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  چیستی و چرائی آرمان شهر اسالمی
مسلمانان  تمدنشبيخون فرهنگی غرب و دنيای گرفتار در زندان ماديت بر فرهنگ و     

ی اخير بر کسی پوشيده نيست و جهان صنعتی غرب با محصوالت و  طی چند دهه
رای تزريق و تحميل فکر مادی خويش، فراهم کرده ی الزم را ب دستاوردهای خود، زمينه

ها  های اصالح طلبانه کشورهای شرقی نيز الگوهای توسعه خود را از دريافت جنبش. است
علوم و فنون و . کوبند گيرند و بر طبل اين شبيخون می غرب می تمدنهای توسعه  و رهيافت
ی در حال توسعه وارد غرب هر روز به کشورها تمدنهای صنعتی گوناگون  فرآورده

هرچند . شود در حالی که بر جهان بينی مادی و نظام ارزشی خويش استوار هستند می
توان انکار کرد که علوم تجربی و علوم پايه در ماهيت و ذات خود، غربی و شرقی و  نمی

الحادی ندارد، ولی اين علوم و فنون براساس نگاه مکاتب گوناگون به انسان و رابطه او با 
نمايد و متفکران غربی عصر مدرنيسم و پسامدرن با همين رويه در  جهان هستی، تجلی می

که مطلوبيت و مشروعيت  در اين جا بدون آن. صدد جهانی ساختن انديشه خود هستند
علوم تجربی و پايه و فنی جديد را منکر شويم، بايد اعتراف کرد که بسياری از مسلمانان 

معنوی خويش را رها ساخته و تحت هيمنه و سيطره  تجدد طلب، ميراث فرهنگی و
و هنر اسالمی  تمدناند و از همين طريق ميراث ارزشمند فرهنگ و  بينی غربی در آمده جهان

گيرد و الگوهای توسعه و شهرسازی غربی، موجب ابتذال در  در معرض نابودی قرار می
ترين شهرهای  مقدس های معماری و هنری در طراحی شهرهای اسالمی، به ويژه سبک

  .گردد مکّه معظمه، مدينه منوره، قاهره، بغداد، اصفهان و فاس می همچوناسالمی 
مندی اقتصادی بيشتر مظاهر اساسی هنر  های غربی و شرکای مسلمان آنان، برای بهره شرکت

 ها ها و سقاخانه مساجد و مدارس، تکايا، آرامگاه همچوناسالمی و ميراث تاريخی مسلمانان 
کاری ولی با مبلمان و  های خود به چند قوس و سردر کاشي برند و در طرح را از ميان می

کنند، در نتيجه حيات شهرهای  دکوراسيون درونی کامالً بيگانه با هويت اسالمی اکتفا می
مسلمانان به اسارت طراحی شهری غربی در آمده و معماری کامالً مادی و دنيوی ظهور 

ترين عنصر آرمان شهر اسالمی  لت از ساختار فيزيکی به عنوان اساسینتيجه غف. کرده است
و اهميت معنوی آن، آثاری بس مخرب و عواقب ناگوار فرهنگی در بر دارد که عالوه بر 
نابودی ميراث فرهنگی جهان اسالم، انسان را از فضای معنوی الزم برای خداجويی محروم 
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اکنون در . گير شهرهای اسالمی نموده است امنای را د سازد و فساد فرهنگی فزاينده می
جهانی که آکنده از فريب و تزوير و ثروت اندوزی است هر روز شاهد حوادثی تلخ 

اشغال عراق، افغانستان، حمله به لبنان و غزه هستيم که عدالت، مساوات و حقوق  همچون
  . گردد انسانها در مقياس وسيعی نابود می

های و ساخت مدنيت و الگوهای توسعه شهری، کارکرد سيستم شهر مفهومی مدنی دارد    
فضايی، اکوسيستم انسانی و نهادهای مديريت کنترل شهری و نهادهای فرهنگی، معرفتی و 

  .گيرد ارزشی را در بر مي
شهر آرمانی و  نيک، دولت شهر، به معنای نيکوشهر، شهر مطلوب، خوبستان، مکان آرمان    

  . تشهر خدا و آسمانی اس
الصفا،   شهر آرمانی اسالم و شهر خدا که انديشمندانی بزرگ چون فارابی، اخوان    

ی  و ابن خلدون در انديشه ، نظامی گنجویسهروردی، ابن رشد، خواجه نصيرالدين طوسی
تواند در کنار حقيقت اعتقادی و ايمان واقعی به  اند، می سياسی خود، از آن سخن گفته

  .گويند رزيابی دعاوی کسانی باشد که سخن از شهر اسالمی میاسالم، معياری برای ا
باشد و  ی انسان با خدا، اجتماع، محيط و خود می آرمان شهر اسالمی در پی ترسيم رابطه

دهد و هم به ساختار شهر توجه  روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد توجه قرار می
کشد و به ورای ظاهر شهر،  را به تصوير میدارد و اهميت حيات معنوی هماهنگ با خلقت 

طراحان و معماران در . رود تا به روح و معنا و جوهر آن دست يابد شکل و چهره آن می
آرمان شهر مبتنی بر تفکر دينی و توحيدی، در پی طراحی بنيانی هستند که با تکيه بر توحيد 

و تعادل را از نظام مخلوق به  و ايمان به خدای يگانه، تجلی نور الهی و يگانگی و هماهنگی
نظام مصنوع آورده و تکثر و جهان ناسوت را به وحدت جهان معنوی و فضای ملکوتی 

معماران آرمان شهر با الهام از معماری سنتی در شهرهای اسالمی با تکيه بر . تبديل کنند
ادت کنند زيرا معماران سنتی، به شه عوامل زيست محيطی، شاهکارهای جاويدان خلق می

آثار تاريخی از دانش و مهارتی خيره کننده در زمينه طراحی شهر و استحکام بنايی که تجلی 
  .بخش معيارهای هنر اسالمی باشد، برخوردار هستند

های گوناگون، ملهم از معارف قرآنی،  اين معماری با پرهيز از تعاليم صوفيانه و طريقت     
چه ماده و صورت است در آن رنگ هر آنو تعاليم باطنی اسالم است و ) ع(اهل بيت
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سازد که گستره آن از ازل تا ابد و از بازد و روح و معنا را در فضای شهر متجلی می می
  . ها دامن گسترده است زمين تا کهکشان

آرمان شهر از نور و سايه، گرما و سرما، باد و خواصش، آب و آثارش، خاک و استحکامش 
د و هماهنگ با محيط، بنايی زيبا مظهر جالل و جمال طراحی گير و سنگ و الطافش بهره می

اينک که در عصر تداوم انقالب اسالمی قرار داريم، طراحی آرمان شهر اسالمی و . کند می
شهر قدسی در آرمان جهانی که در آن فرشتگان در انديشه هبوط و صعوداند و قدسيان در 

گردد، ضرورتی انکار  نی و وحی نبوی ميآن به طيران مشغول هستند و شهر مظهر الهام ربا
  .ناپذير است

آرمان شهر سخن از سير و سلوک و عشق و محبت به عالم قدسی دارد و در پی طراحی  
های بيگانه  شهر براساس الگوهای اومانيستی و فاقد روح با تزيينات و نمادها و سرستون

  .نمی باشدخشونت های خشن و تند و القاء کننده  شهر در پی رنگ آرمان. نيست
ی خدمات  شهر، نه تنها به ارائه آرمان. شهر اسالمی تنها يک جمهوری فيلسوفانه نيست آرمان

پردازد  آموزشی، بهداشت و مسکن، نفی تبعيض و سالم سازی محيط و رشد فضای سبز می
انديشد تا شهر خدا و  بلکه به سعادت دنيوی همراه با سعادت اخروی شهروندان نيز می

شهر آرمانی اسالم، تمثيلی از بهشت  .نی، براساس تعاليم نبوی و علوی شکل گيردآسما
های پليد و منحرف  های بهشتی وش خود، انسان را از انديشه های باغ باشد که با آرايه می

کننده و اعمال شيطانی برهاند و در حالتی آرام، همراه با شور و هيجان و فرح هميشگی 
آب که رحمت الهی است و  همچونها است  المی شهر پاکيشهر اس آرمان. قرار دهد

و از آسمان ... و ينزِّلُ من السمآِء مآًء فيحیِ بِه االَرض بعد موتها: فرمايد گونه که قرآن می آن
، موجب سيالن روح و شفافی و )٤٢روم، آيه. (فرستد تا زمين مرده را زنده کند باران می

جنات تجری من تحتها دد و در عين حال شهر نمودی از بهشت است که گر پاکی انسان می
سان شهر اسالمی  بدين )١٢صف، آيه. (روان است در زير درختان آن نهرهای آب... االََار

تر کردن ساکنان آن به  مبتنی بر تصويری روحانی است که هدف آن تزکيه انسان و نزديک
اشکال، نقوش و رنگ خود پيوندی ناگسستی با امر قدسی خداست و با فضا، کالبد، بافت، 

جا  در آن... اليسمعونَ فيها لَغواً وال تأثيماً االّ قيالً سلَماً سلَماً: فرمايد گونه که قرآن می دارد، آن
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بندند و جز سالم و تهيت  شود و به يکديگر گناهی نمی هيچ حرفی لغو و بيهوده شنيده نمی
  )٢٦و  ٢٥واقعه، آيه . (گويند میو سپاس به هم ن

االعظم سخن گفت ولی  اهللا بقيةهای دينی و حکومت عادله  توان از آرمان حال چگونه می    
گيری شهر اسالمی ناديده گرفت و برای ظهور آن منجی  نقش آرمانی مهدويت را در شکل

  .بزرگ تکاپويی نداشت
ت، قسط، امنيت، رفاه و سياست پاک دوران طاليی ظهور مطلق حق که اجرای ديانت، عدال 

های الهی و شکوفايی  عصری که نشاط و اميد به زندگی و فراوانی نعمت. آورد را فراهم می
  .علم و دانش ارمغان آن است
  :شهر اسالمی دنبال می کرد عبارت بود از اهدافی که نخستین آرمان

  اسالمی تبیین مبانی اندیشه اسالمی در شکل گیري فضاي کالبدي شهر :1
  مطالعه ویژگی هاي کالبدي شهر اسالمی :2
  مقایسه تطبیقی شهر اسالمی با شهر اروپایی :3
  تبیین الگوهاي کاربردي براي شهر سازي نوین ایران:4

به زیور طبع  در این مجموعه مقاله انتخاب و 23که به لطف خداوند از میان مقاالت ارسالی
  .آراسته گردید

ت از همه کسانی که در تکوین این اندیشه و برپایی این همایش در پایان شایسته اس    
فکري، مشارکت و همکاري داشتند به ویژه صاحبان مقاالت و سخنرانان، تشکر و تقدیر  هم

ت دولت مردان و نهادهاي مدیریت کنترل شهري از  به عمل آید و تحقق این ایده را با هم
  .خداوند متعال خواهان است

  
  دکتر اصغر منتظرالقائم                          

  دبیر علمی نخستین همایش آرمان شهر اسالمی 
  1387اسفندماه                            

  



 

  
  
  

  اي توسعه شهر آرمانشهر فلسفی تا  از آرمان
نشهر به گفتمان  فلسفی آرمان ي همعرفت شناختی از اید رویکرد و گذار( ی شهرتمد(  

  
  ∗احمد آکوچکیان

  
  چکیده

 ـ شناختي هنگامي است كه افزون برهويت روان ، سوداي تاريخي بشر از»شهر رمانآ« -۱
 بسته به بردي كه براي بردار براي خويش هويتي جمعي نيز خودآگاه شده و ،فردي

  .آرماني خويش نيز بوده است پي شهر وجودي خويش تعريف مي كرده است، در
 كمال مطلوب سياسي(لسفه سياسي سنت گراي ف ی هجاي در انديش" شهر ايده آرمان" -٢

ن ملحوظ آها، طبيعت انسان، وشرايط زندگي در ناپذيري كه واقعيت اجتماعي تحققـ 
 the Ideaترقي  ی هدارد كه پس از يك گذار معرفت شناسانه و بر بنيان انديش) اند نشده

of  progress  تحقيق  ی هتواند از خالل پروژ حيات برگزيده مي ـدر فضاي نظام انديشه
) Normative Research(انساني، ركن تحليل وضع مطلوب  ی هجامع ی هو توسع

  .معاصر شود یي شهر شهري قلمداد شده؛ و وارد فرايند مديريت توسعه ی هجامع
گذاري كوتاه  بنيان ی هشهر در جهان ايراني ـ اسالمي پس از تجرب گفتمان آرمان -۳

برخي با ي تمدنفلسفي درعصر زرين اول علوي آن و پس از قرائت ـ  آغازين نبوي
ي با تمدنگراي عصر زرين دوم  قرائت ترقي انديشمندان چونان ابونصر محمد فارابي و

اي و عيني نيافته است  گاه سامان توسعه ي هيچتمدني اصفهان، در اين اقليم تمدنمكتب 
 ی ه، ترجمكم شهر بيش و، رايج، مدرنيسم شهري است ی هاكنون نيز كه سكّ و
 .شود غربي، ديده مي ی هزد بحران اگماتيستي شهر پر

                                                           
  ها استاديار دانشگاه هنر اصفهان و رئيس دانشکده هنر اديان و تمدن ∗
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شهر، علل و داليل  آرمان ی هي انديشتمدنپرسش محوري اين تحقيق، چيستي درون  -۴
شهر و عدم گذار از قرائت فلسفي وناكجاآبادي آن  نگر انديشه آرمان عدم پرداخت جامع

ي آن و راهبردهاي تحقق تمدن ی هاي و تحقق سامان به الگوهاي راهنماي عمل توسعه
اي و  شهر نبوي ـ علوي در تعامل با گفتمان معاصر توسعه ي آرمانتمدناي ـ  توسعه

  .اوصاف شهر در جهان جديد است
به تدريج به  ،ي جديدتمدنگذار خويش به فضاي  ی هايراني در دور  ی هجامع -۵

نظام اجتماعي خويش رسيده  هضرورت آن گذار معرفت شناسانه و بازخواني بنيان انديش
اسالمي  ـ تواند با گذار نقدي از تاريخ انديشه جهان ايران است، در اين خاستگاه تازه مي

