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  چکیده

جعل کرده اند و آن را  قا،یشمال افر یشهرها یبا مطالعه کالبد ،یفرانسو است که شرق شناسان، عمدتاً یاواژه یشهر اسالم

 یاسالمشهر به  ،نمودند انیمسلمانان( ب یشهرها ی)نه همه که با آن برخورد داشتند ییشهرها یدرباره، ها را یژگیاز و یاپاره

با  ینیفرهنگ و آداب و رسوم سرزم یختگیبه در هم آم یو برخگردد بر می میبه اقل یها برخیژگیو نیکه ا ینسبت دادند در صورت

 یبررس  یراب .ندارد یاسالم ینیجهان ب یعیو تشر ینیتکو یهابا آموزه میمستق ارتباطکدام  چیگردد که ه یباز م یفرهنگ اسالم

( پرداخته شود تا  تی)قول و فعل اهل ب سنت نیو همچن میقرآن کر یعنیکتاب آن  نیبه مهمتر دیاسالم  با نیدمفهوم شهر در 

کاوش در مفهوم شهر از روش  یمقاله برا نیدر ا .افتیرا در یشهر اسالم یعیو تشر ینیتکو یها یژگیبتوان و دیشا

که  دیشهر استخراج گرد یبرا نیو مصر( ازکتاب مب نهیمد ه،یقر)بلد،  چهار مفهوم متن استفاده شد و لیو  تأو یدارشناسیپد

ها یژگیو نیشد و ا لیمربوطه توسط آنها روشن و تکم اتیروا یو بررس نیمطرح د یعلما ریمفهوم توسط تفاس نیا یهایژگیو

 شهر معاصر یهایگژیبا و نیدر جهان و همچن یشهرساز دیجد اتیو با نظر یشهر اسالم یشرق شناسان درباره اتینظربا 

ها و انسان ستیز ینحوه یبرا یاسالم عتیدهد که در شریانجام شده نشان م یهایبررس .دیگرد قیو تطب سهی( مقای)اسالم

شهر  تیشوند و  در نهایآنها در شهر م ستیز طیشرا یکننده نییمشخص وجود دارد که تع یهاآنها دستورالعمل یسبک زندگ

-یو ...( م ییایجغراف ،ی)فرهنگ گریکنار عوامل د درو کالبد آن را  ردیگیشکل م یو سبک زندگ ستیز یهویش نیا ریثأتحت ت

 یشهر د.باش یتواند شهر اسالمیشده است و نم ادی یهادور از آموزه اریشود، بسیم دهینام یآنچه امروزه شهر اسالم سازد.
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 لهأبیان مس
پارادایم و رژیم فکری غالب  ، شهری رخ می نماید. شهر از دل افکار، پندار، اندیشه، در هر  دوره ای  و  زیر سلطه ی هر 

 ود و به منصه ی ظهور می رسد. شهرهای نخستین، شهر ایرانی دوران قبل از اسالم،ایدئولوژی؛ رفتار و در نهایت عمل زاده می ش

ائی؛  ، شهر عصر تاریکی و شهر عصر روشنگری و رنسانس، شهر برده دار  و  شهروندمحور  یونان و رُم، شهر قرون وسطائی اروپ

انشهر کمونیسم، شهری فراتر سوسیالیست ،  آرم شهر عصر مدرن، شهر شهر انقالب صنعتی و وقایع پس از آن، شهر سرمایه داری،

ک از این شهرها و حال شهر بی  شهر ؛ شهری بدون نام و نشان و بدون حد و مرز، شهر قطب ها و کریدورها. هر ی 1شهر از

 تاکنون از دل یک فلسفه و ایدئولوژی خارج شده است و تحقق یافته است. 

ت، هر اندیشه ی مانایی برای خود شهر ن طبق یک روال طبیعی  در جهان رخ داده اسبنابراین با توجه به آنچه از آغاز تا کنو
شهری کوچک، متوسط و یا بزرگ؛ شهری افقی یا داشته است. شهری با ویژگی های خاص، شهری سفید، سیاه یا خاکستری؛ 

در اینجا  ی؛ مدینه فاضله یا مدینه ضاله.عمودی؛ شهری روی زمین، زیر زمین یا در آسمان و زیرآبها؛ شهری این جهانی یا آن جهان
ی شهر دارند که بر  این سوال مطرح می شود که آیا ادیان آسمانی به عنوان یک ایدئولوژی و فراپارادایم، اصول و مبانی درباره

گر دارد، چگونه و اساس آنها شهر شکل بگیرد.آیا دین هم مانند سایر افکار و اندیشه ها، نظریاتی در باب شهر و شهرسازی دارد؟ ا
( در این باب در چه وجهی است؟.  آیا یکی از دغدغه های جدی اندیشمندان مسلمان)اسالم( باید شهر باشد و اشاراتی)کلی یا جزئی

 د در متون  این متفکرین اسالمی وجود داشته باشد؟ بای
است که گذشته، حال و آینده انسان  شهر جایی است برای زندگی و زندگی مهمترین رکن حیات بشری است. با زندگی کردن

بول د. شهر محملی است برای این زندگی و ظرفی است برای تحقق آن. و اگر قرقم می خورد و دنیا و آخرت او شکل می گیر
داشته باشیم که ظرف بر مظروف تاثیر می گذارد، پس شهر بر شیوه ی زندگی انسان و نحوه ی برخورد او با عالم اثر می گذارد  و 
او را به سمت خیر یا شر می برد. پس شهر علی االصول جای با اهمیتی است که بی تفاوت نمی توان از کنار آن گذشت و غایت و 

ای آن در نظر نگرفت و ویژگی ها و حاالت آن را بیان نکرد؛  چون که نمی توان انتظار داشت از یک کیفیت مطلوبی( برآرمانی)
 رهیزگار خارج شود و از مدینه فاضله، انسان های فاسق و البته منکر استثناء نیز نمی توان شد. مدینه ضاله، انسان های سالم و پ

شهری مختص به خود را می اندیشد و تحقق می   مذهب و مکتب و جامعه ایبا توجه به این شرایط و گفته ها،هر بنابراین 
در ایران  معاصرمتفکرین شیعی)علمای حوزوی( یاندیشه  و قرآن از دریچه ی نگاه بخشد؛ این مقاله بر آن است که شرح شهر در

غرب مقایسه کند و  این نظریات را درباره ی شهر اسالمی و همچنین نظریات جدید شهرسازی در    را با اندیشه ی شرق شناسان
و  شاگردان او)آیت ا... با یکدیگر تطبیق دهد. بنابراین  به طور اخص روی اندیشه های عالمه طباطبایی)صاحب تفسیر المیزان( 

ه ها ین اندیشجوادی آملی و ... (،همچنین  سلسله دروس فقه نظام عمران شهری آیت اهلل محسن اراکی و ... متمرکز می شود و ا
با نظریات افراد برون مرزی نظیر نجم الدین بمات، ابولوقود، الصیاد، ریموند، بسیم سلیم حکیم و همچنین نظریات جدید شهرسازی 

شود و این شهر با شهر معاصر در نهایت مقایسه  و مورد ارزیابی  ایسه و تطبیق می شود و شهر از دل نظریات آنها استخراج میمق
 قرار می گیرد. 

 نی نظریمبا
 "شهر اسالمی"شرق شناسی و  

ی تاریخی ممالک نامیده شدن شهرها "شهر اسالمی"و اطالق آن به شهرهای مسلمانان به ویژه  "شهر اسالمی"رواج تعبیر
دی، مظهر تجلّی خاصی از اصول و اسالمی یا شهرهای مسلمان نشین بر این فرض استوار است که این شهرها،از نظر کالب

 باشند.ها متمایز میها و فرهنگان بینی اسالمی بوده و به این ترتیب، از شهرهای سایرتمدّنهای جهتراوش
)شمال غربی قاره افریقا( توسط فرانسه در قرن نوزدهم و تحت سلطه قرار  مغرب پس از استعمار( می گوید: 2005) ریموند 

استعماری انجام گرفت.نتیجه این  -وسیعی در ارتباط با نیازهای اداریگرفتن سوریه بعد از جنگ جهانی دوم ، مطالعات منطقه ای 
مناطق مذکور  اسی دینی و اقتصادی در شهرهایمطالعات ترسیم نقشه های دقیق شهری و بناها، و کشف و توصیف  نظام های سی

