسالمی برای پاسخ به نیازهای انسان ارایه
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شهر ایرانی اسالمی مهمترین اصول محتوایی وزن نسبی نسبت 
  های شهرییابی هر یک از کاربریجهت استقرار مکان

مهمترین اصول شهر ایرانی اسالمی براساس بررسی و تحلیل ادبیات 
دهی به هر یک از آنها در اختیار پژوهش احصا شد و برای وزن

متخصصان قرار گرفت. در این مطالعه، اصل عدالت با مفهوم کلی 
ها با توزیع عادالنه منابع و خدمات، اصل پرهیز از انواع مزاحمت

ی و بصری، اصل ارتباط با طبیعت با مفهوم هرگونه مزاحمت صوت
مفهوم وجود عناصر طبیعی در فضاهای مسکونی، محله و شهر، اصل 

محوری با مفهوم تاکید بر همبستگی اجتماعی، اصل محرمیت محله
تامین امنیت و آرامش فضاهای مسکونی و فضاهای با مفهوم 
 د، اصل زیبایی با مفهوم زیبایی بصری عناصر شهری با تاکیعمومی

ایرانی اسالمی و اصل مسجدمحوری با  هویت هاینشانه و عالیم بر
مفهوم تشخص مسجد در فضای محله و شهر مدنظر قرار گرفت 

  ).٣(نمودار 
طبق دیدگاه متخصصان هفت اصل عدالت، پرهیز از انواع 

محرمیت، زیبایی و  محوری،ها، ارتباط با طبیعت، محلهمزاحمت
  عنوان مهمترین اصول شهر ایرانی اسالمی مسجدمحوری به

هستند که در صورت محدودیت مالی و زمانی در هر دو شرایط 
ها، مطلوب و نامطلوب اصول عدالت، پرهیز از انواع مزاحمت

محوری و ارتباط با طبیعت از نظر اهمیت از اولویت بیشتر و محله
میزان اهمیت نسبت به دیگر اصول برخوردار اصل زیبایی از کمترین 

  هستند.

هر یک از اصول شهر ایرانی اسالمی برای تحقق وزن نسبی نسبت 
  ی اراضی شهریهایکاربر مطلوب 

سهم هر یک از اصول محتوایی شهر ایرانی اسالمی برای تحقق 
های اراضی شهری توسط متخصصان مطلوب هر یک از کاربری

د. شریزی، طراحی و معماری حوزه شهر ایرانی اسالمی تعیین برنامه
هر یک از اصول در قالب طیف مقادیر میانگین آماری در ادامه 

  ).۸لیکرت ارایه شد (جدول 
ها، محرمیت، متخصصان، اصول پرهیز از انواع مزاحمت طبق دیدگاه

محوری برای تحقق مطلوب کاربری مسکونی، اصول عدالت و محله
های تجاری و محوری برای تحقق مطلوب کاربریعدالت و محله

خدماتی، تاسیسات و تجهیزات و ورزشی، اصول عدالت و پرهیز از 
ی بهداشتی و درمانی، هاها برای تحقق مطلوب کاربریانواع مزاحمت

، ونقلاداری و انتظامی، تولیدی و صنعتی، آموزشی و شبکه حمل
اصول ارتباط با طبیعت، زیبایی و عدالت برای تحقق مطلوب 

سبز شهری و تفریحی و توریستی، اصول  های پارک و فضایکاربری
محوری برای تحقق مطلوب کاربری مذهبی و مسجدمحوری و محله

ها برای تحقق مطلوب کاربری پرهیز از انواع مزاحمتاصول زیبایی و 
فرهنگی و هنری از بیشترین سهم نسبت به دیگر اصول برخوردار 

ق اسالمی برای تحقایرانی مقایسه سهم هر یک از اصول شهر هستند. 
نیز نشان داد که در حالت کلی های اراضی هر یک از کاربری مطلوب

ها بیشترین از انواع مزاحمتمحوری و پرهیز اصول عدالت، محله
  ).۴سهم را نسبت به دیگر اصول دارند (نمودار 

  

 
  مطلوب و نامطلوبدر دو شرایط  های شهرییابی هر یک از کاربریترین اصول شهر ایرانی اسالمی برای استقرار مکانمقایسه سهم هر یک از مهم) ۳نمودار 
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	گیرینتیجه

الگوی شهر اسالمی برای پاسخ به نیازهای  این مطالعه با هدف ارایه
اگرچه در مطالعات پیشین از منظری خاص به انسان انجام شد. 