ترقي بازخواني شده و به ويژه متكي بر  ی هشهر، بر بنيان انديش جهاني آرمان ی هانديش و
گي جوامع پاي تحليل پيچيد ي اصفهان و همتمدنزايي چونان مكتب  هاي درون تجربه

خصوص شهرهاي معاصر و به موازات مطالعه نقدي تجربه فكر ترقي در ه شهري ب
 ی هبه تناسب قرآئت خويش، به بازخواني انديش ،روشمند ی ههاي به سامان رسيد اقليم

علوي شهر، به ـ  ايرانشهري پرداخته و بر بنيان منابع هويت خويش به ويژه گفتمان نبوي
وضع  ی هيق وتوسعه شهر همت گماشته و با گذار از ايدتحق ی  هبازپرداخت نظري
شهري دريافته  ی  هريزي راهبردي توسع اصلي حضور را فرايند برنامه ی همطلوب، عرص
شهر ناكجاآبادي با  آرمان ی هواسطه ايد ی هعرصه مديريت راهبردي، حلق. وعملي كند
  . تغيير در معيار جهاني، استعلوي  ـافتاده شهر معاصر ايراني از گفتمان نبوي  عينيت وا

مجال كوتاه اين مقاله، درپاسخ به پرسش راهبردي چگونگي گذار از ذهنيت  -۶
  :بخشد مي شهر به عينيت آن، اجازت ورود ابتدايي به چهارنكته را آرمان

  شهر بالحاظ تعريف ساختي شهر چيستي مفهوم آرمان -۱
  شهر آرمان ی هبنيان معرفت شناسانه انديش -۲
  اسالميـ  شهر درجهان ايراني درگذار آرمان ی هانديش -۳
  اي   شهر توسعه مدخلي برالگوي آرمان -۴

شهر، شهر توسعه، شهر مدرنيته، جنبش معرفت  شهر، آرمان شهر، ساخت: گانكليد واژ
 اي  شهرتوسعه ، آرمانعلوي -  ترقي، تاريخ فكرترقي، شهرنبويی  هشناختي، انديش
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  ظ تعریف ساختی شهرلحا شهر با مفهوم آرمان
 است، و» شهر ناكجاآبادي دست نيافتني«شهر يا ايده شهر آرماني، ايده  آرمان    

ايراني در حال  ی هجامع(ما . ، است»شهرمطلوب دست يافتني«ي تمدنيك نظام  ی هدغدغ
نيازمنديم در يك گذار معرفت شناختي مجدداً به مفهوم ) ورود به جهان جديد

دنياي  تعامل با گفتمان توسعه دانايي محور در يكرد انديشه ترقي و درشهري، با رو آرمان
قرائت ديني شهر «در فضاي » تفقه در دين محور نگر رشد جامع«ی  هبنيان ايد مدرن و بر

  .خويش تدبير كنيم را» شهرايراني« ، بنگريم، و»اي توسعه
  
  ـ تعريف شهر۱

 ی هدرتاريخ انديشدست كم  ∗شهر كدام است وچيست كه وضع آرماني آن  
  بشري يك مطلوب راهبردي بوده است؟

شهر زيستگاهي است انسان ساخت و در زير يك قدرت سياسي مشخص، كه   
دهد، فضاهايي ويژه بر اساس  تمركز جمعيتي نسبتاً پايداري را در درون خود جاي مي

آورد، تفكيكي كمابيش مشخص و فزاينده ميان  اي به وجود مي هاي حرفه تخصص
كند و فرهنگي خاص را به مثابه حاصلي  هاي كاري ايجاد مي هاي مسكوني و بافت فتبا

 شماري را هاي بي فرهنگ  خرده آورد كه درون خود از روابط دروني خويش پديد مي

  )۲۹، ص۱۳۸۵فكوهي، ( .كند حمل مي
- ۴۸، صص۱۳۸۰آكوچكيان، (. توان متشكل از چهار جز سيستم در نظر گرفت شهر را مي

۴۳(  
  
  
  

                                                           
ی آن در  ريشه. راتوماس مور انگيسي ابداع كرد) در زبان فرانسوي utopie(در زبان انگيسي utopiaی  واژه ∗

» ناكجا«اند كه روي هم مي شوند » رشه«به معناي مكان ودراينجا  toposو» نه«به معناي  ouی يوناني واژه
"outopos"  هيچستان«يا«  
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اي  سيستم انديشه«، »اكوسيستم يا سيستم محيطي«: اين چهار سيستم عبارتند از  
گام اول در . »سيستم مديريت و كنترل شهري«و » سيستم فضايي ـ فعاليتي«، »ـ ارزشي

تعيين و تشخيص چارچوبي  ،)اعم از شهر و مسكن(ريزي شهري  برنامه ،هر فعاليت
. گيرد صورت مي در آنشهري،  ی هجايي و توسع جابه ،گونه تغيير، فعاليتاست كه هر 

  :باشد چارچوب مورد نظر متشكل از چهار سيستم كالن ياد شده مي

/  طبيعي هاي سيستم ـ اكوسيستم
 محيط و انسان شامل: طبيعي سيستم
 گياهان و حيوانات زمين،( طبيعي

)درآن موجود  

هاي فضايي ـ فعاليتي شهر و  سيستم
شامل : سيستم شهري

ها،  هاي انساني، جريان فعاليت سيستم
اهاي سيستم كالبدي يا فض

 يافته توسط انسان تغييرشكل

هاي  سيستم مباني ادراكي و ارزش
شامل مباني ادراكي معين، : انساني

ها، اهداف كالن و خرد، معيارها،  ارزش
ها  ها، سياستها و تصميم آمال و خواهاني

)سياسي، اقتصادي(  

هاي هدايت، كنترل،  سيستم
ريزي  گيري و برنامه تصميم

ل شام) هاي زيستي مجتمع(
 ها ها، برنامه مشي ها، خط استراتژي



15/ از آرمان شهر فلسفی تا آرمان شهر توسعه اي    
 

  

اخيرعلوم  ی هده معرفتي، است كه اكنون با بلوغ دو  ماهيت مفهومي شهر، يك مقوله ميان
شهر ازمنظر  آرمان ی هيشبنيان رويكرد معرفت شناختي به اند اجتماعي، به ويژه بر

  : شود ترقي، دردو سطح مفهومي تحليل مي ی هانديش
اي شهر، مفصل نسبت انسان  ي ودر الگوهاي امروز توسعهتمدنبه لحاظ ساخت  -۱

 ذاته ساختي انسان شناختيالواجتماع و تمثّل و آشكارگي برآيند آن بوده و به اين قرار ب
  . شود ي ديده ميتمدنتحول  ی هبرآيند ايد جامعه شناختي داشته و ـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :و به لحاظ رويكردهاي شناختي در تحليل آن -۲
جانسون، (طبيعت شناختي  ـبا رويكرد انسان شناختي : در وجه اكوسيستم انساني -

١٣٥٢(  
شناختي، فرهنگي  با رويكرد فضايي، جامعه: فعاليتي ـ هاي فضايي در وجه سيستم -

  )١٣٧٧ديكنز، ـ  ٢٥٣٦يبي، اد( سياسي واقتصادي و
شايد  ـبا رويكرد معناشناختي و معرفت شناسي : ارزشي ـ هاي معرفتي در وجه سيستمـ 

  )١٣٧٤لينچ،  ـ ١٣٧٦لينچ، ( و بايد شناختي
   اداري ـسياسي اقتصادي  با رويكرد: كنترل ـ هاي مديريت در وجه سيستم

 Bookchin, 1995: 1994, ,marrifield  & swyngedouw 1996 , Qatley)  ۱۳۷۶ميلز(
1998,  

  .شوند تحليل مي
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  شهری ـ ساختار اجمالی يک الگوی آرمان۲
 شهر را ، آرمان»شهر آرمان ايدئولوژي و«كتاب  در) ۱۸۹۳-۱۹۴۷(مانهايم  کارل  

، يعني وضعيتي »وضعيت واقعي«ناهماهنگي بنيادين آن با  كند كه در تعارضي تعريف مي
سان  بدين) Manheim, 1956, pp124-125. (ه است، وجود داردآن پديد آمد كه خود در

شهر، تنها  اين صورت آرمان در. كند اي ديالكتيكي با نظام موجود پيدا مي شهر رابطه آرمان
تالش درجهت مخالف، يك واقعيت  با«است كه موفق شود  شهر صورتي آرمان در

 .تر باشد يم خاص آن هماهنگمفاه تاريخي را به واقعيت تاريخي ديگري بدل كند كه با
) -Ibid, p130 (كنيم مي يكديگر جدا همين آغاز دو تعريف لغوي را از از:  
: »شهرناكجاآبادي آرمان« حكيم اشراق، شهاب الدين سهرورديشهر وبه تعبير آرمان -۱

utopia هاي جانبي مكان ی هاي ذهني دربار يا تجربه  
 يا »مكان نيك«يا »خوبستان«، Eutopia» اي شهر توسعه آرمان«يا » نيكوشهر« -٢
 .شود كه به دليل خلف، عدم كمال نظام موجود ازآن استنتاج مي »شهرآرماني دولت«
  )۱۱، ص۱۳۸۵روويون، (

 ،»اي شهر توسعه آرمان«با آن تعريف از ساخت تحليلي شهر، مدخل مفهومي   
شهر  ف آرمانترقي به تعري ی هاجازه مي دهد از منظر انديش» نيكوشهر«: مهيااست

محيط در سيستم فضايي ـ فعاليتي،  ـ آل اكوسيستم انسان الگوي ايده: بپردازيم وآن يعني
آرمان  شهر در فاصله نسبتي با آرمانةاي ـ ارزشي معطوف به ايد بر بنيان يك نظام انديشه

تبديل وضع و مزبور كه جهت بخش حركت شهر در فرايند نظام مديريت راهبردي 
  . آل شهر، باشد الگوي ايدهموجود شهر به 

اي تطور نظریۀ شهر دریک تحلیل مقایسه  

  :اي شهر در گرو گذار از ذهنيت آرماني شهر به عينيت توسعه
 شهر ی هشناسانه رويكرد به نظري ـ كشف خاستگاه معرفت۱

مديريت راهبردي به منظور شناسايي و كاربرد حلقه واسطه ميان  ی هـ ورود انديش۲
  شده و عينيت شهر  طراحيآرماني  ی هايد
 )مدرنيته(ي تمدنسازي الگوي  اي در فرايند تازه هاي توسعه ـ تعامل با ديگر تجربه۳
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شهر به  آرمان ی هاز ايد ،غرب  شناختي گذار انديشه روش ی هتأملي بر تجرب  
اي مناسبي را براي بازخواني حكايت ايراني ـ  مقايسه ی هاي شهر، گستر توسعه ی هايد

شهر در غرب را مرور كنيم  جريان تحول انديشه آرمان. سازد شهر مهيا مي آرمان اسالمي
  :هاي تحليلي چندي را برداشت كنيم تا نكته

  شهر در راستای تطور گفتمان ترقیآرمان ی  ـ تطور نظريه۱
فكرترقي بوده  ی هتابعي از گفتمان برگزيد ،بشري ی هشهر درتاريخ انديش انديشة آرمان

  . است
، از دو مؤلفة هويتي انديشه يوناني ـ اسالمي بيش از همهشهر در جهان ايراني  آرمانايده 
، در »شهرآينده«هايي از ايده  چنانكه رگه هاي اسالمي، تأثيرپذيرفته هم شهر و آموزه آرمان

بيشتر از ايده  ـ مانند انسان شناسان اجتماعي معاصر ايرانيـ  برخي آراي جهان جديد
  : ثير گرفته استأاروپايي تشهر نظام  آرمان

 ی هجهان غربي با قرائتي خاص از خودي خويش، تطوري از عصركالسيك تا دور
شهري خويش از مثل  ترقي، در گفتمان آرمان معاصر را بر بنيان قرائت خويش از انديشه 

شهر عدالت «تا مثل » برادبري ۴۵۱شهر فارنهايت «تا » شهر فلسفي افالطون آرمان«
  :كند را تصوير مي» ۱۹۸۹ ثروت ديويد هاروي در اجتماعي در

 ،)۴۵-۶۶، صص۱۳۸۵روويون، (: از فضاي بسته تاكائنات: شهر آرمان

 ، )۶۹-۱۴۴، صص۱۳۸۵روويون، (دستگاه هنجارها  همچونشهر  آرمان

 ،)۱۴۵-۲۲۶، صص ۱۳۸۵روويون، ( شهر، تصوير كمال آرمان

هاي  برخي از اين نظريه ).۲۲۷ـ  ۲۴۲، صص ۱۳۸۵روويون، (شهر، بهشت بازخواسته  آرمان
 :شهري را به اجمال مروري بيشتركنيم آرمان

  شهر يوناني آرمان -۱-۱
شهر، در كانون انديشه كالسيك يوناني، در قالب انديشه و نظر  ی هايده شهر و آيند

، قرار »ارسطو«و » افالطون«آنها يعني  ی هحكومت دو متفكر برجست سعادت وپيرامون 
  : دارد
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  شهر افالطوني آرمان -۱-۱-۱
شهر «وي گزارش از يك » قوانين«و » جمهوري«در دو كتاب » شهر افالطون آرمان«

اصول اين ايده كه عمدتا راهبردهاي سياسي  )kallipolis(. آمده است» سياسي ايدآل
  : است از جمله مانند

، ۱۳۸۵ روويون،( عدم تجانس قومي و فرهنگي موجب اطاعت افزونتر از فرمانروا -
گرايش ضد دموكرات و ضد اشرافي وتأكيد بر حكومت فيلسوفان  -  )۲۱۳۷/ ٧٠٨ صص

 به مثابه تصويري از حكومت خدا بر شهر براي هدايت به سوي الگوي آرماني متافيزيك
  )١١٨٥ص ،١٣٧٥گمپرتس (
  
  شهر ارسطويي  آرمان -۱-۱-۲
چنان يك شهرايدآل هم، درنقد بر نظريه شهر آرماني افالطون »شهر ارسطويي آرمان«

  : سياسي است
اصل شهروندي نيز به معناي حق شركت . اند ترين عنصر شهر، شهروندانمهم -

 ،١٣٧٥گمپرتس ( .هاي دولت و صالحيت إعمال حا كميت دولت است درتصميم
  )1640ص

شكوفايي فيزيكي، ذهني، عاطفي و (يابي به زندگي سعاتمندانه هدف نهايي شهر دست -
 )Aristotel 1990, 1986:20، ١٣٥٢ ٢٧افالطون؛ ( .ستا) اخالقي