 
1. Urban 
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به موضوعی مهم در  "شهر اسالمی "در طول این دوره استعماری مفهوم ( بیان می کند : 1994) (. هاندا1390)نقل در فالحت، بود
سان تعدادی از شرق شنا 1920و در نهایت پس از دهه   (35، 1390)نقل در فالحت، گشتمیان پژوهشگران اروپایی تبدیل 
در شمال  "شهر اسالمی "را جعل کردند. در حقیقت ظهور این گرایش و تعریف  "شهر اسالمی"فرانسوی برای اولین بار اصطالح 

)شمال غربی آفریقا( در مکتب شرق شناسان الجزیره اتفاق افتاد و به دنبال آن مطالعات بعدی با  در مطالعات شهری مغربآفریقا و 
 (. 36،  1390 )فالحت، های بعدی ادامه پیدا کرد ذهنیت های مشابه تا دوره

گیرد و ا نقد و حتّی  انکار قرار میهای گوناگون مورد تأئید یبه انحاء مختلف توسط افرادی با دیدگاه "شهراسالمی"نظریه
ای و اجرایی( از ی، حرفههای گوناگون،افراد بسیاری )از جوامع علمی، آموزشی،مدیریترغم انکه به تناسب و در مواضع و جایگاهعلی"
اصلی این تنوع و . علت "القولی از این موضوع و اثر بسیار مهم در دسترس نیستگویند، امّا تعریف متّفقسخن می "شهر اسالمی"

ین که بینی  توحیدی اسالم دانست. افزون بر اتکثّر  آراء را نیز شاید بتوان در مبانی فکری و میزان تسلط افراد بر تعالیم و جهان
ها و عدم توجه به امکانات تجلّی متفاوت تعالیم اسالم در زمان "،"جهان اسالم را مترداف با جهان عرب دانستن "اشتباهاتی چون 

از  "های افراطیگراییملّی"از سوئی و "توجهی به آثار ناشی از جامعیت و جاودانگی و جهانی بودن اسالمبی"،"های متفاوتمکان
 (.2-1، 1389زاده، )نقی اندئه این نظریات مؤثر بودهسوی دیگر در ارا

ای برای تفسیر ریخت شناسی شهری روش کلی محققین غربی در سال های نخست قرن بیستم توجه به اسالم به عنوان پایه 
وابسته بود.  بود. با این وجود، این پایه چندان گسترده نبود و عمدتا به تحلیل توصیفی از فرم و سازمان شهری و طرح معماری
جهت روش اتکای اولیه به اسالم به عنوان مبنایی برای تحلیل، اساساً منطقی بود. با این حال نتایج کار آنان به مقدار زیادی به 

(. آنها عمدتاً نوعی تحلیل توصیفی از نمود کالبدی شهر را بدون تحلیل فرآیند ساخت و 16، 1389)دانش، شناسی دچار اعوجاج شد
شده توسط شرق شناسان، متأسفانه آشکار است که بیشتر مطالعات انجام (360-359، 1381)حکیم، رد متابعت قرار دادندساز آن مو

ر بر شهر اسالمی را از خود بر جای نگذاشته اند. دلیل این امر را شاید بتوان در عدم شناخت کافی ایشان از یک تحلیل درست و ناظ
 (.28 ،1390دانست)فرجام، بینی اسالمیصلی جهانمبانی بنیادی دین اسالم و منابع ا

  "شهر اسالمی "سیر تحول مطالعات مربوط به مفهوم  .1جدول 
 نقاط ضعف نقاط قوت محققان شاخص نوع نگرش 

ول
ه ا

ور
د

 

 مکتب مغرب:
مطالعات بر مبنای 
شهرهای مغرب و 

 شمال افریقا
 

 برادران مارشه
 1947روبرت برونشویگ،

 لو تورنه
 ر روی شهر اسالمیعه علمی بشروع مطال

شهرهای "روی تعدادی از مطالعات میدانی وسیع بر 
 "اسالمی

 در اوایل قرن بیستم "شهراسالمی"جعل مفهوم-
 "شهراسالمی"فهم و بیان فرمال از -
مقایسه با شهرهای کالسیک و قرون وسطای -

 اروپایی
 تعمیم دهی خصوصیات براساس نمونه های معدود  -
 ناسان کالسیکاز تفکر شرق شتاثیر پذیری -
از متن اجتماعی  خارج "شهراسالمی"خوانش -

 سیاسی و فرهنگی و بستر زندگی واقعی

 مکتب دمشق:
مطالعات بر مبنای 
 شهرهای خاورمیانه

 سوواژه

ترکیب و تلخیص دو 
 فن گرونه بام مکتب

وم
 د

ره
دو

نگرش های تجدید  
 نظر طلبانه

 1969الپیدوس 
 1970هورانی 

 1970ون ار
 1975کاهن،ویرث 

 1960اوایل دهه نظرات قبلی در بازنگری -
 نگرش به شهردر زوایای جدید طرح -
تاکید بیشتر بر مطالعات فرهنگی و اجتماعی و -

 نهادهای شهری
توجه به جامعه و ساختار جامعه شهری به عنوان متن -

 "شهراسالمی"مطالعه
 "سالمیا"اعتبار صفت میزانطرح سواالتی کلیدی در -

 شهرهابرای 

 امعهجمابین شهر و ساختاری رابطه فقدان  -
 ردپای نگرش های منفی گرایانه -
 یشهراستخدام دستگاه نظری بیگانه : نظریات -

  "شهراسالمی"در تعریف و توصیف ماکس وبر 

وم
س

ه 
ور

د
نگرش های منتقد، نو و  

 بومی گرایانه

 1987ابولوقد 
 1991الصیاد

 2005و1994ریموند

 ایه ای دوره اول و دوره دومدپنق-
حضور فعال تر نظریه پردازان بومی و تاکید بر خوانش -

 شهر بر مبنای منابع اصلی و اولیه
 نگاه نو برای مطالعه شهرو پیشنهاد روش -
 صلب و قطعی پیشینهای چارچوب شکستن -
 "شهرهای اسالمی"توصیف جامع و چندبعدی شروع -
طور مستقل و بی  هبشهر اسالمی تالش برای فهم  -

 سه با شهر اروپایینیاز از مقای

ی برخی ویژگی هاهای نادقیق تعمیم تداوم -
 به تمام شهرها موردی

 برخی مناطقبه  محدود شدن نمونه های مطالعاتی-
 نگاه فرمال به شهر-

 (1394و سجادیان و صفایی پور،  1394؛ و عمران زاده،1390تدوین و استخراج : نگارنده  از )فالحت،
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با توجه به سیر تاریخی نظریات شرق شناسان پیرامون شهر اسالمی، این نظریات بیشتر حول محور کالبد و ویژگی های کالبدی 
 شهر اسالمی می چرخد و تحلیل های منطقی و درستی از شهراسالمی و ویژگی های اجتماعی آن صورت نگرفته است.  

 اندیشمندان داخلی نظریات
یقاتی درباره ی شهر اسالمی، واژه ی جعل شده توسط شرق شناسان، در بین متخصصین ال های اخیر، تحقاز سوی دیگر در س

داخلی و بومی  نیز صورت گرفته است که برخی از کالبد به مبانی شهر اسالمی رسیده اند و رابطه ای میان آنها برقرار کرده اند و 
نتایج تحقیقات داخلی در چند طیف قابل بنابراین  ده اند. ر اسالمی نائل آمگی های کالبدی شهبرخی دیگر از مبانی اسالم به ویژ

 دسته بندی می باشد: 
 نظریه های کالبد محور -1

 نظریه های  محتوا محور -2

حقیقت ، نظریات محققین بر این اصل استوار است که با اسالمی کردن چهره ی شهر، می توان به "کالبدمحور"در نظریه های  
از درون بافت تاریخی شهرهای   ن گروه به دنبال ویژگی های کالبدی شهر و مشخصات آنت یافت. بنابراین ایشهر اسالمی دس

 ، شهر خود را اسالمی کنند و از راه ظاهر به باطن شهر دسترسی پیدا کنند.یکالبدعناصر  می باشند تا از طریق  اسالمی
ون اصیل اسالمی)قرآن و روایت(می گردند. این ای شهر اسالمی از متان به دنبال ویژگی ه، اندیشمند"محتوا محور"در نظریات 

شهر را بر این اساس  گروه معتقدند که باید از باطن به ظاهر شهر رسید و باید ویژگی های شهر را از مبانی اسالمی استخراج کرد و
 شکل داد. 