ریزی شهر ایرانی اسالمی پرداخته شده است مسایل مربوط به برنامه
که در جایگاه خود اهمیت و ارزش دارند، اما توجه به مبانی نظری 
منسجم برای تحقق نیازهای مادی، روانی، عقالنی و روحانی انسان 

 شناسی اسالمی در مطالعاتصورت توأمان برگرفته از مبانی انسانبه
به همین منظور ابتدا شده مورد غفلت قرار گرفته است. انجام
بندی نیازهای انسان از دیدگاه متفکران غربی و مسلمان بررسی طبقه

برخی از مهمترین مطالعات نشان داد که  شد. ارزیابی و مقایسه
دی ج بندی نیازهای انسان از منظر متفکران غربی با نقدهاییطبقه
خأل مدل جامع از انسان و نیازهای او را اند رو بوده و نتوانستهروبه

یابی به مدلی کاربردی از نیازهای بنابراین برای دست. رفع کنند

  های متفکران انسان مروری بر مهمترین منابع اسالمی و نظریه
 

بندی نیازهای انسان از سوی متفکران طبقهمسلمان ضرورت داشت. 
  عنوان دین گویی اسالم بهتالشی برای تبیین چگونگی پاسخمسلمان 

 

خاتم به نیازهای متغیر انسان است و همین امر سبب شده که هر 
 بندیهای دو، سه و یا چهار ساحتی به بررسی و دستهیک در الیه

مدلی جامع و  یهبرای ارانیازهای انسان بپردازند. در این مطالعه 
ترین و روشناز  ریزیاز نیازهای انسان در حوزه برنامه کاربردی
ان که نفس انس (ع)برگرفته از روایتی از امام علی ترین اظهار نظرکامل

را در چهار مرتبه گیاهی، حیوانی، عقالنی و روحانی تقسیم کرده 
ی امعج تعریفاین روایت  عنوان یک فرض کمک گرفته شد.بهاست، 

توسط متفکران اسالمی نیز شرح داده شده و در از انسان است و 
چند تحقیق معمارانه و شهرسازانه مبنای بعد اسالمی کار قرار گرفته 

در دیدگاه اسالمی شکل  مشخص و براساس مبنای نظریاست 
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 تفصیل هایبندطبقهدیگر  نسبت بهجزئیات بیشتری  گرفته و با
انسان متناظر با مراتب نفس  در مرحله بعد، نیازهای داده شده است.

 زا مناسبی شناخت بتواند تابندی شد و قوا در چهار سطح طبقه
تناد با اسسپس کند.  فراهم شهری ریزانبرنامهطراحان و  برای انسان

به قرآن و سنت، به معرفی اصول محتوایی شهر اسالمی و مفهوم 
هر یک از  نهیبهمنظور تحقق ی شهری بهز یربرنامههر یک از آنها در 

برای برقراری روابط بعد  مرحلهدر پرداخته شد. نیازهای چهارگانه 
ها طی در سه مرحله به تدوین نامهمطلوب بین نیازها پرسش

ها در اختیار متخصصان قرار گرفت نامهسپس پرسشپرداخته شد. 
ویی گا برای پاسخهو از آنها خواسته شد وزن نسبی هر یک از کاربری

به نیازهای انسان، وزن نسبی اصول محتوایی شهر اسالمی نسبت 
به هم از نظر اهمیت در دو شرایط مطلوب و نامطلوب و وزن نسبی 

گویی مطلوب به هر یک از نیازهای انسان هر یک از آنها برای پاسخ
های شهری برای کاربریمقایسه سهم هر یک از را تعیین کنند. 