  )۳۵۴-۴۳۰(شهر خداي قديس آگوستين «شهر قرون وسطايي با مثل  آرمان -۱-۲
 .ورزد ، تأكيد مي»شهر زمين«در برابر » شهرخدا«شهر قرون وسطايي اروپا بر  آرمان

   )٣٩٦-٣٥٩صص  ،١٣٧٧فاستر، (
يا » شهر زميني«در برابر » آسماني شهر« آرماني، شهر خدا يا) سلطه و دولت(شهر  -
  ، قرار دارد؛ »دولت اين جهاني«
  ، سعادت اخروي در مقابل سعادت دنيوي ايستاده است؛ »شهر خدا«در  -
  شهرگرايي جديد اروپا  آرمان -۱-۲
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 رنسانس تا عصر روشنگري و(گذار از قرون وسطي و شروع عصر جديد  با  
هاي  ايده ،)اول ی هعصرمدرنيت(تا قرن نوزدهم  از ابتداي قرن شانزدهم) اصالحات

قرائت انسان جديد اروپايي از فكرترقي در كوران بازخواني . اي برآمدند شهري تازه آرمان
در واقع زيرساز  شهر نيز تغيير كرده و نظريه آرمان ،آندر راستاي  در قرار گرفته و

هاي  ايده. دوم است ی هاز مدرنيتدوم يا از منظر مدرنيته اول، تصوير آرماني  ی همدرنيت
هاي عيني كوچكي را  اما نمونه ،اند ياد شده اگرچه همچنان ناكجا آبادي و تخيلي

را به ايده » شهرناكجاآبادي آرمان«بستر ورود انديشه  ،تر سازماندهي كرده و از آن مهم
مشترك  ی هقطن. اند ت خويش از ترقي وتوسعه، بودهئبنيان قرا بر» اي شهر توسعه آرمان«

در انتقادي بودن شديد آنها عليه وضع موجود  ،اول ی همدرنيت شهر در اي آرمان انديشه
و تمايل به شور به توصيف وضع مطلوب براي تحقق عيني ) يعني ورود تحليل عينيت(

و نظام (سياست  ی هحوز ی هشهرگرايي در ميان آرمان. است هاي بعد آن در سده
دوم است با  ی بستري براي گذار به مدرنيته) اييـ فض شهري نظام(و مدنيت ) حكومتي

  : شهرهاي تصويري مانند آرمان انديشمندان و
در نقد جهان اجتماعي  »شهر آرمان«با كتاب  )۱۴۷۸- ۱۵۳۵(توماس مور  -۱-۲-۱

  : عصر خويش با فراخواني به اصولي چون
آزادي عقيده و بردباري توصيفي عادالنه انساني از جامعة عصر خويش با تاكيد بر  -

  ديني 
معتقد به  ،رفاه مردم حكومتي دموكراتيك و فدراتيو با هدف صلح و آرامش و -

  دين كاتوليك  و داري برده
با الهام از » آتالنتيس جديد« ی هبا ايد )۱۵۶۱-۱۶۲۶(فرانسيس بيكن  -۱-۲-۲

شهر  اين آرمان اصولي چند در خويش را با ی هايد ،افالطون در كتابي با همين عنوان
  : پيشنهاد كرده است

كيد بر نقش مركزي خانه يا اتاق فكر أمحوريت علم و دانش در زندگي اجتماعي با ت -
هاي طبيعي و  دانش عقالنيت از خالل سازمان يافتگي مجدد: شهري اين جزيره آرمان

  كاربردي كردن آنها؛ 
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 loffont-, 1987 , vol IV( يموجوديتي طبيع ی هلحاظ شهر يا سازمان اجتماعي به مثاب -

:774(  
شهر «شهري يا  در كتاب معروف آرمان )۱۵۶۸-۱۶۳۹(توماس كامپالنا  -۱-۲-۳

 Campanella(. كند خود، شهر آرماني را يك جمهوري فيلسوفانه تصوير مي» آفتاب

اي افزونتري يافته با  توسعه ـ جنبه كاربردي» شهر آفتاب كامپالنا« )714 - 793 ,1972
  : في ماننداوصا

  رفاه و آسايش مردم  اءمنداري سخت گيرانه براي ارتق قانون -
  مشاركت زنان و مردان در تنظيم قوانين و سازمان يافتگي امورو رفتارها  -
  نقش محوري روابط جنسي با نظارت شهر  -
  )Assoun 1986: campanella 1972-1988 , 141-179( گرايش به اصالح كليسا-
  فيلسوف اصالح طلب انگليسي  )۱۶۱۱-۱۶۷۷(هر جيمز هرينگتون ش آرمان -۱-۲-۴
هاي اصالح اجتماعي  مطلوب جنبش ی هبه جامع تر و به تدريج عيني» شهرها آرمان«

شهر توماس مور،  ، دولت آرماني هرينگترن در تداوم آرمان»اوسه آينا«: شوند تر مي نزديك
   :، است؛ با اصولي چون»اشراف ساالري مشروطه«نوعي 

  رشد طبقه متوسط؛  گرو كاهش فاصله ثروتمندان و فقرأ و اعتدال و دموكراسي در -
 )۸۳-۸۸؛ ص ۱۳۸۱فكوهي، ( .مقام محدود است ها انتخابي و مدت هر مقام -

  »گرا شهرهاي ترقي«عصر  -۱-۳
تبديل » شهرهاي ترقي گرا« ی هبه تدريج به انديش» شهرگرايي فلسفي آرمان« ی هانديش
وره گذار معرفت شناسانه وبه اين قرار خودآگاهانه به گفتمان فكر ترقي شود و د مي

  :گيرد شكل مي
  »گرا شهر ترقي«): ۱۷۷۱-۱۸۵۸(باغ شهر رابرت اوون  -۳-۱ -۱

هاي شانزده و هفده در اواخر قرن هجدهم به  شهرهاي ناكجاآبادي فلسفي قرن آرمان
. شوند الح اجتماعي تبديل ميهاي اص تدريج به شهرهاي ترقي يافته بر اساس برنامه

 ؛است» گرا شهرسازي ترقي پيش«از جمله متفكران شهرهاي جديد يا » رابرت اوون«
  :اصولي چون با )۱۲ـ  ۱۳، صص۱۳۷۵شوای، (
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  پوشش خدمات آموزش و پرورش، بهداشت و مسكن و نيرو براي تمامي شهروندان؛ -
  و جنسي؛ هاي طبقاتي، نژادي نفي تبعيض ـ آزادي كامل عقيده؛ -
  تأكيد بر فضاهاي شهري؛ -
  )۸۵ـ  ۸۷، صص۱۳۷۵شوای، ( .افزايش فضاهاي سبز و سالم سازي محيط تربيت -
  )۱۷۷۲-۱۸۳۷(شارل فوريه ) Ph a lansteres(» فاالسنتر« -۱-۳-۲

طلبانه اوون  انديش اصالح ، فيلسوف و انديشمند فرانسوي و هم»شارل فوريه«  
 ,Fourier( كند را پيشنهاد مي »فاال سنتر«شهري با نام  نآرما )۱۷۶۰-۱۸۲۰(سيمون و سن 

1966-68,pp 1841-1845( هايي چون با ويژگي:  
  كاهش فاصله ثروتمندان و فقرا؛ -
  اي ديگر؛ ها به گونه مديريت زوج ميان رفتن ازدواج و از -
  ها؛ ميان انسان  كاربرد قوانين در جهت ايجاد هماهنگي وضع و -
  شهري ديگر و آرمان )۱۷۸۸-۱۸۵۶( اتين كابه -۱-۳-۳
فرانسه،  ۱۸۳۰گر سوسياليست فرانسوي متأثر از افكار اوون و انقالب  ، اصالح»اتين كابه«

شهري  كتاب آرمان )۱۱۴-۱۲۴، صص۱۳۷۵شواي، (شهر  با دركي سياسي از ايده آرمان
  نوشت  )Voyage a Icari(» سفر به ايكاري«خويش را با نام 

  :اصولي چون ، است؛ با»كمونيستي ی هانديش«، شهري با تسلط »شهر آرماني كابه«
  از ميان رفته است؛ خصوصيمالكيت  -
  برابري مطلق زن و مرد وجود دارد؛ -
  .شود و حكومت مردمي است ها به وسيله دولت برآورده مي همه نيازهاي انسان -
  »تاريك شهرهاي آينده«هاي  نظريه -۱-۴
گرايش به ايده شهر  ر، با ورود به قرن بيستم د»ملي شهرهاي تكا گفتمان«بازخواني  در

هاي عيني شهر به مثابه فضايي براي  با طراحي ،»اي هاي جديد توسعه شهر قرائت« ،آينده
  ) ۱۸۰، ص۱۳۸۱فکوهی، ( .زندگي انسان امروز
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  ی در راستای تطور گفتمان ترقی ـ تطور نظريه۱
معرفت شناسانه، درعياري » نيكو شهر«يا » اي توسعه شهر آرمان«ی  بنيان رويكرد به ايده

   .شود دريافته ميی ترقي  در انديشه
 اروپايي يا ی هتجرب ت فلسفي آن؛ فارغ ازئقرا به ويژه در» شهر آرمان«ايده   

اروپايي  ی هتجرب جهان ايراني ريشه در انديشه فلسفي سياسي عصر سنت دارد؛ تا در
  . رسد قرن هجدهم مي شهرنوبت به رنسانس، عصر روشنگري و

را از سر » ∗مدرنيته براي خود« دوره در يك گذار معرفت شناسانه، سه» شهر غرب«
  )Ascker, 2000( .گذرانيده است

دهد كه قرائت از شهر  ترقي نشان مي متناظر با تاريخ فكر ،تحليل تاريخ مزبور  
  :  تابعي از قرائت انديشه ترقي در اروپا بوده است

از انقالب مدرنيته اول  حاصل) رنسانس(شهر دوران نوزايي ه اول، شهر مدرنيت -۱
و  فرانسيس بيكن، توماس كامپالنا و جيمز هرينگتونتوماس مور، هاي  برآمده از ايده

شهرهاي  شهر يوناني از جمله با نمونه قرار دادن دولت زنده شدن سنت كالسيك دولت
معاصر  ی هنوزدهم قرائت آغازين انديش، متناظر با عصر روشنگري و آغاز قرن ايتاليايي

  ترقي 
هاي اقتصادي، اجتماعي،  شهر دوران انقالب صنعتي و پوياييه دوم، تشهر مدرني -۲

قرن بيستم متأثر از  ۷۰ و ۶۰هاي  فناورانه و سياسي تا اوج آن در اروپاي دهه
آغازين متناظر با قرائت  ،رابرت اوون، شارل فوريه و اتين كابه: انديشمنداني چون

   .انديشه توسعه و قرائت اقتصادي آن
ي زشهر عصر اطالعات و ارتباطات تا بر آمدن ايده شهر مجا ،شهر مدرنيته سوم -۳
شهر الكترونيك، شهر ديجيتالي و شهر اطالعاتي، با )۱۳۲ـ  ۱۴۱، صص۱۳۸۱فکوهی، (

لينچ متناظر  ويليام ايساك تامس، فلوريان ويتولد زنانيسكي و كوين: پردازاني چون نظريه

                                                           
  .ی هراقليم تمدني براي خويش است مدرنيته∗
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با نيمه سوم قرن بيستم از گزارش توسعه انساني تا بر آمدن گفتمان توسعه دانايي محور 
   .راستاي آن شهر مدرنيته سوم با جامعه پسامدرن، جامعه اطالعاتي يا جامعه دانش در و

ب معرفت شناختي نيمه قرن انقالگذار به مدرنيته دوم و سوم  ی هدور ی هواسط  
اروپايي از  تمدنجنبش كانتي منجر به بازخواني تاريخ تحول انديشه و . نوزدهم است

   .، گرديد»فكرترقي«منظر 
دوام و  در تعريف ابتدايي آن، گرايش به تغييرات با) Progress(مفهوم ترقي   

هاي فردي، ساختار و  نظرها و گرايش ابعاد و ارکان، وجه ی هتر در هم مستمر مطلوب
ماهيت و  ی هتکاپوکنند ی هانديش. ماعي و در سياست و اقتصاد استرفتار و فرايند اجت
و آخرين گفتمان آن، همان . گيرد نام مي» ترقي ی هانديش«يابي به ترقي  راهکارهاي دست

يعني مديريت ) Knowledge Based Development(محور   دانش ی هگفتمان توسع
شناختي غرب درگذار  تجربه روش. زاي دانش، است اي بر مبناي توليد درون تغيير توسعه

 شناختي خويش به بازخواني تاريخ انديشه خود بر بنيان انديشه ترقي و از جنبش معرفت

 اي با تواند در برآورد مقايسه مي، شهر آرمان ی هراستاي آن از جمله بازخواني انديش در

 اسالمي قرارـ  شهر درجهان ايراني آرمان ی هبنيان انديش بر ترقي و ی هانديش ی هتجرب

  .گيرد
  

  ی ماتمدنشهر درگفتمان درحال گذار وضع  آرمان
شهر در غرب در مقايسه با انديشه  آرمان ی هشناسي حاكم بر انديش برآورد روش  

شهري غربي در فضاي گفتماني  شهر، نشانه آن است كه انديشه آرمان ايراني آرمان
؛ در حالي كه ما ش رسيده استشهري خوي آرمان ی هخويش به راهكار عملي كردن ايد

ی  چنان به الگوي خود ويژه ی معاصر، هم هاي سنگين تاريخي دردوره عليرغم هزينه
  .ايم اي براي شهر نرسيده توسعه

  نل گفتمان شهر تابعيست از گفتمان تحوتحليل  .ي مقبول ملت ـ دولتتمد
ي فكرترقي ضروري منظر بر بنيان رويكرد معرفت شناخت شهر ايراني هم از دو آرمان
  :نمايد مي
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 شهر آرمان ی هشهر وتاريخ انديش آرمان ی هاز منظر تحليل نقدي نظري

 شهر اي آرمان گرا وتوسعه شهر توسعه يا رويكرد ترقي آرمان ی هاز منظر رويكرد به ايد

به ظهور آيين محمدي و  ،شهر ايراني ـ اسالمي آرمان ی هبنيان گفتمان ترقي در تجرب
هاي تحليل  آن است و تاريخ انديشه ايراني ـ اسالمي، امروز تاريخ گفتمان تفسير علوي