ه است.  برای فهم مفهوم شهر استفاده کرد قرآن  و روایت ن به شهر اسالمی، ازاین مقاله رویکرد دوم را انتخاب کرده و برای رسید
مشغول استخراج مفاهیم و ویژگیهای شهر اسالمی می  علمیه گروهی از اندیشمندان در دانشگاه و گروهی در حوزهکشور   در داخل

 عرصه می باشند. اراکی پیشگامان و پیشروان این محسن نقی زاده و در حوزه، آیت اهلل محمد باشند. در دانشگاه دکتر
ورود یافته آیت اهلل اراکی از اندیشمندان داخلی  و علمای حوزوی است که در چندسال اخیر در حوزه فقه به نظام عمران شهری 

که به  استتبیین نموده  اصول کلی کاربری های شهری در فقه اسالمی  و است و نظریاتی را در باب کلیات نظام عمران شهری
 شرح زیر می باشد:

می   چهل خانه از مسجد محله در هر جهتحدوده محله ) مناطق شهری بر سه دسته اند: محله ها؛ مرکز شهر؛حومه شهر. -1
 /می باشد فرسخ 4مایل یعنی  12 شهر؛ قطر کلی شهر یعنی  مساحت کلی/می باشدمرکز محله  ،محلهو مسجد باشد 

می باشد/همچنین مرکز شهر مسجد اعظم یا مسجد  محدوده حومه شهر فاصله ی چهار فرسخ از محدوده ی اصلی شهر
 (باشد. جامع شهر می

دمات موردنیاز ساکنان محله؛ خدمات موردنیاز عامه ی مردم خدمات شهری نیز به تناسب این سه منطقه بر سه دسته اند: خ -2
 شهر؛ خدمات موردنیاز عابران و مسافران عبوری .

 ها و ...  : قاعده ی الضرر و الضرارلزوم رعایت حریم در ابنیه و مساکن و راه    -3

 .باشدبنابراین وسعت مسکن مطلوب می : مسکن محل سکونت و ارامش استوسعت فضای کار و زندگی شرعاً مطلوب است -4

ساختمان های شهری باید در جهت افقی باشد نه عمودی زیرا باز بودن فضای دید)ارتباط مردم با فضای آسمان و آیات  -5
 و همچنین اشراف بر سایر ساختمانها مذموم می باشد بنابراین باید از ارتقای غیرضروری پرهیز کردشد مطلوب می با الهی(

 . دمرتبه سازی()نهی بلن

راه های  -راه های برون شهری)اصلی و فرعی( -تقسیم راه ها به سه  نوع اصلی : راه های درون شهری)اصلی و فرعی( -6
 محیط شهری

 -جداسازی راه سواره و پیاده  -و حرمت ایجاد مزاحمت برای عابران  منع سد طریق -هاراه  سعه ی ضوابط و قواعد راه ها: -7
  رعایت حریم راه -خدمات رسانی به عابران در میان راه هاایجاد مراکز 

ممنوعیت شرعی آسیب رسانی به سالمت جامعه: با توجه به مطلوبیت شرعی صرفه جویی و همچنین ممنوعیت شرعی  -8
به سالمت جامعه و ضرورت ایجاد محیط بهداشتی مناسب  و آرام برای زندگی شهری الزم است ساکنان آسیب رسانی 

 بدون نیاز به استفاده از وسایل نقلیه   به مراکز خدماتی مورد نیاز رفت و آمد کرده و نیازهای خود را برآورده سازند. بتوانند
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 لزوم تعیین محل های مناسب برای استقرار وسایل نقلیه -9

طبیعی قلیه راه ها و خدمات الزم برای وسایل ن ایجاد ضرورتضرورت بهره برداری از دام های اهلی در زندگی شهری و  -10
  نظیر اسب و استر و قاطر و درشکه

ضرورت رعایت امنیت در عمران شهری: امنیت فیزیکی)جانی و مالی و عرضی( و امنیت اخالقی و امنیت معنوی  واحد های  -11
 مسکونی

 و عدم مطلوبیت ساختمان بیش از حد نیازتراکم واحد های مسکونی  اجتنابضرورت  -12

 شهریمطلوبیت زیبایی در محیط زندگی  -13

 ضرورت ایجاد فضای سبز  -14

 سبز و سفید و  قرمز)مگرموارد استثناء( رنگ های برتر و کاربرد آن در سطح شهر: -15

 لزوم رعایت نظافت در محیط زندگی شهری -16

نمادها، عالئم و اشکال باید متناسب با جان ارزشی شهر و زیرساخت های فرهنگی : عمران شهریممنوعیت بیگانه گرایی در  -17
 آن باشد. 

 (.261 -252 ،1397)اراکی،ضرورت تناسب بین قالب شهر با جان و روح شهر -18

عنصر، به یا سه  "فضا"پوشانی سه نقی زاده نیز اذعان دارد که برای ظهور شهر اسالمی، همانند ظهور هر شهری، انطباق و هم
آن ضرورت دارد. این سه فضا عبارتند از : فضای فکری، فضای عملی و فضای کالبدی . در حقیقت شهر اسالمی  "ارکان "عنوان 

ترین کننند. اصلیدو مقولة مهم دیگر نیز در تعریف شهر اسالمی و تجلّی آن ایفای نقش می "کالبد "فقط کالبد نیست و عالوه بر
 "( است که البته مهمترین مقولة مربوط به او نیز وجه فکری یا به عبارتی وجه ایمانی اوست. عنصر بعدییا مومنعنصر، انسان)

عمل  اند.ها)اعم از مدیر شهر و اهل شهر(و طبیعت و آثار انسانی حاکم حاکم بر شهر و بر همة روابطی است که بین انسان"قوانین
کالبد شهر می باشد که متأثر از "گیرد.  عنصر سوم شهروندان( در این فضا شکل میران یا و رفتار  مسلمانان)اهل شهر اعم از مدی

(.  بنابراین مهمترین عامل 6: 1389دو عامل دیگر به اضافة شرایط خاص محیطی،اقتصادی،فنّی،علمی و هنری است. )نقی زاده، 
رفتارهای خود)متاثر از بینش توحیدی ( شهر را ارها و ی شکل شهر در شهر اسالمی انسان مومن می باشد که با هنج هشکل دهند

به چاپ رسانده  1396او جدیدترین نظریات خود درباره ی شهر اسالمی را در کتاب از اندیشه تا ظهور اسالمی در سال  می سازد.
 است.

نیز در عرصه شهر اسالمی  ... دانش و تقوایی ، و خدایی و برقی و تقدیسی و ، (1387) (، ایازی1390) اندیشمندانی نظیر فرجام
)اصول کافی،  و روایاتو تفاسیر  و با توجه به آیات  نگاه آنان در داخل کار کرده اند که ویژگی های شهر اسالمی از دریچه ی

 بدین شرح می باشد:  صحیفه سجادیه، نهج البالغه و ...(

 آیات و روایات()با توجه به  ویژگی شهر اسالمی از نگاه اندیشمندان بومی .2جدول 
 محل عبادت و مرکز نشر توحید اسالمی -1
 اشاعه معنویت و دین ورزی -2
 امنیت -3
 رزق فراوان و ارزان -4
 دارای حرمت، کرامت و اعتبار -5
 وجوش و کانون فعالی از حیات و زندگیمکانی پرجنب -6
 دسترسی آسان به خدمات و امکانات زیربنایی -7
 عمران و آبادانی-8
 سالممحیط زیست  -9

 فقدان فاصله طبقاتی -10
 کسب و کار و تجارت حالل -11
 آزادی بیان و عقیده -12
 سکونت پرهیزگاران و دانشمندان -13
زمامداری حکیمان خردمند )رهبری بر حق(: خوش رفتاری با  -14

مردم،آبادانی زمین و اصالح اهلش، گرفتن مالیات و خراج و مدارا و 
 .قالن و عادالنت با عات، مشورسازش در اخذ آن ، اجرای عدال

 برخورداری از نظم و برنامه و تدبیر در امور شهری -15
 توسعه فضاهای عمومی و توجه به این امر  -16
 تساوی در اعمال حقوق شهروندی برای همگان -17
 شهر به عنوان یک اجتماع کامل از طریق عقد پیمان برادری-18
 خوش رفتاری با همسایه وسیله آبادانی شهر -19
 ساخت مسجد جهت انجام امور مربوط به دین و دنیای مردم.-20
شغل مردم در شهر خودشان باشد نه در شهرهای اطراف)خودکفایی و -21

 استقالل(
استفاده از قواعد الضرر، اتالف،اتقان، عدالت و .... به عنوان اصول -22

 الضرر بر تمامی قواعد شهری ارجحیت دارد و درقوانین شهری: قاعده ی 
می شود، آن عمل مضر و صورتی که با انجام عملی به گروهی ضرر وارد 