گویی به هر یک از نیازهای انسان در شهر اسالمی نشان داد پاسخ
های مسکونی، بهداشتی و درمانی، تاسیسات و تجهیزات که کاربری

، محورگویی به نیاز زیستونقل برای پاسخشهری و شبکه حمل
سبز، ورزشی و های تفریحی و توریستی، پارک و فضای کاربری

های محور، کاربریبه نیاز تفریح گوییتجاری و خدماتی برای پاسخ
گویی به نیاز فرهنگی و هنری، آموزشی و مذهبی برای پاسخ

های مذهبی، فرهنگی و هنری، آموزشی و محور و کاربریفرهنگ
گویی به نیاز معنامحور از بیشترین سهم نسبت مسکونی برای پاسخ
ها برخوردار هستند. تعیین وزن نسبی اصول به دیگر کاربری

وایی شهر ایرانی اسالمی نسبت به هم از نظر اهمیت در دو محت
شرایط مطلوب و نامطلوب نشان داد که طبق دیدگاه متخصصان 

ها، ارتباط با طبیعت، هفت اصل عدالت، پرهیز از انواع مزاحمت
، زیبایی و مسجدمحوری مهمترین اصول محرمیت محوری،محله

دیت مالی و زمانی محتوایی شهر اسالمی هستند که در صورت محدو
در هر دو شرایط مطلوب و نامطلوب اصول عدالت، پرهیز از انواع 

محوری و ارتباط با طبیعت از نظر اهمیت از ها، محلهمزاحمت
اولویت بیشتر و اصل زیبایی از کمترین میزان اهمیت نسبت به 
دیگر اصول برخوردار هستند. وزن نسبی هر یک از اصول برای 

به هر یک از نیازهای انسان نیز نشان داد که در  گویی مطلوبپاسخ
ها محوری و پرهیز از انواع مزاحمتحالت کلی اصول عدالت، محله

  بیشترین سهم را نسبت به دیگر اصول دارند.
بندی آنها براساس توجه به نیازهای انسان و طبقهبه این ترتیب 

 مبانی نظری مشخص پیرامون مراتب نفس و نیازهای انسان در
بندی اهمیت نسبی آنها براساس ضرایب و دیدگاه اسالمی، اولویت

سازی منظور زمینهشهری به های توسعههای مشخص در طرحوزن
ریزی دقیق و رشد حداکثری در پاسخ به نیازهای پایه و برای برنامه

واال در قالب الگوی شهر اسالمی موجب تمایز مطالعه حاضر با سایر 
 ریپذستیزاهداف شهر ی در این مطالعه، مطالعات شد. از سوی

 یابی به توسعه پایدار شهریعنوان رویکردی در راستای دستبه
عنوان مبنای نظری در نظر گرفته شد، با این تفاوت که به جای به

ی دقیق و رشد حداکثری در ز یربرنامهبه تاکید بر نیازهای جسمانی، 
تامین نیازهای روحانی انسان تحت عنوان شهر رشدپذیر مورد توجه 

این الگو با توجه به تاکید اسالم بر  هدف اصلی از ارایهقرار گرفت. 
های ریزی دقیق و رشد حداکثری در الیهسازی برای برنامهرشد، زمینه

این نیز هدف محور و معنامحور) آن بود که سه و چهار (فرهنگ
ارضای هر نیاز بدون توقف در این الگو اصلی تعریف انسان است. 

سازی در هر نیاز برای حرکت و تامین نیاز در سطوح در آن، زمینه
ر مهم قدباالتر مورد تاکید است. به صورتی که هیچ نیازی نباید آن

از این بنابر  تلقی شود که مانع پاسخ به نیازهای سطح باالتر شود.
ی شهری مرتبط با انسان است، توجه به ز یربرنامهشهر و  که جاآن

ضرورت دارد و باید ابعاد انسانی و نیازهایش برای رشد او در شهر 
  ی توسعه شهری مورد تاکید قرار بگیرند.هاطرحدر تدوین 
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