انديشه . بر آن آيين در تعامل با دو وجه ديگر هويت ايراني يعني ايرانيت و تجدد، است
اي تا به امروز  ي، پيشينهتمدناين اقليم  فكرترقي در ی هشهر نيز در تناظر تاريخ انديش

 .دارد

  
  هان ايرانی ـ اسالمیشهر در ج ـ آرمان۱

نسبت با تاريخ انديشه ترقي  بر تاريخ تطور انديشه شهر در ،مروري به اجمال  
 .هاي دوره گذار داريم در جهان ايراني و ضرورت

يي واآل عنصر تأكيد بر باهويت ايراني  و تمدنشهر ايراني با ظهور  آرمان ی هانديش -١
نظر دارند كه برآمدن   ايراني اتفاق  هرودوت و مورخان .شود غاز ميآقدرت مركزي 

  )۳۰ـ  ۴۱، صص۱۳۸۳رجايی، ( .ايران است  ديائوكو آغاز زندگي مدني در
مدنيت «هجرت به يثرب و  و دگرد ريزي مي با ظهور اسالم، مدنيت نويني، پايه -٢

  . شود ، مي»شهر محمدي«و » انسان محمدي«، آغاز تاريخ »محمدي
  شهر  رمانعلوي آ ـسند مرجع نبوي  -١-٢
طبيعت،  انسان،كند،  ، تجلي مي»بودگي مطلق خداوندي خود«: شهر االهي آرمان - ١-١-٢

 زميني يا تجلي آن خود ـدو تصوير آسماني  الهیوحي  شود و با كلمه وكالم ميشهر، 

مديريت (گيرد؛ و در الگوي امامت  شهر پيش روي انسان مخاطب قرار مي بودگي، آرمان
، خاستگاه تفسير اول الرسول مدينةبوي تفسير نسبت عقل و وحي، ن) نگر تغيير جامع
  . شود شهر، مي آرمان

اي شهر، با امامت علوي و به طور خاص در تجربه بلند  در سند مرجع توسعه - ٢-١-٢
 ی ه، تجرب)ع(كربال، شهر علم امام صادق ـو شهر علي، تجربة عاشورا ) ع(امام علي
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 ا درشهر ر دوم آرمان ، تفسير)ع(صالح المهديحضرت حجت ابا شهر شهر، و رضوي

  .  دهد نسبت عيني عقل و وحي به دست مي
  شهر  انديشه كالسيك آرمان -٣

تسامحي نسبي به دو سند مرجع پيشين در عصر كالسيك  شهري با هاي آرمان انديشه
  : در دو مرحله شكل گرفت ،فكر ايراني ـ فكر ديني

  يي شهر ارسطو در تداوم آرمان -١ -٣
هاي  انديشمنداني از سر رويكرد سازگاري انديشه) هجري ٢قرن (پس از عصر ترجمه 

شهر يوناني را با  ثر از فكر فلسفي يونان، ايده آرمانأتميوناني با آرا و عقايد ديني و 
  : اي فلسفي كردند از جمله هايي، واگويه بازخواني

  )٨٧٠/٢٥٧-٩٤١/٣٣٠(ابونصر محمد فارابي » مدينه فاضله« - ١-١-٣
در  ،ارسطو با آرأ و عقايد ديني وي انديشه مدينه فاضله فارابي در ميانه آراء افالطون و

، با اصولي چند و تنها از منظري فلسفي و »السياسه«و » آرأ اهل املدينه الفاضله«دوكتاب 
   )۲۹۳ـ  ۲۹۹، صص۱، ج۱۳۷۳فاخوری، ( :بدون لحاظ تجربه شهروندي پيشنهاد شده است

يابي به سعادت معنوي  باالترين هدف در دست موجودي اجتماعي است، و انسان -
  است؛ 

  اي اندامگون دارد؛  سازه ،شهر -
  رياست شهر سازگار با نظريه افالطون، يك امام فيلسوف است؛  -
شهروندي بر خالف فيلسوفان يوناني در آن  ی هشهر شهري فلسفي است و تجرب آرمان -

  )۱۳۶۷فالمکی، ( .نقشي ندارد
  شهر  و انديشه آرمان )٩٨٠/٣٧٠ -١٠٣٧/٤٢٨(سينا  ابن - ٢-١-٣

هاي فلسفه اجتماعي ابن  شهر در آراء ابن سينا به تصريح معرفي نشده اما انديشه آرمان
  .شهر فلسفي اين فيلسوف مشّايي دارد سينا، توصيفاتي از آرمان

  انسان موجودي مدني بالطبع است،  -
سعادت معنوي دائمي است وسعادت : امر معنوي داردسعادت و ترقي انصراف به  -

  )۷۷ـ  ۷۹، صص۱۳۸۱فکوهی، ( مادي زودگذر
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   )١١٢٦/٥٢٠-١١٩٨/٥٩٥(شهر  ابن رشد و انديشه فلسفي آرمان - ٣-١-٣
شهر فلسفي افالطون، فارابي و ابن سينا است  رشد نيز مانند آرمان شهر فلسفي ابن آرمان

  :يافته است جتماعي آن، افزونيي و علم االتمدناگرچه اندكي وجه 
  سعادت معنوي در گفتمان ترقي شهر، اصالت دارد؛  -
  حاكميت در شهر با عقل و شيوخ است؛  -
  شود؛  اصل در نظام اجتماعي شمرده مي ،عدالت اجتماعي عقل مدار -
  )Cor bin,hi, 1964( دفاع از حقوق زنان مورد توجه است -
ـ  ۱۵۳، صص۱۳۸۵فکوهی، ( خلدون ابن با شهر گراي تفكرترقي به ورود -۳-۲

۱۵۲()۱۴۰۶/۸۰۸-۱۳۳۲/۷۳۲( 
 يافتگي سازمان دادن قرار با ،اجتماعي ی هبرجست فيلسوف و تونسي دان تاريخ خلدون ابن

، در )الحضري عمران( شهري يافتگي سازمان مقابل در) البدوي عمران( نشيني باديه
 تطوري ی هچرخ يك خلدون ابن ی هنظري در. بر داليل شهرها دارد تأكيد ی خود نظريه
  )Ibit(. است آن از بخشي شهرنشيني كه شود مي مطرح

 قدرت عامل نشينان، باديه ميان اي قبيله بستگي هم و يكديگر به تعلق احساس يا عصبيت 
 ؛سازمان اجتماعي است تهاجم و

 بزنند عياجتما كار تقسيم به دست ندنبتوا ها انسان تا است ضرورت يك شدن اجتماعي
  كنند؛ تضمين را خود حيات و

 كه شهري جمعيت افزايش ،حاكمان ظلم عصبيت، كاهش: از عبارتند شهري زوال داليل
 فساد، و باري و بند بي كامل گسترش و افزايش دارد، سختي محيطي زيست اثرات

، ۲، ج  ۱۳۶۹خلدون؛  ابن( هوا و خاك و آب آلودگي قحطي، همچون طبيعي هاي مصيبت
  )۷۳۷ـ۷۳۶ص

  
  اصفهان يتمدن مكتب در شهر اي توسعه ی هتجرب -۴

شيعي دولت در عصر صفويه، به مکتب خاصي در معماري و  ی هنظري  
 ی همنجر گرديد كه انديش ،شود شهرسازي که امروز به نام مکتب اصفهان شناخته مي
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سبک اصفهان، تحقق  .ساختآرماني دولت را درقالب يك نظام شهرسازي متبلور 
هاي اقتصادي  ، دولت صفوي است که به علت ريشه داشتن در دگرگوني»رمان ـ شهرآ«

  :با اين وجودد؛ نماي اي يادماني، رخ مي ـ اجتماعي و فرهنگي زمان خويش، چون واقعه
داري متمرکز  تيول و. گردد سايه خدا بر زمين مي» کامل«سلطان صفوي به عنوان مرشد  -
  .يابد لي ميولت در وجود سلطان صفوي تجدو 
» مرشد کامل«و مردمان در مقابل . آميزد مالکيت جمعي را با مالکيت دولتي در هم مي -

  .يابند ، نقش رعيت مي»مالک مطلق«به عنوان 
دارند و گستردگي محدودة عمل محاکم  در مقابل محاکم شرع، محاکم عرف را برپا مي -

  )تاورنيه( .گردد و شرع مي سبب تعارضات بين محاکم عرف ،ها زمينه ی هعرف در هم
گر امتزاج و آميختگي سياسي ـ عقيدتي  بيان ،شهر مکتب اصفهان در دولت صفوي -

  .باشد گونه که تبلور وحدت اجتماعي کار نيز مي مفاهيم ديواني و مذهبي است، همان
هاي کالبدي ـ فضايي به کار گرفته  مکتب اصفهان در مجموعه بارزترين ترکيب کالمي  -

  )شاردن، کمپفر( .اشدب مي
و از  )۱۳۶۰، کمپفر، ۱۳۵۷شاردن، (. گردد شهر در محيط پيراموني خويش مستحيل مي -

  .گيرد اين رو در توافق کامل با طبيعت پيراموني خويش قرار مي
بر  ،يابد که با تشکيل دولت صفوي بستر مادي مي يبيني متکي بر مفاهيم عرفان جهان -

 سلسله. شهر خود را بر پاي دارد مکتب اصفهان، آرمانشود تا در شهرسازي  آن مي

  .شود ترين مقياس کالبدي به کار گرفته مي ترين مقياس تا کوچک مراتب فضايي از بزرگ 
توان به عنوان اولين  و با چنان مصاديق عيني، مکتب اصفهان را مي یذهن  با چنين مفاهيم

تا قبل از شروع دوران معاصر مکتب در سير تحول شهرگرايي، شهرنشيني و شهرسازي 
  .باز شناخت

  
  ی ماتمدنـ شهر در گفتمان در حال گذار وضع ۲

 گذار معرفت شناختي خويش را ی ههنوز دور، اسالميـ  شهر در جهان ايراني  

 ،چه امروز قابل مشاهده است آن. نيافته است ،اي شهر توسعه براي ترسيم آرمان
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اخير به  ی هده چندنظام شهري قرار گرفته و در  است که مبناي ساماندهي پراگماتيسمي 
به تدريج  ،اخير ی هنيم سد اين رخداد در. توان آن را شناخت طور مشخص در تهران مي

مرور كنيم تا اين مهم به روشني  وضعيت امروز فكرترقي را. گيري است درحال شكل
  . بيشتري گرايد

» یتمدنخاستگاه نظریۀ «ج به اي، به تدری انقالب اسالمی در فرایندي سه مرحله  
دیگر بنیان این خاستگاه  شهر نیز بر ي هگفتمان دربار شود که ایده و خویش نزدیک می

 ي هایدو  59انقالب فرهنگی  ي هتا اید 57انقالب سیاسی  ي هاز اید. خواهدشد باره بیان
جنبش « ي هو اینک به تدریج رهسپار اید 83افزاري سال  جنبش تولید علم و نهضت نرم

اي علم  بخشی اقتدار توسعه به منظور نظام» یتمدن ي هشناختی خاستگاه اندیش معرفت
  :هاي چندي را ناگزیریم در دورة پیش رو، بازاندیشی. شود می
  ايراني ـ اسالمي ی هشناختي در جهان انديش گذار معرفت ی هدور ی هـ ايد١
ي، مديريت تمدنان علوي دانش ـ ايدة احياي فكر ديني و رويكرد به بازخواني گفتم۲

  آينده
و بر اين اساس » تفقه در دين«به » تفقه در احكام«ـ بازخواني بنيان تئوريك نظام از ۳

  شناختي گفتمان واليت فقيه بازخواني معرفت
  ـ ايدة مهندسي فكر ديني و بازمهندسي آن۴
  يتمدنـ الگوي جامع دانش ۵
): هاي ديني و نظام آموزش عالي حوزه(ش ـ بازتعريف مأموريت نهادهاي توليد دان۶

  نهاد دانش پيشاهنگ ی هايد
  پردازي جامعة ايراني، اصول نوآوري، خالقيت، نظريه ی همدرنيت ی هـ بازخواني ايد۷

شناختي  بازخواني معرفت ی هي جامعة امروز ايراني در آستانتمدنفرايند تحول   
ترقي بر بنيان سه اصل هويتي  ی هشزاي اندي درون ی هدر اين منظر نظريو خويش است 

اين منظر به ويژه در نسبت با بنيان  .برآمدني است ،ايراني بودن، اسالمي بودن و تجدد
 ،ديني با رويكرد مديريت آينده ی هشناختي نظام و در تداوم جنبش احياي انديش دين

. دهد نشان مي» تفقه در دين«شناختي نظام جمهوري اسالمي را در  خاستگاه معرفت
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 ،هاي دين معطوف به آرمان رشد و بر مدار آن نگر آموزه فهم جامع» تفقه در دين«
مدار و   خودتوانمندي قسط ی هي تا مرحلتمدننگر  پرداخت الگوي مديريت تغيير جامع

اي  زايي انديشه اقتدار توسعه شناختي درون  بنيان معرفت. بنياد اجتماعي است  دانايي
اي انديشه ديني و فكر ترقي در نظام جمهوري  رشته  ضاي ميانبه طور خاص در ف ،علم

مهندسي فكر ديني در بستر تفقه در دين  ی هگونه ايد خورد؛ و به اين اسالمي، رقم مي
 تحقيق و ی هايد. محور قلمداد شود دانايي ی هزاي توسع تواند زيرساز گفتمان درون مي

  .شود مياي ديده  انديشه ی هاين سامان شهر در ی هتوسع
  

  گفتمان دین شناختی شهرترقی گرا 

يك عمومي الگوي يك شهر ترقي گرا و ساختار  ،هاي آغازين خويش دانسته با  
پردازي پيشنهادي در  نظريه. كنيم وار يادآوري مي شهر را فهرست آرماناي  توسعه ی هنظري

  :ايم اين باب را در مجال ديگري آورده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  شهر توسعه ـ نظام ادراکی مبنای۱

  :فراز يكديگر است؛ شامل داراي يك نظام ادراكي مطبق بر ،اي شهر توسعه آرمان
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 گفتمانی شهر ي همبانی فلسف
اين سعادت . رود زيست انساني، توقع الگوي جامع نگر رشد مي ی هاز گفتمان برگزيد