 .ممنوع اعالم می شود
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بیشتر بر آیات و روایات مربوط به شهر )متون محور(متمرکز بود  )داخلی(با توجه به آنچه گفته شد، نگاه اندیشمندان مسلمان بومی
اکثر  در نگاه   بود . بدبینانه ناصر فرمال شهر( و در عین حالسی ع)برراست که نگاه شرق شناسان بیشتر کالبدمحوراین در حالی 

به صورت یک ابژه خارج از متن اجتماعی سیاسی و فرهنگی و خارج از بعد زمان، یعنی شهر "شهراسالمی"خوانش شرق شناسان 
 در صورتی که  ت گرفته استشده است. و بیشتر مقایسه تطبیقی با شهرهای اروپایی صور انجامجدا از دنیای زندگی شده اش، 

، ویژگی های و همچنین سبک زندگی پیامبر و مدینه النبی از متون اصلی اسالم )حوزوی و دانشگاهی(اندیشمندان اسالمیبرخی از 
 درباشد که  امعه مسلمان و شیوه ی اخالق و رفتار آنها میمربوط به شهر را استخراج نمودند و تاکید آنها بیشتر بر سبک زندگی ج

با توجه به پژوهش های  بنابراین . هایت از طریق سبک زندگی اسالمی به تدریج کالبد شهر موردنیاز آن نیز شکل خواهد گرفتن
و محله متمرکز بود در  بازار و مسجد و مدرسه نظریات شرق شناسان بیشتر بر روی ویژگی های کالبدی شهر نظیر انجام شده، 
در خصوص شهر اسالمی از قرآن و روایات استخراج شده بود، بیشتر به سبک  محتوامحور ومیآنچه توسط اندیشمندان ب صورتی که

البته این گونه مطالعات نیز که به نوبه خود به صورت عمیق و تحلیلی به مفهوم شهر پرداخته باشد اندک ؛  می شد زندگی مربوط
 .ن زمینه می باشدی کار بسیار دارد که موضوع این مقاله و این پژوهش در ایاست و جا

 پژوهشروش 
روش انجام پژوهش حاضر، به صورت ترکیبی از روش های پدیدارشناسانه)اول شخص و هرمنوتیک(  می باشد که از طریق آن 

پدیده  و به تعداد پدیدارشناسان، روش تحقیق چون متناسب با "تشریح و تحلیل پدیده ی شهر  پرداخته می شود و  -به توصیف
یک( متن و تحلیل محتوا وجود دارد، از این رو در ( و راه های زیادی برای تاویل)هرمنوت1392)پرتوی،"وجود استپدیدارشناسی م

سیر المیزان به تاویلی برای رجوع به قرآن به عنوان اصلی ترین منبع این پژوهش استفاده شد و تف -این تحقیق، از روش تفسیری
به آیه( از آیات قرآن و ردید.   در این تحقیق به روش عالمه در المیزان)تفسیر ایه عنوان راه وصول به فهم آیات قرآن انتخاب گ

ارتباط آنها با یکدیگر بهره گرفته می شود و آیات به صورت تک ایه ای و منفرد بررسی نشده بلکه در قالب شبکه ای و حلقه وار   
در این روش از تک آیه بدون دقت در بنابراین .   تخراج  شده استاز دل انها اس شهر ار یکدیگر قرار گرفته اند و مفهوم واژهدر کن

آیات مشابه و مکمل آن و همچنین آیات قبل و بعد آن که توضیح دهنده ی آن است، استفاده نشده است. بعد از اینکه ویژگی های 
ه در مفاتیح الحیاه آیت اله جوادی وطه استخراج گردید، این ویژگی ها در تطبیق با  آرای مطروحشهر از دل قرآن و روایات مرب

ر نقی زاده و فقه نظام عمران شهری آیت اله اراکی ،   تدقیق و تکمیل گردید.   نتیجه حاصله   با نظریه آملی ،  شهر اسالمی دکت
ی ها  با شهرهای معاصر  انطباق داده شد تا معلوم گردد  کدامین ویژگهای   مطرح جهانی در زمینه شهرسازی و همچنین ویژگی 

ارد و چه ویژگی هایی با آن مغایرت دارد؟ و شهر آرمانی از نگاه شریعت اصول و مبانی مستخرج از متون شرع  اسالم تطابق د
 اسالمی چگونه است؟ 

 روند کار انجام شده به شرح زیر است:
 خصوص تفسیر المیزان)عین واژه و واژه های مکمل ( و بررسی تفاسیر مختلف علی الجمع آوری ایات مربوط به شهر -1
 مشاهده آیات قبل و بعد آیات مربوطه برای فهمیدن و درک بیشتر مفاهیم آیات و ارتباط موضوعات با هم. -2
 استخراج تعاریف و ویژگی های مربوط به بلد و قریه و مدینه از دل آیات. -3
المی از اندیشه تا ظهور و کتاب فقه نظام تکمیل ویژگی های شهر با کتاب های معاصر نظیر مفاتیح الحیات و کتاب شهر اس -4

 عمران شهری   
مقایسه و تطبیق ویژگی های بلد و قریه در قرآن و روایات با نظریات شرق شناسان و  نظریه های جدید شهرسازی و    -5

 شهرهای معاصر .
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 پژوهشیافته های 
 واژگان مترادف با شهر در قرآن کریم

 بلد -1
گرفته شد، واژه بلد می باشد. این واژه بیشتر کاربرد منطقه ای و بومی  ن واژه مترادف شهر در نظراولین واژه ای که به عنوا

، 7؛ نحل :  58و  57عراف: ؛ ا11و  8؛ فجر:  36؛ ق:4؛ غافر: 196)آل عمران:  دارد و در واقع شامل شهر و حومه آن می شود
ر آیات و تفاسیر آن، ایاتی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به ( . در یک جستجوی عمیق د2-1و بلد:  9؛ فاطر:35ابراهیم: 

تفاده کرده بودند، استخراج شد. در این مسیر از روش آیه به آیه که روش عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان است، اسواژه بلد اشاره 
هم  کند.رمزگشایی می کند، استفاده می  شده است. این روش برای روشن شدن مفهوم یک آیه از آیات دیگر که این مفهوم را

آیات قبل و بعد آیه مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفت تا ویژگی شهر با تمام شرایط و نمودها و جنبه انجام شده بررسی  در چنین
 به ایاتی می پردازد که عین واژه بلد در ان امده است. سههای آن دیده شود و به توصیف درآید. جدول شماره 

ومت حق در آن استقرار یافته است و مردم آن نیز حق جو راین با توجه به آیات ذکرشده، بلد، مدینه فاضله  ای است که حکاببن
و حق پرست)ایمان به خدای یگانه و تمامی پیامبران او( هستند و همه چه حاکم و چه شهروند عادالنه و بر اساس مشی توحیدی 

از بلدی نام می برد که این شهر استقرار و جریان دارد. فقط در یکجا آن هم سوره فجر خدا عمل می کنند و حیات پاک و طیب در 
دارای بناهای مستحکم و ستون دار و بلند بوده است که به واسطه طغیان و فساد عذاب بر آن نازل شده است و از ویژگی های بلد 

 و طیبه می باشد. طیب و پاک خارج شده است؛ وگرنه در سایر موارد بلد، بلد امین 

 آیاتی که واژه بلد در آن صریحاً آمده است .3جدول 
 آیات مربوط به خود واژگان بلد)عین واژه( ویژگی شماره

 امنیت 1
 75-57آل عمران /  97 – 96ابراهیم/  41-35بقره،  125-129

 ق 36( /  67عنکبوت) 69-61قصص / 

2 
 ثمرات بی حساب)روزی فراوان(

 د به بلد پاکتعلق نعمات خداون
 58-54آل عمران /  97 – 96ابراهیم /  41-35بقره/  125-129

 قصص 75-57اعراف / / 
 قصص 75-57اعراف/  58-54ابراهیم /  41-35بقره /  129-125 ایمان مردم به خداوند و پرستیدن او 3
 ابراهیم/ 41-35 برپایی نماز 4
 ابراهیم/ 41-35 عدم پرستش بت )عدم شرک( 5
 ابراهیم/ 41-35 هم)مهربانی(دم با مر انس 6
 اعراف 58-54 شکر نعمت های خداوند 7
 تین 3-1بلد)احترام به واسطه ی بندگان(،  20-1نمل،  91 بلد محترم است به واسطه)خودش/ بندگانش یا مکانش؟( / سوگند به بلد 8