ي الگوي تواناي فرانياز رشد، معيار آرمان و .است معنا فراگير دنيا وآخرت، ماديت و
 .زيست است

ها،  قالب نظامي ازبينش در )وحي برآمده ازنسبت هماهنگ عقل جامع و(هاي دين  آموزه
 . دارد اي را شهرتوسعه مجال جريان يابي در پرداخت الگوي آرمان  ها، روش ها و ارزش

، »دين تفقه در«دين نيست؛ گفتمان  گذار از نهاد شهر درگرو اي بودن آرمان توسعه
اين خاستگاه  ،در اين راستا .علوي استـ  شهرنبوي اي آرمان تحقق توسعهگفتمان 
گفتمان مديريت « ی هواليت فقيه به مثاب ی هرهنمون ما به بازخواني انديش ،شده بازخواني

 .، است»محور نگر تفقه در دين جامع ی هراهبردي تحقيق و توسع

اكوسيستم  ی هن ساخت نظام واردر مت ،امتـ  امامت ی هشهر جريان نظري آرمان ی هانديش
 .فعاليتي، استـ  هاي فضايي سيستم طبيعت وـ  انسان

 
  مبانی معرفت شناختی تحقیق و توسعه جامع نگر شهر- 2
نمود عمراني  ،ت و شهرنشينيسازي است و مدني تمدنترقي مضمون فرايند  ی هانديش -

  .ها است سدهها و  سازي در طول هزاره تمدنو فضاي معنايي اين فرايند 
و کلي ) Rational(جزوي شهودي، گيري شهر، عقالنيت شامل  عقالنيت مبناي شکل -
)Intellectus ( استهماهنگ با وحي ،  
ها  در تقابل بيفتند، سنت شدگي تازه مدرنيته يااي نيستند تا با  شده  ها امور تثبيت سنت -

 )١٣٧٢، ۵مجله کيان، سال سوم، شصدري، (. شوند همواره تجديد مي

ي در نسبت ميان مختصات هر اقليمي با تمدنهر اقليم  ،شهر مدرنيته در آرمان  
 .شود تحليل و تفسير مي ،به شرط آرمان و رشد تفسير ال

  .شهر يك نظرية پيش نگرانه است اما تمامت خواه نيست آرمان
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  توسعه شهر ی همباني هستي شناختي در نظري - ٣
زميني  ی هشهر، تجرب وندگار روي زمين است، آرمانگونه كه انسان خدا همان -

 ی هراهبردي نشسته اما نظام برنام نگر آرمان يك الگوي جامع ی هنقط در. شهرخداست
  قابل تدوين است؛ ،نيل به آن

هاي فضايي از لحاظ نقشي که در سرنوشت مادي و معنوي افراد و  پيامدهاي ساخت -
کم و بيش  ی هاي فضايي در درون شبکه جوامع دارد، انکارناپذير است ساخت

گيرند که با سازمان يا ساختارهاي  اي از سلسله مراتب فضايي قرار مي يافته سازمان
  .وار دارد اجتماعي جوامع رابطه اندام

زمان شهر در نسبت متفاوتی از کم و کیف بینابین زمان روانشناسانه و زمانه  - 
  نهایت انواع زمان انسانی وي بیدر خود حا گیر است، و علم و اجتماعی جاي

  .است
  
  توسعه شهر ی هشناختي در نظري انسانمباني  -٤
 شهر درآرمان. شهراست علوي آرمان ی هشناختي انديش ، بنيان انسان»مكتب خودي« -

. در نقطه هدف شهر نشسته است» خودي سيمرغي«.علوي آدمي برخودي خويش است
  . خود خويش است ،شهر انسان در

در بيان کالبدي و کالم فضايي . اي شهري، ترجمان حكايت خودي آدمي استفضاه -
شوند، ترکيب سايه روشن، نرم و سخت، آب و سنگ،  نيز استعارات به کار گرفته مي

همه و همه به … زمين و آسمان، فشردگي و گشادگي، چم و خم، خشکي و طراوت و
ر با مرکز هستي کبير در ارتباط شوند تا انسان به عنوان مرکز هستي صغي کار گرفته مي

  .واقع شود
انسان از عروج به فرود و از  دمقياس انساني، در مفهوم مادي و عددي آن، درآمد و ش

فضايي است که  ،گردد چه مطرح مي آن. بازد الهوت به ناسوت و برعکس آن، رنگ مي
اني رنگ بتواند اين آمد و شد را بيان دارد، مرکزيت هندسي در مقابل مرکزيت آرم
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 درسجود و دمي خويش راآ نشيند تا مي كانون شهر در روي مسجد اين از .بازد مي

 .كند نيايش همواره باز تفسير
  
  ای شهر ـ الگوی مطلوب توسعه۲

  :شاملو از جمله اي داراي يك نظام وضعيت مطلوب است؛  شهر توسعه آرمان
  معيارهاي مطلوباصول و ـ ١
با حضور انسان فضا . ن کانون و قطب فضاستانسا: ـ حضور معني دار انسان١

   .کند معني پيدا مي
  ترين مقياس کالبدي  ترين مقياس تا کوچک از بزرگ: مراتب فضايي  ـ سلسله٢
  ـ اصل وحدت و هويت نقاط شهري٣
  ـ کشش به رمزوارگي چند بعدي مثبت فضاها٤
جام ها، و اح ـ اصل تمرکزگرايي تمثيلي از وحدت به صورت اشکال، فرم٥

  … مرکزگرا، متقارن و
  ـ اصل هماهنگي٦
  کند در رابطه با هدف و جهتي مفهوم پيدا مي ـ اصل زيبايي٧
  گر  وارگي با پرهيز از ايجاد فضاهاي مسلط و بنايي سلطه ـ اصل مردم٨
  هاشرط مطلوبيت طراحي فضابه عنوان بخشي،  ـ اصل آرامش٩
  . شود شهر، تعميق مي ی هوار که خود در فرايند ساخت اندام، جواري ـ اصل هم١٠
  تجسم يک فرايند تعالي خودي است، ـ رازگونگي و قدسيت١١
  و ايجاد احساس فضاي سه بعدي  ـ فضاي مثبت١٢
  گرا گرا و برون ـ اصل کاربرد روش تمثيل در ساخت فضاهاي درون١٣
پيرنيا، ( »گرايي درون«و  »نيارش«، »پرهيز از بيهودگي«، »خودبسندگي«، »مردم واري«ـ ١٤

  )۳، ص۱۹آبادی، سال پنجم، ش
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هاي فضايي مثبت،  بينش نمادين، انطباق محيطي، الگوي مثالي باغ بهشت، نظام ـ١٥
  )۳اردالن، ص( مکمل بودن، مقياس انساني و مشارکت اجتماعي، نوآوري

مراتب مکاني و زماني، مقياس انسان، انطباق با محيط،   شور و غناي هندسي، سلسله ـ١٦
  )۳ديبا، ص( ا طبيعت، وحدت در کثرتهمدلي ب

  
  شهرکالبد ـ ٢

  : باشد شهر داراي کالبد و روح و نظام ساختي حاکم بر آن دو مي آرمان
به اين  ؛نظام شهر، اصالت دارددر وكرامت اوانسان طبيعت،  ـ دراكوسيستم انسان -١ـ ٢

يابي به  براي دستقرار در هر دو فرايند تطابق انسان با طبيعت و تطابق طبيعت با انسان 
. سازي زندگي انساني مورد نظر است هاي خاص انساني، فرايند بهينه نيازها و خواست

گيري نيازهاي مختلف انساني  تابعي از جهت ،تغيير کالبدي ی هاشکال کالبدي و انگيز
  .باشند مي
ن توسعه پايدار گرايش دارد، طبيعت با انسا ی هشهر با طبيعت به نظري آرمان ی هرابط

شهر طبيعت  در آرمان. كند عقالنيت فناوري را بر طبيعت تحميل نمي. شود شناخته مي
 .شود شود، فصلي از بلوغ زندگي تفسير مي نفي نمي

هاي ثابت تحول  ها، راهنماي تدوين اهداف کالن و خرد و شاخصه سيستم ارزش -٢-٢
تواند تابعي از  يسيستم مزبور م. اند گر وضعيت مطلوب شهري اي و نيز توصيف توسعه

گيري در برآيند آن  الگوي مطلوب اجتماعي و سياسي، اقتصادي و فرهنگي، قابل شکل
  .الگوي مطلوب ساخت شهري و شهرنشيني و شهروندي باشد

در . عقالنيت و اومانيزم به معناي بر نتابيدن اشراق و نسبت دادن خدا با انسان نيست
. شود ه سلطه نماد انسان بر طبيعت تلقي نميشهر ماشين فن محض نيست و به مثاب آرمان
زاي  اي جدا افتاده از كل جهان نيست در عين اينكه پذيراي اصل درون شهر جزيره آرمان

 . تدبير است

 شهري ايران ی هانديشتوانند متأثر از نظام  هاي فضايي ـ فعاليتي نيز مي ـ سيستم٣-٢
يابند، اعم  توسط انسان تغيير شکل ميهايي که انسان در آن دخالت کرده و  مکان. باشند
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هايي که انسان هنوز در آنها  و فضاهاي بينابيني يا مکان) مانند مسکن(از فضاهاي دروني 
ها و احکام و حقوق  ، متأثر از نظام ارزش)هاي کشاورزي مانند زمين(دخالت نکرده 
  .باشند شهروندي مي

 . شود ملي تعريف مي ی هدانايي و عدالت بنيان نظام توسع

شهري رشد نفي عينيت  شهري بودن به مفهوم تاريخ نداشتن نيست، پذيرش آرمان آرمان
شهريان چون خوشبختند تاريخ ندارند و نيز چون تاريخ  نيست، نبايد گمان برد آرمان

 .ندارند خوشبختند

ها را تشخيص بدهند، زمان  شهري بايد ساختار، قواعد و هدف در الگوي مطلوب آرمان
 .آوري است هم زمان زندگي و هم زمان فن ،شهر آرمان

ناختي تا وجوه سطوح اجتماعي، جريان ش شهر، اصل عدالت از سطوح انسان در آرمان
 . يابد مي

 .يابد مديريت آينده تحقق مي ی هو در ايد. شود شهر در گذشته جسته نمي آرمان

نظام . آن است اتكاي الگوي تحقيق و توسعه ی هشهر نقط آموزش و پرورش در آرمان
گيرد و مشرف بر كل  فرهنگي و سياسي و اقتصادي بر گرد نظام تعليم و تربيت شكل مي

 . شود دولت طراحي مي ی هسيستم؛ نظري

شود و نسبت زنان و مردان  شهر هدفداري فرد و جمع به يكديگر منتج مي در آرمان
قانون در . نقش نداردجنسيت در مدنيت . نسبت عادالنه بر اساس دانايي و توانايي است

شود و به قواعد فقهي تحويل برده  احكام كلي جريان رشد تفسير مي با شهر آرمان
 .شود مايه قواعد فقهي ديده مي درون ،شود و اخالق نمي

 
 ـ مديريت راهبردی شهر۳

راستاي  درگذاري تا تدوين استراتژي  سياست ی ههاي هدايت و کنترل از مرحل سيستم
در  ،اي شهر توسعه آرمان .گيرد راهبردي، شكل مي ريزي برنامهفرايند ا ت و نظام مطلوب

  : شود يك نظام راهبردي مديريت مي
 نقد وضعيت امروز
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هر جايي، ناخلف، ؛ امروز ما، بي هويت و فاقد روح فرهنگي و معنوي گذشته است شهر
 بيمارگونه،

خود بيگانگي مضاعف  بريده از فرهنگ و اصالت خود، ناموزون، تقليدي و گرفتار از 
  .است

ـ هنوز به خود نيامده؛ عاري از نوآوري و شور فضايي ساختاري نمادين؛ تکرار 
هاي شناخته شدة گذشته همراه با تأکيد بيش از حد بر تزئينات براي پوشاندن بي  صورت

اصلي خود؛ و در غفلت از امکانات تلفيق نوآورانة سنت و تکنولوژي معاصر جهان 
  .است

  بايد پرداختچقدر «
  )فرخزاد(» براي رشد اين مکعب سيماني پرداخت؟ چقدر بايد

  ترسم من از سطح سيماني قرن مي«
  از شهرهايي که خاک سياشانمن بيا تا نترسم 

  .چراگاه جرثقيل است
  مرا باز کن مثل يک در به روي هبوط گالبي

  در اين عصر معراج پوالد
  )سپهری(» اک فلزاتمرا خواب کن، زير يک شاخه دور از شب اصطک

تصوير شهر معاصر نه تنها فاقد صراحت است، بلکه خام و بي ظرافت است و از 
شهر، بر  ييکنواختي سر و صدا. هايي خشن و مبتذل تشکيل شده است خطوط و رنگ

ظرافت خطوط، رنگ و بافت که نشان دستي هنرمندانه باشد . همه جا چيره شده است
  )۵۳رمايف، صچ(. تقريباً همه جا ناپيداست

شهر نشيني، خود  ی ههاي متضاد عصر ما اين است که عليرغم توسع يکي از گرايش
جا، يعني  گويا وقتي به آن )۵۳لوئيس مامفورد، ص( .دشو شهر، هر روز بيشتر ناپديد مي

 .جايي وجود ندارد آن ،رسي انگار شهر، مي
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 اي شهر راهبردهاي توسعه
 ی همطالعاتي تحقيق و توسع ی هسه حوزمطالعات تجويزي يکي از  ی هحوز  
در راستاي اصول مطلوب مذکور برخي اصول کاربردي طراحي سامان . باشد مي شهري

  :شهر مانند
 تفقه در ی هتوسع مداري گفتمان تحقيق و اصالت(نهاد توليد دانش  راهبري شهر باـ ١-٢

  :رويكرد با) دين محور
 ريشه زاي الگوي آرمان اي درون پرداخت توسعه

 ملّي ی هبازخواني مستمر سندچشم انداز توسع

  ملّي شهر ی هاي نظام توسع توسعه داري مطالعات تحقيق و عهده
  :مرکزيت ساخت با امر فرهنگ -٢-٢

هاي فرهنگي با مساجد در مرکز شهر و محالت، برقراري ارتباط  لفيق فعاليتت. :مانند
  .شهر از مرکزاجزاي  فضايي ـ بصري بين مراکز شهر، تبعيت تمامي 