9 
زنده شدن بلد توسط نزول باران)آب پربرکت( و روییدن انواع 

 ه های دروکردنی(غها و دانگیاهان)با
 ق 14-1زخرف،  1-14

 فجر 30-1 بلد با بناهای مستحکم و طغیان و فساد در آن و نزول عذاب بر بلد  10
 انفال 26 قوت، نصرت، امنیت و روزی پاک ویژگی بلد 11

 

 قریه
توصیف بلد ذکر شد،  مام مسیری که در قریه می باشد و تدومین واژه ای که به عنوان واژه مترادف شهر در نظر گرفته شد، واژه 

 "جمع شدن ")بر وزن نهى( به معنى "قرى "در اصل از ماده "قریه"عینا برای قریه نیز طی شده است.در تعریف قریه آمده است:
معنى روستا  که قریه تنها به شودآمده، و چون قریه مرکز اجتماع افراد بشر است، این نام بر آن اطالق شده است، از اینجا روشن مى

شود، و در بسیارى از آیات قرآن نیز این کلمه ، بلکه هر گونه آبادى و مرکز اجتماع انسانها را اعم از روستا و شهر شامل مىنیست
قریه هم (. بنابراین 83،ص6ناصرمکارم شیرازی،تفسیر نمونه،جاعم از شهر و روستا اطالق شده است) "هر گونه آبادى "یا "شهر "به
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باشد و ویژگی های هر یک را دارا باشد. در این پژوهش با توجه به آیاتی که از قرآن استخراج شد، قریه شهر و هم روستا  می تواند
 آمده است.  شماره چهاردر  جدول  ویژگی های آن جایی است که گناهکاران در آن تجمع کرده اند که

 

  ویژگی های قریه  .4جدول 

 
ه به آیات ذکرشده و جمع آوری شده، قریه شهری است که مردم آن مومن نیستند و به خدا و روز رستاخیز و نبوت بنابراین با توج  

هستند؛ خواه در اعتقاد و خواه در عمل، خواه  و ناسپاس پیامبران ایمان ندارند و منکر و معاند و عصیان گر و ظالم و اهل گناه
 شهروندان شهر و یا حکام و رهبران شهر.

 ینه و مصرمد
مدینه مجتمع زیستی با هویتی است که این هویت، وجود مدنیت، مرکزیت حکومت و همچنین وجود معنویت و هویتی الهی)حتی 

؛ 48؛ نمل: 53و  36؛ شعراء : 82و  19؛کهف: 67؛ حجر:30وسف: ؛ ی123و  111با حضور یک نفر در آن(، تجلی یافته است)اعراف: 
در فرهنگ فارسی معین و عمید، واژگان مصر مترادف با شهر و یا حد میان دوچیز)زمین( در نظر 1.(20و یس:  20و  18، 15قصص: 

  3و در فرهنگ واژگان قرآن مصر مترادف با شهر گفته شده است. 2گرفته شده است

 

 

 

 
 84اندیشه تا ظهور،ص نقی زاده، شهراسالمی از .1
 "مصر"فرهنگ فارسی معین و عمید، ذیل  .2
 "مصر"فرهنگ واژگان قرآن، ذیل . 3

 واژگان قریهآیات مربوط به عین  ویژگی شماره
 حج 57-38اسراء،  65-56انعام ،  123-122  خدعه و نیرنگ و خیانت  1
2 

 دنیاپرستی و دلبستگی به زندگی مادی 
محمد ،  14-12قصص،  60-58هود ،  117-116انعام،  130-131

 حجر ،  1-9
 حشر  10-1عنکبوت،  40-14هود ،  108-100انعام،  131-130 فسق و فجور  3
 اسراء 22 -9هود،  117-116اسراء ،  17-16 رستان بجای فاضالن برشهر ن دنیاپحاکم شد 4
 انبیاء،  77-48انبیاء،  15-1یس،  32-13اعراف ،  84-80 قانون فطرتاسراف، تجاوز از حدودالهی و  5
6 

 نادانی و جهل نسبت به حق 
 15-1اسراء،  22-9حشر،  17-11احقاف،  28-21اعراف،  80-84

 انبیاء 
 شعراء 159-141 حشر ، 10-1محمد،  14-12انعام ،  6 بی نیاز پنداشتن خود و توهم شکست ناپذیری 7
8 

 (نبوت ،معاد توحید،به اصول دین )بی اعتقادی ضعف یا 
 227-192فرقان،  62-41شعراء،  140-123انبیاء،  15-1انعام ،  6

 شعراء
 یونس 100-98 عدم ایمان گروهی ضعف یا  9

10 
 دام دربرابر حق جبهه گیری و اق

-9اسراء،  65 -56عنکبوت،  40-14یس،  32-13احقاف،  21-28
 کهف،   26

 شعراء، 227-192اسراء، 65-56حشر ،  17-11یوسف،  82-63 بزهکاری های اجتماعی )پیمان شکنی، دروغ و فریب، ریا، سرقت( 11
 انبیاء،  77-48وت، عنکب 40-14 ارزش دهی اجتماعی به اعمال زشت )لواط( 12
  سبا 21-10، حشر 17-11 تفرقه و عدم اتحاد قلبی و ایمانی  13
 کهف  82-60 بخیل)اهل سخاوت و مهمان نوازی نبودند( 14
 شعراء 159-141شعراء،  140-123 میل به جاودانگی در دنیا  15
 سبا 54-31 افتخار واهی به کثرت اموال و اوالد  16
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 آیات مربوط به واژه مدینه و مصر و ویژگی های آنها. 5ل جدو

 مدینهواژه 

 ه واژه مدینهایات مربوط ب ویژگی ها 
 1شهر محل وقوع اتفاقات اجتماعی و تجمع مردم در فضاهای شهری 1

 2اعتبار مردم شهر در عقل و تمدن )جاهل و عوام و ناآگاه نیستند(
 اعراف 126تا  103آیات 

 زنان در شهرجایگاه  2
 اهمیت برگزاری اجتماعات مدنی برای تصمیم گیری

 یوسف  34تا  22آیات 

 سوره ی حجر 84 – 49آیات  ان ضاله باشد: گناهکار بودن مردم شهر حضرت لوط مدینه می تو 3
 کهف  82 – 60آیات  3وابسته استبه ارزش های جاری در زندگی مردم ارزش شهر  4
 یس  32 – 13آیات  4فهم مردم شهر و خداباوری آنهامبنای ارزشی تعقل و  5
 شعراء 68 – 10ایات  موسی/طرفدار فرعون مبنای ارزشی گرایش اجتماعی در شهر : طرفدار 6
 قصص 21 – 15آیات  شهر محل اجتماع هردو گروه کافر و مومن است  7

 واژه مصر

 سوره بقره  61 – 49آیه  مردم مصر نافرمان خدا و مستحق نزول ذلت اند )مفهومی نزدیک به قریه(  1

  
تمدن و مدنیت  و قانون وجود داشته باشد و این مدنیت می تواند وجه بنابراین بر طبق جدول باال مدینه شهری است که در آن  

سوره بقره  61مثبت یا منفی داشته باشد و رو به سوی مدینه فاضله یا ضاله داشته باشد و یا هر دو وجه را دارا باشد. اما بر طبق آیه 
 شکل می دهند.   راو نافرمان هستند و مدینه ضاله  د که مردم آن ناسپاسمصر قریه ای می باش

بیان شد، بلد، آرمانشهری است که مردم مومن و پرهیزگار در آن زندگی می کنند و دارای عمل  قسمتبا توجه به آنچه در این 
است که افراد کافر در آن زندگی می کنند و به خدا در اعتقاد یا عمل   "مدینه ضاله، فاسقه یا جاهله ای"صالح می باشند، قریه، 

نه مانند بلد وجه مثبت دارد و سرگرم گناه هستند. ولی  مدینه جایی است  ند و ظالمانه  و به دور از عدالت عمل می کنندایمان ندار
هر دو گروه در آن زندگی می کنند و و نه  مانند قریه وجه منفی بلکه خنثی است و فقط وجه شهریت و تمدن آن مطرح است؛ 

ینه محل تجمع مردمی  است که فارغ از مدد یا یکی از دو حالت قریه و بلد را بگیرد. ممکن است به هر دو سو تمایل داشته باش
خواه این مدنیت وجه مثبت مبانی ارزشی حاکم بر اندیشه و رفتارشان، درهرصورت با قانون و مدنیت در کنار هم زندگی می کنند. 