  : حريم يا درون نگهداري -٣ـ ٢
هويت، ايمني و  ی هفضا و زمان و بر اين اساس به وجود آورند ی هکنند حريم تعريف

  )۴۷بزرگمهری، ص( .تنوع، انتخاب، و آزادي است ،امنيت
  : درساختار فضايي مراتب  ـ سلسله٤-٢

، )تمحرومي(و خصوصي  مراتب فضا از نظر عمومي   سلسله :مانند  
  .مراتب عناصر نمادي  مراتب توزيع خدمات شهري، سلسله سلسله

  ـ تعادل٥-٢
تعادل بين محيط مصنوع و محيط انسان ساخت، تعادل در طبيعت، : مانند  

 ی هدهي، نظارت و دخالت حداقل، رشد و توسع پويايي و قابليت انعطاف، خود نظم
  .خود جوش
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 اي شهر راهكارهاي توسعه

يت مطلوب، راهکارها و راهبردهاي منظور نظر تحقق اهداف چارچوب عام وضع
برخي اصول راهبردي . دهد فرهنگ خودي را در معماري و شهرسازي به دست مي

  .کنيم يادشده را اندکي تحليل مي
  راهكارهاي فرهنگي  -١-٣

  :مانند ـ راهکار پژوهشي اول
ه منظور بررسي ابعاد ب هاي پژوهشي با تأکيد بر رويکرد فرهنگ عمومي  ـ انجام طرح

  هاي تحقق آن و شيوه شهر ديني و مسکن اسالمي 
ايجاد و ترويج کرسي مطالعات فقه عمراني و معماري و شهرسازي در مراکز آموزشي  -

  و پژوهشي حوزه و دانشگاه 
  فقه عمراني املعارف ةدايرـ ساماندهي متون مرجع مطالعات ديني شهر و مسکن مانند، 

  شناختي و بينش کالبدي مديريت نظام عمراني هاي معرفت هـ اصالح پاي  دوم
و  تحقيق ی هـ فرهنگ سازي از طريق اهتمام به مطالعات بنيادين و راهبردي در حوز سوم
  عمراني ی هتوسع
  هاي معماري ـ فرهنگ سازي از طريق ترويج نشانه چهارم
  عمراني بومي ی هروزکردن انديش ـ به پنجم
  اصالح فکر معماري وشهرسازي  ـ تأکيد بر فرايند ششم
  رساني ـ اصالح نظام تحقيقاتي، آموزشي و اطالع هفتم
  ها گيري رسانه ـ جهت هشتم

 :مانندراهکارسازمانی  – 3-2

  معماري و شهرسازي اسالمی املعارف ةدايرگذاري بنیاد  ـ بنیان اول
  نيعمرا ی هتحقيق و توسع ي شهر يرانـ ايجاد و گسترش نهاد مطالعات ا دوم
شوراي عالي  ی ههاي مربوط ـ مشارکت نهاد مديريت معماري و شهرسازي درکميته سوم

  انقالب فرهنگي
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ها  سويي ميان ارگان ظايف و همشرح مأموريت، و راهبردي و بازخواني سندـ  چهارم
  و نهادهاي مرتبط

ايند فرنهادهاي مربوط در تعميق گرو بازخواني  در ،نشهر ايران ی هي انديش تحقق توسعه
  مانند شهري است؛ی هتحقيق وتوسع

ـ شوراي عالي انقالب فرهنگي، جهت تدوين اهداف کلي، اهداف و اصول ١
با تأکيد بر کارکرد بخش معماري و  شهري ايران ی هانديش هاي فرهنگي سياست

  شهرسازي
  شهر اي آرمان تحقق توسعه ی هنظام برنامـ وزارت مسکن و شهرسازي، جهت تدوين ٢
  اندازهاي فرهنگي کالن فرهنگ و ارشاد اسالمي، جهت تدوين چشم ـ وزارت٣
ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي، جهت ساماندهي نظام آموزشي و تحقيقات مراکز ٤

اي ايرانشهر يا  توسعه ی هدر بسط نظام انديش آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي وابسته
  اي  شهر توسعه آرمان

تعامل با  درهاي تاريخي شهرها  ظت فعال  بافتـ سازمان ميراث فرهنگي، جهت حفا٥
  مدرن شهر ساختار

  شهري ايرانها، جهت تنظيم و اجراي ضوابط و مقررات ساخت  ـ شهرداري٦
  ـ اندیشھی سرزمین پیشاھنگ٤

 ی هشهر در گرو تجربة يك نمونة آزموني است تا پيش از تجرب آرمان ی هعينيت ايد
تر اين ايده به آزمون گذارده  در يك واحد كوچك ،رمزبو ی هاي ملي و فراگير ايد توسعه
 .شود

هاي  شهر است كه در تجربه آرمان ی همدخلي بر تحقق ايد ،سرزمين پيشاهنگ ی هايد
 ششهر دان ی هاي امروز از وجه نظر اقتصادي دريافته شده و به تدريج به ايد توسعه

)Knowledge Society( ،كند ميل مي. 

سرزمين و دانشگاه  ی هپرداخت نظري :بايسته پيش روستاقدام  يكدر اين صورت 
 پيشاهنگ 
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 Knowledge Based(محور  دانايي ی هـ پرداخت تفصيلي گفتمان توسع١

Development :(مبناي مديريت تغييرات، در سمت و سوي پذيرش  ی هانديش ی هاراي
 هدفدار ملت ـ دولت بر مبناي توليد دانش و دانايي

شناسايي و آزمون  ی هبه مثابه عرص: سرزمين پيشاهنگ ی هل نظريـ طراحي تفصيلي اص٢
ملّي براي  ی هها و راهبردهاي توسع محور در راستاي سياست دانايي ی هالگوهاي توسع

وجوه  ی هآن در سرزمين مزبور با لحاظ هم ی هانتقال آن به سرزمين اصلي و تجرب
  :پايدار ی هتوسع

تعليم و تربيت و توصيف و تربيت و تدبير  ی هزروانشناختي توسعه، حو ی هـ در عرص
  :شناختي توسعه جامعه ی هـ در عرص انسان پيشاهنگ

  فرهنگ دانايي: فرهنگي توسعهی  هـ در حوز
  محور اقتصاد دانايي: اقتصاد توسعه ی هـ در حوز
 محور معادالت اجتماعي مديريت دانايي: سياست و نظام اداري ی هـ در حوز

معماري و شهرسازي به مثابه بيان فضايي  ی هدر حوز: لبدي توسعهكا ی هـ و در عرص
  شهر دانايي

دانشگاه پيشاهنگ با تأكيد بر كاركرد آن در توليد دانش  ی هـ طراحي و تفصيل ايد٣
 ی هالمللي توليد دانش و مشاركت در فرايند توسع اي از طريق تعامل با نظام بين توسعه
  اي  منطقه

، حركت به سوي ايجاد پايگاه مديريت سرزمين پيشاهنگ ی هايدفرايند اصلي پيش روي 
 در يك مثلث و با يك نقطه مركزي در: زاويه ديد عمومي ما. توليد دانش در منطقه است

  .بردارنده انسان دانا و شهر دانايي است
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  :اصل پايه
 ترين ضرورت پيش رو در اصول چندي قابل بررسي در راستاي آن ديدگاه مبنا، اصلي

  :است
 ی هتوسع ی هبازخوانيِ ماهيت مفهومي مناطق آزاد از ديدگاه گفتمان برگزيد: اصل اول

  محور  دانايي
نظام مديريت، نظام اداري، : بازسازي ساختار سازمانيِ مديريت مناطق آزاد: اصل دوم

  … فرايند مديريت راهبردي، فرايند عمليات و
ن پيشاهنگ به عنوان بستر حضور، بازخواني رويكرد راهبردي به سرزمي: اصل سوم

  تكوين و شكوفايي دانشگاه پيشاهنگ
  :به اين قرار اصول راهبردي سرزمين پيشاهنگ به قرار زير است

  .شود تفقه در دين محور ديده مي  ی هشهر توسع ی هگفتمان مبناي توسع
دانشگاه  ی هدر سرزمين پيشاهنگ گريزي از تجرب. دولت مدير شهر دانشگاه است

  .اهنگ استپيش
  

 گیرينتیجه

ی خويش است وحاجتمند تنقيح  گذار به مدرنيته درتكاپوي ايراني، ی هجامع     
تعليم و تربيت،  ی فرهنگ،  ي خويش، چونان در عرصهتمدنی مدرن  زاي نظريه درون
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و هم از جمله، سوداي . ، است...شهرسازي و مديريت، معماري،  اقتصاد، سياست، 
 يابد؟ چگونه تحقق مي  شهرعلوي، رمانيا آ مدينةالرسول

چنان در فضاي فكر فلسفي  شهر درفضاي تاريخ فكرايراني، هم ی آرمان ايده     
وناكجاآيادي   ی فكر ترقي، ، و از منظر فكر ترقي در فضاي فردنگرانه)ی سياسي فلسفه(

 .دست نيافتني، تفسير شده است

ی  شهر فلسفي خويش را به ايده ی آرمان اي در غرب در اختيار است كه ايده تجربه     
ی  جامعه«اي، به  اي شهرتبديل كرده است و اكنون به شهر مديريت توسعه توسعه

كه محتواي اين  بيش از آن. است  ، در قرائت خويش رسيده»ی دانش جامعه«و » اطالعاتي
» شهر  ی انديشه«تاريخي در برآيندسازي  ی  اين تجربه اي، روش شناسي تكاپوي چند سده

انداز قرار دادن  پس از يك گذار معرفت شناسانه، و در چشم و» عينيت در تغيير«و 
شهر جهان ايراني ـ اسالمي  ی آرمان اي با تجربه تواند در تراز برآورد مقايسه فكرترقي، مي

تري از  جستجوي غرب پس از اين جنبش معرفت شناسانه به تكاپوي خودآگاه. قرارگيرد
ی دانش بنياد  رسيده واكنون نيز به گفتمان توسعه (progress Idea)ي ی ترق انديشه

)Knowledge Based Development(انجاميده است ،. 

شهرفلسفي به  نيمه خودآگاه از آرمان-ی ايراني آن راه ناخودآگاه جامعه     
اي را ناگزير است چند جانبه وخودآگاه در فضاي اوصاف هويتي  شهرتوسعه آرمان

 :طي بسپرد خويش

به جنبش فرهنگي، به جنبش توليد علم و   درگذار از جنبش سياسي، -۴-۱
شهر،  ی آرمان ي و انديشهتمدنبه تدريج خاستگاه معرفت شناختي تكاپوي  پردازي،  نظريه

شود؛ در اين راستا، فكر ترقي در فضاي جهان ايراني ـ اسالمي و در تعامل با  مهيا مي
ي تمدنخاستگاه جنبش دانش » تفقه در دين«رقي، بازخواني شود و الملل ت ی بين انديشه

ی  تحقيق و توسعه«تحول انساني ـ اجتماعي، و گفتمان  شناختي نظام تغيير و و بنيان دين
  ی ملّي ديده شود؛ نظام توسعه» تفقه در دين محور
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واقع از  ی بخشي از نظام واره گفتمان مزبور و در شهر به مثابه ی آرمان انديشه -۴-۲
تحليل شود؛ و به اين قرار » امامت ـ امت: انسان، جامعه، مديريت مطلوب«گفتمان 

  رويكرد ترقي گراي شهر در ميان آيد؛
  :اي فلسفي نيست، بلكه شهر تنها آموزه ی آرمان ايده -۴-۳

 شهر معرفت شناختي است؛ ابتدا، آرمان

 شناختي، است؛ شهر هستي شناختي ـ انسان سپس آرمان

 شهري تعليم وتربيتي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، است؛ بر آن بنيان نظري، آرمانو 

ی امروزِ هر  و در راستاي آن نگاه به وضع مطلوب، گذار از وضع نقد و تحليل شده
 ي، است؛تمدناي ـ  ی انديشه دوره

 شهر سياست گذاري شده و راهبرد گزيده است؛ و سپس آرمان

 .اي، است شهر برنامه اي، آرمان شهر توسعه ت پيشين، آرمانی تمامي مقدما و بر پايه

شهر  آرمان«، به »ی تفقه در دين محور تحقيق و توسعه«نظام يافتگي گفتمان      
شهرترقي گرا،  الملل آرمان ی بين ، در داد وستد فعال با ايده»اي تفقه دردين محور توسعه

، به معرض آزمون در »زمين پيشاهنگسر«ی  ی آزموني آن در ايده راه برده، و نمونه
  .آيد مي
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 فهرست منابع
عمران وتوسعه؛ تهران؛ سازمان مديريت وبرنامه ريزي؛  ی هآكوچكيان، احمد؛ نظريـ 

۱۳۸۰ 

محمد پروين گنابادي؛ تهران، شركت انتشارات علمي  ی هخلدون؛ مقدمه؛ ترجم ابنـ 
 ، مجلد دوم ۱۳۶۹وفرهنگي؛ چاپ هفتم؛ 

و نيز ديكنز، پيتر؛  ٢٥٣٦، جامعه شناسي شهري، تهران، انتشارات شبگير، اديبي، حسينـ 
جامعه شناسي شهري، جامعه، احتماع محلّي وطبيعت انساني، ترجمة حسين بهروان؛ 

 ١٣٧٧مشهد؛ آستان قدس رضوي؛ 

مجلد؛ ترجمه محمد حسن لطفي؛ تهران؛ انتشارات خوارزمي؛  ۴افالطون؛ دوره آثار؛ ـ 
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 ٧٤پيرنيا؛ آبادي؛ سال پنجم؛ شماره نوزدهم؛ زمستان ـ 

ج؛ جغرافيايي شهري؛ تجزيه و تحليل مقدماتي؛ ترجمه گيتي اعتماد؛  ١جانسون، جيمز ـ 
 ١٣٥٢تهران؛ دانشگاه ملي ايران؛ 

و چند  تمدنايفاي نقش در عصر يك : يت ايرانيان امروزرجايي، فرهنگ، مشكل هو ـ 
  ۱۳۸۳نشر ني، چاپ دوم : تهران. فرهنگ

 ۱۳۸۵شهر؛ ترجمة عباس باقري؛ ترهان؛ نشر ني؛  روويون، فردريك؛ آرمانـ 

 سپهري، سهراب؛ به باغ همسفران؛ هشت کتابـ 

 ترجمه ابوتراب نوري ،تاورنيه، سفرنامهـ 

  ١٣٥٧اردن؛ ترجمه حسين عريضي، نگاه؛ تهران؛ شاردن، ژان؛ سفرنامه شـ 

شواي، فرانسواز؛ شهرسازي، واقعيات و تخيالت؛ ترجمه سيد محسن حبيبي؛ تهران؛ ـ 
 .انتشارت دانشگاه تهران