سمت  مدنیت جنبه منفی داشته باشد و جهت گیری آن بهداشته باشد و رو به سوی مدینه فاضله و بلد داشته باشد و خواه این 
 مصر قریه ای است که مردم آن کفور و ناسپاس و عصیان گر هستند. همچنین مدینه ضاله باشد. 

 بحث
شهر نهادی است که جانی)ساختار فرافیزیکی شهر( دارد و کالبدی)ساختار فیزیکی(. شهر شرعی جان شهر محسوب می شود و 

شهری است   نیز باشد تا شهر به حساب بیاید. شهر عرفی اسالمی آن. شهر شرعی باید قانون، حاکم و مردم داشته شهر عرفی کالبد

 . با حاکمیت قانون عدل توحیدی، رهبری الهی و مردمی مطیع و حامی

 
اعراف )داستان فرعون و ساحران و خبر  111شغل در مدینه است؛ آیه نکته : حتی حرفه های خاص، همچون جادوگران ماهر همه در شهر حضور دارند که نشان دهنده تنوع  .1

 کردن اهالی شهر(.
 اعراف 123آیه  .2
ن بر می گردد که انسان های آن جایی که شهر به ساکنان بد)عدم مهمان نوازی و غریبه نوازی و بخل( برمی گردد از قریه نامبرده شده و هنگامی که به دو کودک و پدرشا .3

 وده اند، شهر مدینه می شود.صالحی ب
 شهر قریه می شود و وقتی از آن مرد مومن و حق طلب یاد می کند اشاره به مدینه)فاضله( دارد.وقتی درباره ی مردم کافر و معاند صحبت می کند آن  .4
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شهر اسالمی و نیز کلیت شهری اسالمی، در قالب نظام منطقه بندی درباره اجماع نظرشرق شناسان)گرابار، بمات، حکیم و...( 
 مده است. آ 7و  6 در جدول شمارهی، به طور خالصه و به ترتیب شهر اسالمکالبدی و غیر کالبدی ارکان 

 

 

 از نگاه شرق شناساننظام منطقه بندی شهر اسالمی . 6ل جدو

 عناصر شهری مهم در هر منطقه مناطق شهری
 مرکزی + مدرسه + ارگ حکومتی مسجد جامع + بازار شهر )اتحاد بعد مادی و معنوی(مرکز 

 منازل مسکونی |حمام  |بازار محلی  |مسجد محلی  محله )جدایی مبتنی بر خرده هویت ها(
 . گورستانبازار دوره ای ... باغات .. حومه

 

 
 ارکان شهر اسالمی از نگاه شرق شناسان  .7جدول 

 مصادیق زیرمجموعه ها شهرارکان 

 کالبدی
 دسترسی

 مرکز، محالت و حومه( هگذر، راسته پیوند دهندمعابر اصلی )
 معابر فرعی )کوی و معبر محلی(

 گورستان آب انبار، حمام،مهمان سرا و کاروان سرا،  خدمات شهری
 برج، دروازه، دربندهای محله حصار و بارو، استحکامات

 غیرکالبدی
 از جماعت، نماز جمعه،...(مناسک و عبادات )نم همبستگی ذهنی و عینی افراد جامعه()امت 

 وقف، اصناف، خانواده، ...  نهاد های اجتماعی
 حاکم، دیوانداران، نظامیان، شرطه و...  حاکمیت

 
برخی از این ویژگی ها در حال حاضر وجود دارد و برخی دیگر به دلیل عدم نیاز شهروندان در خصوص جداول فوق باید گفت که 

توجه به مبانی دین اسالم و مقایسه آن با نظریات شرق  بابدیل به کاربری دیگری شده است. منسوخ شده است و برخی نیز ت
ین اسالم مغایرت دارد و این اختالف نظر به دلیل نبود شناسان به این نتیجه می رسیم که برخی از نظرات شرق شناسان با مبانی د

اشد و مطالعات آنها عمدتاً با نگاه از بیرون و همچنین نگاه از باال شناخت کافی و درست از دین اسالم و تفکر و تمدن اسالمی می ب
وجود ندارد زیرا فاصله ای میان  و منفی نگر بوده است. به عنوان مثال در شهر آرمانی اسالم بر خالف نظریات شرق شناسان کاخ

گوستاو فن  )سوواژه ، گرابار،از شرق شناسان )حاکم( و مردم نیست و اختالف طبقاتی وجود ندارد و ... . از طرف دیگر برخی حکومت

شهر اسالمی به ، شهر اسالمی را فاقد ساختار و نظم و همچنین یگانگی اجتماعی و مدنی می دانند در صورتی که و ...( گرونه بام
با یکدیگر برادر معنای واقعی کلمه یک امت واحده است و دارای وحدت ساختاری و انسجام درونی است که در این نظام واحد همه 

)قرب الهی( با یکدیگر تعاون و همکاری دارند. بنابراین در  هستند و تنش و تضادی میان آنها وجود ندارد و آنها برای هدف مشترک
)داشتن هدف واحد: قرب الهی(  ویژگی شهر اسالمی، ویژگی اخالقی و رفتاری مردمان شهر و همچنین وحدت مردم کل مهمترین

)عناصر  ا و انس و الفت مابین آنهاست که در بیشتر متون شرق شناسی به آن اشاره نشده است و بیشتر به ظواهرو امت بودن آنه
کند که از نگاه اندیشمندان اسالمی بومی به مقوله شهر نگریسته شود و ویژگی  اکتفا شده است و ضرورت ایجاب می کالبدی و ...(

 های آن دوباره بازنگری و مرتب شود. 
درباره ی شهر پرداخته است که  یاسالم مطروحه در متون به مقایسه  و تطبیق نظریات جدید شهرسازی با نظریه 8شماره جدول 

ی دیگر با هم مغایرت دارد ولی آنچه به طور کلی به نظر می رسد این است که نظریه برخی از این اصول همدیگر را تایید و برخ
با جدیدترین نظریات شهرسازی و انسانی ترین آنها همپوشانی دارد و  کلیه نیازهای درباره ی شهر،  یاسالممطروحه در متون 

 را پاسخ می دهد.  انسان )نیاز نباتی، حیوانی، عقالنی و فوق عقالنی(

 

 



 43  پورمحمدی و همکاران –شهر اسالمی: تخیل یا واقعیت 

 

 

 

 

 

 می درباره ی شهرمقایسه چند نظریه مطرح جهانی با تفکر اسال .8جدول 

 تئوری شکل خوب شهرلینچ
 دهکده شهری

 م 1995آلدوس 
 نوشهرگرایی

 م1996و  1991
 شهر اسالمی

 کارائی و عدالت
 هوشمندی مکانی

 اولویت با توسعه درون شهری
- 

 عدالت محوری
 زندگی شهریدر همبستگی اجتماعی 

 و پراکنده روییتفرق پرهیز از 

کنترل  -عدالت -تنوعدسترسی: 
 در دسترسی

 