مدرن؛  ايران امروز، سنت، مدرنيته يا پست …صدري، محمد و طباطبايي، جواد وـ 
  ١٣٧٢؛ ٥ ی هکيان؛ سال سوم؛ شمار ی همجل
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تي؛ تهران؛ يري، حنا والجر؛ تاريخ فلسفه در جهان اسالمي؛ ترجمه عبدالمحمد آفاخوـ 
 ؛ مجلد اول١٣٧٣شركت انتشارت علمي فرهنگي ؛

سياسي؛ ترجمه جواد شيخ االسالمي؛ تهران؛  ی هفاستر، هايك ب؛ خداوندان انديشـ 
 .١٣٧٧شركت انتشارات علمي و فرهنگي؛ مجلّداول؛ چاپ دوم؛ 

 ؛ چاپ سوم۱۳۸۵انسانشناسي شهري؛ تهران، نشرني؛ ـ فكوهي، ناصر؛ 

 ۱۳۸۱تاريخ انديشه و نظريات انسان شناسي؛ تهران؛ نشر ني؛ فكوهي، ناصر؛ ـ 

 ۱۳۶۷فالمكي؛ محمد مقصود؛ فارابي و سير شهروندي؛ نشر قطره؛ ـ 

 ١٣٦٠کمپفر، انگلبرت؛ سفرنامه کمپفر؛ ترجمه کيکاووس جهانداري؛ خوارزمي؛ تهران؛ ـ 

؛ ترجمه محمد قاضي؛ تهران؛ انتشارات دانشگاه )ايكاري( شهر آرمان ابه؛ اتين؛ سفر بهكـ 
  ۱۳۷۲تهران؛

 گمپرتس، ت؛ متفكران يوناني؛ ترجمه محمد حسن لطفي؛ تهران؛ انتشارات خوارزميـ 

هاشم نژاد، هاشم؛ جستجوي ضرائب نهفته در ميراث کهن؛ مجموعه مقاالت کنگره ـ 
 ١٣٧٤ ؛ازيتاريخ معماري و شهرس

لينچ، كوين؛ تئوري شكل خوب شهر؛ ترجمه حسن بحريني؛ تهران؛ انتشارات دانشگاه ـ 
  ١٣٧٦تهران؛ 

 ١٣٧٤سيماي شهر، ترجمه منوچهر مزين؛ تهران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ لينچ، كوين؛ ـ 

ات ـ ميلز، هميلتون؛ اقتصاد شهري؛ ترجمه عبداهللا كوثري؛ تهران؛ مركز مطالعات و تحقيق
 ۱۳۷۶معماري و شهرسازي؛
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  نگاهی تطبیقی به مدینه فاضله
  وسیارسطو و خواجه نصیرالدین ط

  *عباسعلی اخوان ارمکی
 
  چکيده  

به دست   در اين مقاله بعد از مقدمه اي کوتاه درباره ي آرزوهاي انسان و  
سپس به . آوردن جامعه اي ايده آل در طول تاريخ بشر، مدينه فاضله توصيف مي شود

آنگاه ويژگي هاي . مدينه ي فاضله در اسطوره هاي يونان و ايران اشاره اي خواهد شد
  .ي مدينه ي فاضله  بيان مي گرددکل

اي که ارسطو به پيروي از استاد خود افالطون  در متن اصلي مقاله ، مدينه ي فاضله
طراحي کرده ، توصيف مي شود و در ادامه با معرفي اجمالي خواجه نصيرالدين طوسي ، 

اين مدينه ي فاضله اي که او در کتاب اخالق ناصري بنياد نهاد، بيان مي گردد و به 
نتيجه خواهيم رسيد که اگر چه مدينه ي فاضله ي خواجه نصيرالدين طوسي و ارسطو 
در حقيقت يکسان است اما مدينه ي فاضله ي خواجه نصيرالدين به دليل تأثير انديشه 

  .اسالمي، با مدينه ي فاضله ي ارسطو تفاوت هاي زيادي دارد
  جامعه ، قانونمدينه ي فاضله ، شهروند ، حکومت ،  :واژگان کليدي 

   

                                                           
 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان *
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  مقدمه 
يکي از آرزوهاي انسان در طول تاريخ ، رسيدن به جامعه اي نيکو بوده است تا      

استعدادهاي نهفته ي خود را از قوه به فعل درآورد و در آن جامعه به رستگاري کامل 
  .برسد و در نهايت آسايش، به آرامشي بي دغدغه دست يابد

عه ي انساني بوجود آمد ، همواره انسان در جستجوي شهر از آن زمان که اولين جام     
گاهي آن شهر را به صورت بهشتي در گوشه اي از اين . آرماني به سر مي برده است 

دنيا بنا کرده و زماني ديگر با چنگ زدن در اسطوره ها ، دوراني را به خاطر آورده است 
رفاه و امنيت همه جا را فرا  که همه مردم در آسايش و آرامش کامل به سر مي بردند و

  .گرفته بود 
آنگاه که ذهن انسان از بند اسطوره ها رهايي يافت ، آرزوهاي خويش را در پرتو      

خرد و دانش دست يافتني مشاهده کرد و تصور شهر آرماني را از ناکجا آباد اسطوره ها 
دينه ي فاضله اي به سرزمين عقل و خرد فرا خواند و سعادت فردي و اجتماعي را در م

  .جستجو کرد که در انديشه ي خود بنا نهاده بود 
، از آن زمان. دن به اين آرمان بوديکي از اساسي ترين آرزوهاي انسان تحقق بخشي     

مکتبها و انديشه هاي مختلف راه حل هايي متفاوت براي تبيين و استقرار آن پيشنهاد 
از . شکل هاي مختلف طراحي کرده اند داده و نخبگان فکري در گذشته آنها را به 

افالطون و ارسطو قبل از ميالد مسيح و فارابي و ديگر انديشمندان اسالمي تا تامس مور 
نويسنده قرن شانزدهم، هر کدام اين مدينه ي فاضله را به گونه اي بنيان نهاده اند که هر 

است تا  چگونگي لذا، در اين مقاله سعي بر آن  .يک ويژگي هاي خاص خود را دارد 
مدينه ي فاضله اي که ارسطو و خواجه نصيرالدين طوسي طراحي کرده اند بيان گردد  و 

  .از خرمن انديشه هاي اين دو انديشمند خوشه برچينيم 
  

  تعریف مدینه ي فاضله 
مدينه ي فاضله جامعه اي آرماني است که همه ي شهروندانش در شرايط کامل انساني 

  )hatmony books , newyork , 1978 , p.7 ( .زندگي مي کنند 
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ن عقلي استوار کرد ، افالطون اولين متفکري که انديشه ي مدينه ي فاضله را بر برها     
افالطون شهر آرماني . او در کتاب جمهوري اين جامعه ي آرماني را طراحي کرد . بود

واهد شد که زمام خود را بر اين شالوده بنا کرد که جامعه ي بشري هنگامي رستگار خ
حکومت به دست فيلسوفان فرزانه اداره شود و آنان با دانش و خردمندي، امور مردم را 

افالطون بر سبيل تمثيل، انسان ها را بر حسب سرشت به سه گروه تقسيم . سامان دهند 
گروهي سرشت زر ، گروهي سرشت سيم و گروهي سرشت آهن و برنج : مي کند 

  )۹۹۴ري ص افالطون ، جمهو(دارند 
  .و اين سرشت تعيين کننده ي موضع و طبقه ي اجتماعي آنان است 

. بعد از افالطون ، ارسطو اين طرح را کامل کرده و قسمت هايي به آن افزوده است      
در دوره ي اسالمي ، حکيم فرزانه ي ايران ابونصر فارابي انديشه هاي شهر آرماني خود 

مدينه ي فاضله در انديشه ي فارابي ، از . مطرح کرد را در کتاب اهل مدينه ي فاضله 
زمين آغاز مي شود و در کوچکترين حد خود به شهر اطالق مي گردد » معموره « همان 

سعادت خير مطلق . فارابي هدف و غايت مدينه ي فاضله را رسيدن به سعادت مي داند. 
. تي سودمند باشداست و خير آن چيزي است که به وجهي در رسيدن انسان به خوشبخ

 )۱۴۸فارابي ، سياست مدينه ص (: 

مدينه ي « : خواجه نصيرالدين طوسي مدينه ي فاضله را چنين تعريف مي کند      
فاضله اجتماع قومي بود که همت هاي ايشان بر اقتناي خيرات و ازالت شرور مقدر بود 

اما اتفاق آراي . افعال و هر آينه ميان ايشان اشتراک بود در دو چيز ، يکي آراء و دوم 
ايشان چنان بود که معتقد ايشان در مبدأ و معاد خلق و افعالي که ميان مبدأ و معاد اتفاق 
افتد، مطابق حق بود و موافق يکديگر و اما اتفاق ايشان در افعال چنان بود که اکتساب 

  ).۲۸۰خواجه نصيرالدين طوسي، ناصري ص (» کمال همه بر يک وجه شناسند
 

  ه ي فاضله در اسطوره هامدین
عصر : هزيود شاعر سده ي هشتم قبل از ميالد ، عالم را به پنج عصر تقسيم مي کند      

در عصر زرين خدايان . زرين ، عصر سيمين ، عصر مفرغ ، عصر قهرماني و عصر آهن 
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ارشد بر جهان فرمانروا بودند و در طي آن بيشتر در پاکي زندگي مي کرده و از رنجوري 
  صون م

  ).15، ص1پیر گریمال، جلد (اندبوده
ژان پل سارتر اسطوره ي عصر زرين را گذار واپسگرايانه ي انسان از جهان واقعيت      

به گذشته ي اساطيري مي داند و بر اين عقيده است که آدمي در آن عصر معصومانه و 
  ).۲۳۷ژان پل سارتر، ص (فارغ از رنج هستي بوده است

يران، فردوسي، دوران جمشيد شاه را آرمان شهر مي داند و پس از ذکر در اسطوره هاي ا
و آموزش فنون و  تمدنکارهاي جمشيد و کوشش هاي فراوان او براي گسترش 

  :هنرهاي مختلف به مردم روزگارش ، آيين پادشاهي را چنين توصيف مي کند 
  ارـدر آن روزگــرگ اندیدند مــن      ت کار                  ـچنین سال سیصد همی رف

  یـان رهـته دیوان به سـمیان بس               ود آگهی       ـان نبـج و ز بدشـز رن
  وشـهان پر ز آواز نــش جـز رام  وش                      ـده دو گهاــردم نـبه فرمان م

  )۱۰۹فردوسی، ص(
در ايران ويچ که سرزمين طبق روايات آئين زرتشتي جمشيد به فرمان اهورا مزدا ،      

که الگو و )۴۳۲پورداوود، ص(بنا کرد» ورجمکرد«ها بود، بهشتي به نام تحسين آريائي
کيکاووس دومين شاه دودمان کيانيان هم .سرمشق بسياري از بهشت هاي ايراني گرديد 

در . در کوه البرز هفت کاخ بنا نهاد که نمونه ي آشکاري از بهشت هاي اين جهان بود 
نظامي پادشاهي . افسانه کاخ کاووس شاه از بهشت ورجمکرد تأثير پذيرفته است اين

بهرام گور را مدينه ي فاضله اي معرفي مي کند که خداوند به پاداش نيکي هايي که او 
نظامي ، هفت .( : به مردم مي کند به مدت چهار سال مرگ را از روي زمين بر مي دارد

  ).۱۰۲ -۱۰۷پيکر ، ص 
  

  مدينه ي فاضله  ويژگي هاي
به طور کلي همه ي مدينه هاي فاضله اي که طراحي شده است داراي ويژگي هاي ذيل 

  :است 
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. در بيشتر شهرهاي آرماني ، برابري اصلي عمده به شمار مي رفته است  - برابري
افالطون برابري را تضميني براي پايايي دولت آرماني خويش مي داند و اين برابری 

اشرافي است که ميان حاکمان و پاسداران جامعه برقرار است و نوعي کمونيزم 
در اتوپياي تامس مور و ديگر . کشاورزان و پيشه وران در اين محدوده قرار ندارند 

  .آرمان شهرهاي غربي اين اصل وجود دارد 
در مدينه هاي فاضله ي ايراني، برابري اقتصاد مردود است اما برابري در شرايط و 

  .ي پديدار شدن شايستگي فرد ملحوظ است فرصت ها برا
طراح مدينه ي فاضله قصد دارد تصوير جامعه اي کامل را عرضه کند که  -تأثير پذيري

اما چون انسان اجتماعي است از تأثير اجتماع و . در آن سعادت انسان تأمين مي شود 
را بر تأثير  افالطون دولت آرماني خود. معيارها وهنجارهاي رايج در آن برکنار نيست 

شکست آتن در جنگهاي پلوپونز و اثرات مخرب آن . پيش آمدهاي يونان بنيان نهاد 
جنگها بر زندگي سياسي و اخالقي آتنيان و دست به دست شدن قدرت ميان اشراف و 

هاي موجود در حکومت  سرانجام محاکمه و اعدام سقراط، باعث شد که افالطون ضعف
را شايسته بداند که زمام آن به دست حکيمان و خردمندان را پيدا کند و تنها حکومتي 

  ).15حمید عنایت، ص(جامعه باشد
طراح مدينه ي فاضله ، معموال نگران تأثير جوامع ديگر بر آرمان شهر خويش  -انزوا

است ، زيرا نظام سياسي تابع قانون کلي حاکم بر نظام هاست و با محيط تبادل انديشه و 
جوامع  هایاين رو شهر ممکن است در برابر هجوم ناهنجاری از. اطالعات مي کند 

ديگر دگرگوني پذيرد و جامعه به تدريج خلوص و پاکي را که مورد نظر طراح اوست ، 
براي پرهيز از چنين خطري طراح شهر آرماني خود را با ابعادي کوچک . از دست بدهد 

در دوردست در جزيره اي وتوپياي تامس مور ادر مکاني دوردست قرار مي دهد مثال 
  ).۶۷تامس مور، ص(واقع است
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بهشت هاي اين جهاني همه . در آرمان شهرهاي ايراني هم اين قاعده رعايت مي شود 
  در 