: سیستم حمل و نقل کارآمد
 شبکه ارتباطی منسجم

 تگی به اتومبیل شخصیکاهش وابس
 حمل و نقل عمومی

 تاکید بر تردد پیاده و دوچرخه

 پیاده مداری
 شبکه ترافیکی پیوسته

 حمل و نقل عمومی

 عدالت و عدم اسراف
 عدل دسترسی برابر و راحت:
 منابععدم اسراف در مصرف 

 وقتارزش 

 سازگاری و تطبیق تناسب:
انطباق رفتار و شکل در بسترهای 

 رفتاری
سازگار : ثبات و برگشت محیط 

 پذیری

: اختالط کاربری و تنوع کاربری
 فعالیت

 تعادل بین صنعت و کشاورزی
 تلفیق سکونتگاه شهری و روستایی

خودکفایی برای تامین نیازهای 
 روزمره به صورت پیاده

 محله خودکفا

 کاربری های مختلط
 اصالت فرد + ارزش جامعه

 احترام به تکثر و همزیستی انسانی
 

: هویت و ساختار)کالبدی(، نیمع
سازگاری، شفافیت،خوانایی،قابل 

تشخیص، سامان یافته، قابل درک 
 و با اهمیت

 :انسجام کالبدی
 ذهنی فضای زندگیسازی تصویر 

 هویت مکانی
 در طراحیرعایت ارزشهای بصری 

 مسکنگونه های مختلف 
 حفظ و تقویت ساختارهای سنتی

 هویت توحیدی
در کالبد جام معنی و سازگاری و انس
 شهری

 :سرزندگی
 بقاء)پایداری(

 سازگاری)همآهنگی(
 ایمنی

 سرزندگی و سالمتی

 عرصه های عمومی فعال
تعامالت اجتماعی، آرامش، 

 سرزندگی
 اجتماعیمحور پیاده  فضاهای

 دوچرخهفضاهای سبز پیاده و شبکه 

 حفظ و تقویت فضای باز

عرصه عمومی فعال و مناسک: 
 جهت سرزنده
 ی اجتماعیعبادت ها

 مشارکت های اجتماعی
 انسانی و اسالمیتعاون در امور 

 نظارت و اختیار
 نظارت مطمئن ، مسئول و سازگار
 .برای استفاده کننده و ساختار مکان

 متناوب، نرم و آزادنظارت 

 فرم شهری فشرده
 استفاده موثر از زمین

 توسعه بر اطراف شهر کاهش فشار
 مصرفیکاهش انرژی 

 اتومبیل شخصی باکاهش سفر 
 بهبود کیفیت محیط زیست

 افزایش تراکم در بافت
 تاریخی مندارزشتوجه به بافت 

 توجه به محیط
 ضرورت حفظ جان و سالمتی

 مصرفهرگونه عدم اسراف در 
 تکریم طبیعت و همزیستی با آن

 

 :مشارکت اجتماعی

 فعال و حساساجتماع محلی 
 تشکیل گروه های ذی نفع

 عتمادسازی(جذب مشارکت مردم )ا

 مشارکت ساکنان
 تعاون

باالتر از مشارکت اسالمی، مفهومی 
 )مشورت و همیاری و ...(

 
 خوداتکایی و خودکفایی نسبی

 ایجاد فرصت کار و زندگی
 اختالط کاربری

- 
 عزت نفس: امت واحده مسلمان

 پرهیز از تکیه به غیر
 استقالل و خوداتکایی

 

شهری است  نظریه مطروحه در اسالم به این نتیجه می رسیم که شهر اسالمی، ازی با نظریات جدید شهرس و تطبیق با مقایسه
در آن  )افقی و عمودی(اندازهفشردگی بیش از و  (تجاوز به حریم حومهو پراکندگی بیش از حد)  استآن مشخص حدود و ثغور  که

کاربری(به  تنوعل نقلیه)پیاده روی(به خدمات مورد نیاز)بنابراین در این شهر می توان به راحتی و بدون استفاده از وسای استمذموم 
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 را شهر در تعادل و کارائی عدل، اصل ویژگی ها این که طور مساوی دسترسی پیدا کرد و از محیطی امن و پاک و ایمن بهره برد
 وحدت شکل و محتوانظری و عملی،  اسالم دین توحید است و بر وحدت زیرا شهری وحدت گرا استشهر اسالمی می کند.  تأیید

)جهان هستیو هماهنگی با  )سازش(همچنین اسالم بر مدارا و سازگاریدارد. تاکید انها در عین تکاثر و تنوعو تناسب میان 
این امر، موجب پایداری محیط و جامعه می گردد و آرامش و امنیت و شادی را برای ساکنان  تاکید می کند که رعایت پیرامون(

همزیستی با مردم،  یکی از راهکارهای اسالم برای و زمینه تعاون و همکاری و مشارکت را فراهم می کند. آوردبه ارمغان می  شهر
، حریم راه ها)راه های برون کاربری، حریم افراداشد نظیر حریم عایت حریم در مراتب مختلف آن می بو پایداری و امنیت محیط ر

و ... می  ریم شهرها نسبت به یکدیگر)رعایت سلسله مراتب شهری(، ح، حریم شهرشهری و درون شهری(، حریم مساکن
فی از جمله نظم، اصول و قوانین مختل ای حفاظت از روح و جان انسانها و حفظ سالمتی و سرزندگی انها،اسالم بر همچنینباشد.

، و برقراری معنویت امنیتظ حفحفاظت از محیط زیست، رعایت حریم در عرصه های مختلف و مراتب گوناگون، عمران و ابادانی و
با توجه به آنچه از مطالعات استخراج بنابراین   .کرده استرا توصیه  )اقتصاد سالم و پویا(، قاعده ی عدم اضرار و ...رونق اقتصادی

 :آمده است 10و  9در جداول شماره  و ارکان آن شهر اسالمی ر درباره ی شهر اسالمی،ساختارگردید و جمع بندی نظریات حاض
 
  تبا توجه به قرآن و روایا ؛ نظام منطقه بندی عناصر شهری شهر اسالمی کالبدی ساختار. 9جدول  

 راهکار پیشنهادی مشخصات و ویژگی ها  

ی
بد

کال
ن 

کا
ار

 

 محله

 ارتباط نزدیک و صمیمانه همسایگی ها
 محله بندی بر اساس رابطه خویشاوندی

 رایی(پرهیز از تکبر و تفرعن در ساخت مسکن)درون گ

 هویت دهی به محله و اتحاد و مشارکت در امور
 مشارکت و تعاون ساکنین محله در امور خیر و نیک  

 وحدت شکلی محله
 پرهیز از بیگانه گرایی)تشابه به غیر(

 رعایت حقوق فیمابین
 رعایت حریم ها و قلمروها برای نظم امور

 حریم مسکن، راه، مسجد، انسان، کاربری ها و ..

 غفلت زدایی از محله و یادآوری ذکر و یادخدا
 طراحی و ایجاد مسجد در مرکز محله

 و سایر کاربری ها در اطراف آن

 تامین افق باز در محله برای ارتباط با آسمان
 ارتفاع و تراکم مناسب ساختمانها 

 عدم اشراف و انسداد دید
 محله) مسجد(منزل از مرکز  40دایره ای به شعاع اندازه محله:  دسترسی محلی )امنیت و آرامش و آزادی(

  مسکن آرام و امن و پاک و سالم

 سرزندگی محیط محله
 تنوع  کاربری و سبزینگی محله

 حضور عرصه های عمومی فعال جهت انجام امور اجتماعی
 خودکفایی و استقالل محله و دسترسی به خدمات عدالت دسترسی
 بالاستفاده در درون محلهده از زمین های استفا پرهیز از اسراف

مرکز 

 شهر

 پیوند مادیات و معنویات جهت غفلت زدایی

 حضور فضاهای مادی و معنوی در کنار یکدیگر 
 مسجد جامع )اعظم( در مرکز شهر 

کاربری های مختلف در اطراف مسجد )آموزشی،  تجاری و بهداشتی و 
 درمانی و...(

 وعهمنشینی کاربری های متن
 دم تفکیک کاربری(عاصل الضرر و الضرار )بر طبق 

 رعایت حریم و سلسله مراتب عملکردی
 تراکم مطلوب شهری و اختالط کاربری   مداری در شهرپیاده 

 هسته مرکزی خدماتی در شهر دسترسی مساوی)عادالنه( به خدمات شهری
بهداشت فردی و اجتماعی) رعایت بهداشت و سالمت 

 محیط(
 کاری مرکز شهر: از طلوع تا غروب آفتاباعات س

 رونق اقتصادی شهر
 توسط پرداخت حقوق واجب مالی

 خودکفایی بازار
 داد و ستد بازار با حومه
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 همجواری فضای آموزش دینی و تجاری  آموزش کسب حالل و اهتمام به آن

 حومه
 ارتباط متقابل شهر  با حومه

 ای شهر و حومه صادرات و واردات متناسب نیازه
 حومه تامین کننده ی نیازهای اقتصادی روزمره شهر 

 شهر تامین کننده ی فرهنگ حومه
 کنترل اندازه شهر توسط حومه 

 حومه کمربند سبز فعال اطراف شهر می باشد. حفاظت از محیط زیست شهر توسط حفاظت از حومه

 
 توجه به قرآن و روایات ساختار شهر اسالمی، ارکان غیرکالبدی با . 10جدول 

 غیر کالبدی: مردم)امت(، حکومت)حاکم( و قانونارکان 

 مردم)امت(
اجتماع کامل از طریق عقد پیمان 

 برادری

عبادات اعتقادات و 
 فردی

کارکردن ، ایمان و توکل به او، عدم شرک، یقین، خالصانه و اطاعت از او پرستش خدا
 ا وعمل صالح؛ تقوبرای خدا، رعایت حالل و حرام الهی

 نماز جماعت، زکات، احسان و انفاق، خمس انجام عبادات اجتماعی

 اخالقیات اجتماعی

وفای به عهد، امانت، شهادت دادن به حق، عدم تبختر، خودبزرگ بینی، عفت و عزت و 
عدم تجسس و تمسخر و  ،فقدان فاصله طبقاتی بین مردم ،رعایت حریم و پوشش

،نهی ، تعاون و همیاری، قیام در برابر ظلم و دفاع از مظلومغیبت و ریا و ربا و نذول
 رعایت عدل و انصاف   ،بدعت

 رعایت حق الناس، مالیات حقوق اجتماعی

 التزام اجتماعی
مسلمانان)اتحاد( امر به معروف و نهی از منکر حضور و مشارکت همیشگی در اجتماع 

 عدم سرکشی و طغیان
 راد و مهربانی با یکدیگر، خوش اخالقی و خوش رفتاری، راستی و درستیالفت بین اف پیوند اجتماعی

 روابط اجتماعی برادرانه ،مشورت و شورا ،ازادی بیان و عقیده همزیستی

 اخالق فردی
مدارا ؛و شادیآرامش ؛اهل صبرشکرگزاری: مقام تسلیم و رضا؛ ؛اعتدال در همه ی امور

 استقالل و خودکفایی ؛و سازش

 یحاکم اله
 حاکم عادل، موحد، دانشمند

 رابطه پدری بین حاکم و مردم: مهربان/دلسوز/ مدارا و سازش/خیرطلب

 قانون
 حاکمیت قانون الهی : کالم الهی ، قول و فعل معصوم

 قانون مدنی منطبق با آن 

 

 یگیرنتیجه
های شهر معاصر که بر همگان واضح و با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه شهر اسالمی و همچنین با توجه به ویژگی 

می باشد؛ به این نتیجه رسیدیم که آنچه امروزه به شهر اسالمی لقب گرفته است، شهر اسالمی نیست. در اصل ما شهر  نروش
اسالمی به معنای واقعی کلمه نداریم. شهر اسالمی واژه ای است که شرق شناسان آن را جعل کردند و پاره ای از ویژگی ها را 

در صورتی  .)نه همه ی شهرهای مسلمانان( بیان نمودند و به شهر اسالمی نسبت دادند درباره ی شهرهایی که با آن برخورد داشتند
که این ویژگی ها برخی به اقلیم و برخی به فرهنگ و آداب و رسوم مردم و برخی نیز به فرهنگ اسالمی التقاطی باز می گردد. 

ط نداشته و ناخالصی دارد و با فرهنگ مادی و زمینی هنگی که به درستی با متون اسالمی ارتبافرهنگ اسالمی التقاطی یعنی فر
برخی از ویژگی های بیان شده از سوی شرق شناسان درباره ی  کالبد شهر اسالمی می تواند دوره های متفاوت مخلوط شده است. 

نگاه آنها بدبینانه و از  زیرامتون اسالمی مورد تأیید نمی باشد  همه ی نظریات آنها با توجه به نظریات مطروحه در ولی تایید شود
همچنین نظریات  جدید و مطرح و مهم شهرسازی نظیر دهکده شهری، تئوری شکل خوب شهر بیرون و کم عمق می باشد. 

رد و در برخی از موارد اسالم از توافق دا ه در متون اسالمیحولینچ،نوشهر گرایی، توسعه پایدار و ... در بسیاری از نقاط با نظریه مطر
ی زمینه هااین نظریات نیز پیشی گرفته است و جنبه های بیشتری را مورد بررسی و توجه قرار داده است و موارد کامل تری را در 

  مطرح کرده است.  سالمت محیط، تعامالت اجتماعی، مرکزیت و ...( حریم،)زمینه مشارکت، مورد بحث
برای ایجاد  مطالعات داخلی انجام شده در زمینه شهر اسالمی و استخراج مفاهیم شهر از قرآن و  روایاتجمع بندی با توجه به 

یک شهر اسالمی واقعی که همان آرمان شهر اسالمی، مدینه فاضله و یا بلد خواهد بود، باید از اندیشه ها و افکار جاهلیت هجرت 
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در آن مسلمان واقعی وجود ندارد یعنی مسلمانی که مومن باشد و متخلق به  . شهری کهایمن و قلعه ایمان شد کرد  و وارد وادی
باید سبک زندگی را به روش اسالمی اصالح کرد شهر خود به  .اخالق اسالمی باشد و دارای عمل صالح باشد، شهر اسالمی نیست

 خود شکل شهر اسالمی را خواهد گرفت.  
کنیم هیچ ارتباطی با اسالم برقرار نمی کند اگر چه که به ظاهر واژه اسالمی را زندگی می شهرهایی که ما در حال حاضر در آن 

یدک می کشد و ما نیز عنوان مسلمانی را به خود نسبت می دهیم زیرا افکار و اعمال مان با اسالم حقیقی فرسنگ ها فاصله دارد. 
صدای اذان در اوقات نماز در سطح شهر و بستن  د؟: طنین در شهرهای اسالمی ما چه چیزی به چشم می خورد و به نظر می آی

صفوف جماعت در تمامی نقاط شهر و توقف همه ی کارها برای اقامه نماز یا بی توجهی به آن ، صفا و صمیمیت و هم بستگی 
و ربا  وغ و دزدیمیان شهروندان علی الخصوص اهالی یک محله یا غربت و بی تفاوتی و سردی و عدم ارتباط میان همسایگان، در

و ریا و رشوه و ... در امور اقتصادی یا کسب روزی حالل و طیب و پاک و همچنین پرداخت حقوق مالی واجب نظیر خمس و 
اتحاد و همدلی و مشارکت فعاالنه مردم یا پراکندگی و تفرقه و نفاق و  ...، انفاق و احسان  فقدان طبقاتی یا فاصله طبقاتی، زکات،

و کینه و تنگ نظری نسبت به هم، تعاون و همکاری در امور خیر یا مشارکت و همکاری در امور شر و  بخل و حسدبه یکدیگر یا 
اثم، رفاقت و برادری یا دشمنی و ظلم و ...، ساده زیستی و خضوع و خشوع و ... یا تفرعن و تفاخر و خودبزرگ بینی و خودپرستی و 

هر به جای سبقت در کار خیر و عمل صالح و ...، نامهربانی با مردم و بی حاکمان ش ...، سبقت در مال اندوزی مخصوصاً در میان
محیطی، کالبدی سیاسی، زیست )فساد اخالقی، اجتماعی، اقتصادی، تفاوتی در مقابل سرنوشت یکدیگر یا مهرورزی ، فساد در زمین

ظم یا بی نظمی، مرکزیت مسجد در شهر و محله خفقان، ن ای آبادانی و عمران زمین، آزادی عقیده یانظیرتراکم فروشی و ...( به ج
زیست محیطی  -اجتماعی -حریم کالبدی) بیرون شهر، رعایت حریم در شهر و یا بی توجهی و کنار بودن آن،عدالت یا بی عدالتی

 و ... . و...( یا عریانی و تجاوز نسبت به حرائم
ی اوست، مردم است که حاکم آن خلیفه اهلل یا نمایندهگیرد، شهری شهری که بر اساس تفکر اسالمی شکل می در صورتی که 

آن مومن هستند و به این ایمان خود وفادار و پای بند هستند و به آن عمل می کنند و قانونی که در این شهر اجرا می شود و مردم 
مردم این شهر یک امه گرفته است. به آن عمل می کنند، قانونی الهی و اسالمی است که براساس قرآن و قول اهل بیت شکل 

و محقق شدن آرمان  )قرب الهی و بندگی او(واحده هستند که با هم پیمان برادری بسته اند تا در کنار هم برای تحقق هدف اسالم
داشته شهر اسالمی، تالش کنند و در این راه با هم همکاری و تعاون کنند. بنابراین تا مردم مومن نشوند و سبک زندگی ایمانی ن

و حاکمان نیز این گونه نباشند و قانون الهی حکم فرما نباشد، شهری که توسط اینان بوجود خواهد آمد شهر اسالمی نخواهد  باشند
مانند شرق  بود ولو کالبد آن در ظاهر اسالمی باشد . پس برای بوجود آوردن یک شهر اسالمی، نباید تنها به سراغ کالبد برویم و 

اجزا و ارکان را داشته باشد، اسالمی خواهد بود بلکه باید به دنبال باطن شهر نیز  برویم و روح آن را  هری که این بگوییم ششناسان 
رست نیز اسالمی کنیم. روح شهر از مردم و حاکم شهر و قانون آن تشکیل شده است که برآیند آن کالبد خواهد شد و تا این د

  نشود، آن نیز درست نخواهد شد.
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