  .ها بنا شده است دشت هاي دور يا بر قله ي کوه
فارابي هم اگر مدينه ي فاضله خود را شامل بخش معموره زمين مي داند ، اما اصل 

  .هر است توجه او به ش
هر کاري و رفتاري طبق قانون . شهر آرماني ، شهر نظم و هماهنگي است  - هماهنگي

امور سياسي و داد و ستد . يا سنت بايد هماهنگ و همانند با همه شهروندان انجام گيرد
و آموزش همه با نظارت دولت يا جامعه و با ضوابط هنجارهاي يکسان و تغيير ناپذير 

دينه ي فاضله هر چيز که اين هماهنگي را تهديد کند از جامعه در م. مشخص مي شود 
در آرمان شهر نظامي در توصيف شهر کساني که نمي توانند . بيرون رانده مي شود 

  .هماهنگ مردم شهر باشند از آنجا طرد مي شوند 
از آنجا که آرامان شهر کمال مطلق است و حرکت از کامل به کامل ناممکن،  - ايستايي

ن علت دولت آرماني دگرگوني نمي پذيرد و اگر بپذيرد ، اين دگرگوني به سوي به اي
لذا، پس از ظهور سوشيانس موعود زردشتي و زدودن بديها از . بهتر شدن نخواهد بود

يعني هرگاه جامعه ي بشري به . جهان و برقراري عدالت، کار جهان به پايان مي رسد 
  .کمال مطلق برسد از پويش باز مي ماند 

  
  ارسطو

چندي . به آکادمي وارد شد  ۳۶۷م به دنيا آمد و در سال . ق  ۳۸۵ارسطو در سال      
 ۳۴۳در سال . هرمياس به سر برد جا  بعد به آسياي صغير رفت و مدتي را نزد جبار آن

، امیل بریه(م فيليپ مقدوني او را براي تعليم پسرش اسکندر به مقدونيه فراخواند. ق
  ).۲۱۹، ص۱جلد 
م به آتن بازگشت و مدرسه مشهور خود را تأسيس کرد و . ق  ۳۳۵ارسطو در سال      

که اسکندر از ترس مخالفان  ۳۲۳وی در سال . سال در آن به تعليم پرداخت ۱۳نزديک 
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. درگذشت » ابويا « آتن را ترک کرد و سال بعد در شهر خالکيس  واقع در جزيره 
نخست دوره : به سه دوره مي توان تقسيم کرد  زندگي ارسطو را از نظر روش تفکر او

مکتب افالطون که بيست سال از عمر او را در بر مي گيرد و » آکادمي « شاگردي او در 
دوم دوره اي که محققان آلماني . م به پايان مي رسد. ق  ۳۴۷با مرگ افالطون در سال 

و جزيره » آسوس« هاي سرگرداني ناميده اند که در طي آن ارسطو شهر  را سال آن
را درمي نورديد و پايان اين دوره همزمان با آغاز شهرياري » پال «و شهر » لسبوس«

» ليسه ئوم « دوره سوم، ارسطو به آتن بازمي گردد و مکتب خود به نام . اسکندر است 
lyceum  را بنياد مي کند و سرانجام به خالکيس پناه مي برد و تا پايان عمر در آنجا مي

  ).۶سطو، صار(ماند
  

  ي فاضله ارسطومدینه
تر از نظرات ي شهرهاي آرماني ، در بسياري از جهات گستردهبحث ارسطو درباره     

زيرا وي آن قدر با علوم طبيعي آشنايي داشت که بتواند بيشتر از . افالطون است 
ي ميان هاي سياس تفاوت هایاما . افالطون نياز به تنوع و تعدد را با آغوش باز بپذيرد 

گذشته . او و استادش آنقدر جدي نبود که به نظر او و بسياري از مفسرين بعديش رسيد 
بندي ي همسران اشتراکي و اشاره به ابهامات طبقهاز مردود شناختن معقوالنه مسأله

هاي افالطون را به نظم بيشتر درآورده و اجتماعي افالطون ، وي صرفا افکار و انديشه
او حتي مانند خود افالطون به دگرگوني و تحول، با . نزديک تر کرد به واقعيت علمي 

زيرا گرچه وي پذيرفت که دگرگوني در ساير هنرها و . ي ترديد مي نگريست ديده
ها به اين دليل به دست آمده علوم ، از جمله پزشکي سودمند بوده و بسياري از پيشرفت

فته است ، ولي اکراه داشت که چنين که از عادات و رسوم قديمي و وحشيانه فاصله گر
  ).۲۶۶لوئيز ممفور، ص(هايي را در سياست مورد نظر قرار دهد پيشرفت

در اصول حکومت آتن ارسطو طبقه بردگان و اخيار و احرار مجزا هستند و کوشش      
مي شود در جامعه ي احرار هرکس در برابر قانون مساوي شمرده شود و هر فردي خود 

ولو آن که سقراط باشد و قانون او را به ( ند که قانون را محترم بشمارد را مکلف بدا
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پس عجيب نيست اگر در چنين جامعه اي اطالع ) . خوردن شوکران محکوم کرده باشد 
وطنان، نام خود را براي  خود بر لوحه ي راي يکي از هم» آريستيد «حاصل کنيم که 

  ) .۸۹ارسطو، ص(تبعيد از شهر بنويسد 
در مدينه ي فاضله ارسطو قانون، حاکم و داد رسان و حاکمان ، خادمان قوانين      

تجاوز . قانون بايد معتدل و منطبق با اوضاع و احوال و مقتضيات جامعه باشد . هستند 
از حدود قانون، باعث آشفتگي و برهم خوردن امور اجتماعي و ضعف تباهي حکومت 

  .مي شود 
او . ن نوع حکومت آن است که سعادت جامعه را تأمين کند از ديدگاه ارسطو بهتري     

معتقد است بهترين شاخصه هاي حکومت خوب ، حاکميت و تفوق قانون بر شهر است 
  ).۱۴۵ارسطو، ص(

  الطبع ارسطو بر اين باور بود که مدينه امري طبيعي است وانسان موجودي مدني     
افراد . جامعه سياسي ساخته شده است  و طبعاً براي زندگي در). ۴ارسطو، ص(باشد می

). ۴۷ارسطو، ص(حتي هنگامي که به يکديگر نيازمند نباشند از يکديگر گريزان نيستند 
به نظر ارسطو تشکيل جامعه و تاسيس مدينه امري است بر آمده از سرشت آدمي و 

  .ي طبيعي داردريشه
داند که هدفش به زيستي ها وخانواده ميارسطو شهر را اجتماعي مرکب از خانه     

پس هدف اجتماعي سياسي به زيستي است و . يعني؛ زندگاني کامل و کافي مردم است 
  ).۵۰ارسطو، ص(ي موسسات آن در راه رسيدن به اين هدف جز وسيله اي نيستند همه

به نظر او مهم نيست که حکومت چه شکلي دارد بلکه مهم آن است که قدرت تفويض 
ارسطو پيروي از حکومت قانون را پيروي از فرمان خدا . به کار برد شده را طبق قانون 

زيرا . داندداند ، اما پيروي از حکومت آدمي زادگان را فرمان بردن از ددان ميو خرد مي
کند خو است و شهوت، حتي برگزيدگان را کور دل ميهوس و آرزو، جانوري درنده

اند و هر کس را ده زندگي خوب ميارسطو غايت شهر را رسيدن ب). ۱۴۹ارسطو، ص(
آورد ، بلکه شهروند کسي است که حق احراز که در شهر است شهروند به حساب نمي

  )۱۰۱ارسطو، سياست، ص. (مناصب و حق داد رسي داشته باشد
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داند که براي يافتن بهترين روش لذا؛ شهر يا کشور را اجتماعي از افراد همانند مي     

  )۹۳ارسطو، سياست، ص. (کنندزندگي کوشش مي
ارسطو شهروند وحقوق و خصايص او را از جهتهاي مختلف مورد بررسي قرار داده      

داند و در اثبات نظريه خود در اين باره مي و حکومت را ناشي از اراده شهروندان مي
اگر کساني باشند که جسماً و عقالً مثل خدايان نسبت به ديگران امتياز چشمگير : گويد

شته باشند و زير دستان نيز اين برتري را بپذيرند و به حکم آنان تمکين کنند، طبيعي دا
پس . است که چنين کساني شايسته حکومتند، ولي در واقعيت چنين امري وجود ندارد 

. براي پايداري جامعه و حکومت الزم است که شهروندان به تناسب حکومت کنند
  )۳۱۳ارسطو، سياست ص(

اما به نظر او اين فضيلت در . داند بان فضيلت را درخور حکومت ميارسطو صاح     
زيرا اين فضيلت براي همه شهروندان امکان دارد و به همين . انحصار فيلسوفان نيست

جهت همه شهروندان نيز بايد هم شيوه فرمان برداري وهم رموز فرماندهي را 
  )۱۱۳ارسطو، سياست، ص.(بياموزند

کومت در گرو حکمت عملي است که نه با تحصيل و مطالعه ح: گفتارسطو مي     
محض، بلکه از راه عمل و تجربه و ممارست وانضباط به دست مي آيد و رساله سياست 

خداوندان انديشه سياسي، .(هم در حقيقت راهنماي سياستمدارن در امر حکومت است
  )۲۰۵، ص۱ج

دن روش تربيت با قانون سياسي ها را سازگار کرترين راه بقاي حکومتارسطو مهم     
زندگي مردم با شکل حکومت خود  اگر سرشت و شيوه: گويدو مي. داندکشور مي

ارسطو ، . (ارزدهنگ نباشد، مهمترين قوانين و معتبرترين احکام به پشيزي نميهما
  )۲۳۳سياست، ص

و با نا  معيار اصلي ارسطو در مورد عدالت اين است که با برابرها، رفتاري برابر     
اجماع مردمان براين «: برابرها، رفتاري نابرابر داشته باشيم ،او در اين باره نوشته است

خيزد و نيز همه ي ايشان با پژوهشهاي فلسفي که حاوي است که دادگري از برابر بر مي
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احکامي درباره اخالقيات است همداستانند و برآنند که دادگري ،هم کسان وهم چيزهاي 
ارسطو، (» .گيرد و از اين رو ،کسان برابر بايد چيزهاي برابر داشته باشندر بر ميآنان را د

  )۱۳۲سياست، ص
از ديدگاه او عدالت در فرد . در بررسي مفهوم عدالت ارسطو از فرد شروع مي کند      

رساندن نفس به نظامي هماهنگ و معين و عدالت در جامعه نوعي مساوات و مساوات 
واعظ مهدوي، . (هاستاعضاي اجتماع در برخورداري از ارزش نوعي تناسب ميان

  )۱۳۸ص
. ( ماند مگر آنکه حاکم آن دادگر باشدارسطو معتقد است هيچ حکومتي پايدار نمي     

  )۱۸۶ارسطو، سياست، ص
  

  خواجه نصیرالدین طوسی
آمد اي شيعه مذهب به دنيا در خانواده ق.  ه ۵۹۷خواجه نصيرالدين طوسي در سال      

خواجه در جواني به قهستان رفت و در دستگاه . و علوم مقدماتي را نزد پدر آموخت
. ناصرالدين ابوالفتح عبدالرحمن بن ابي منصور فرمانرواي اسماعيلي ارج و قربي يافت 

خواجه نصيرالدين در دستگاه اسماعيليان به مطالعه و پژوهش پرداخت و چندين کتاب 
اما . را براي ناصرالدين ابوالفتح نوشت» الق ناصرياخ«نوشت که از جمله آنها 

جا بود  وي در آن. ناصرالدين از او کدورتي به دل گرفت و او را به قلعه الموت فرستاد 
هالکو خواجه را در دستگاه خود نگه داشت و . تا آنکه هالکوخان مغول قلعه را گشود 

  .در لشگرکشي به بغداد برد
اي بنا نهاد و کو به ايران بازگشت و در مراغه رصد خانهخواجه نصيرالدين بعد از هال

سپس به بغداد سفر کرد . کتابخانه بزرگي تشکيل داد که چهارصد هزارجلد کتاب داشت
) ع(هـ ق در آن شهر در گذشت و بنا به وصيت خود در مشهد امام کاظم  ۶۷۲ودر سال

  .به خاک سپرده شد
هاي بسيار نوشته که ها و رسالهفلسفه، کتابهاي گوناگون دانش و در خواجه در رشته

  )۱۸ - ۴۶صفا، ص. (حدود يک صد جلد از نوشته هاي او در دست است
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  مدینه فاضله خواجه نصیرالدین طوسی 
داند و باور دارد که کمال انساني تنها در الطبع ميخواجه نصيرالدين انسان را مدني     

چون نوع انسان در بقاي شخصي و «: ه استيابد و در اين زمينه نوشتجامعه تحقق مي
نوع، به يک ديگر محتاجند و وصول ايشان به کمال بي بقا ممتنع ،پس در وصول به 
کمال محتاج يکديگر باشند و چون چنين بود کمال وتمام هر شخصي به ديگر اشخاص 

  )۲۵۵خواجه نصير الدين طوسي، ص(» .نوع او منوط بود
لدين نياز انسانها به خاطر همکاري کردن باعث پديد آمدن از ديدگاه خواجه نصيرا     

زيرا هيچ کس در حالت فردي، ) ۲۵۵خواجه نصيرالدين طوسي، ص. (جامعه شده است
مدار کار انسان بر معاونت يکديگر است «توان برآوردن همه احتياجات خود را ندارد که 

في و تساوي قيام بندد که مهمات يکديگر به تکاو معاونت بر آن وجه صورت مي
  )۲۵۵خواجه نصيرالدين طوسي، ص(» .نمايند

خواجه نصيرالدين براين عقيده است که حکمت خداوند انسانها را در استعداد و      
اي در خور طبيعت و استعداد خود نيروي انديشه برابر نيافريده است، تا هر کس پيشه

ستگي مساوي بودند، به ناچار همه زيرا اگر همه انسانها در قوه درک و شاي. انتخاب کند
  .پاشيدپرداختند و در نتيجه نظام جامعه از هم ميبه يک پيشه مي

کند؛ يکي آنچه سبب آن خواجه نصيرالدين اجتماعات انساني را به دو قسمت تقسيم مي
اولي را مدينه فاضله و .از قبيل خيرات باشد و ديگر آنچه سبب آن از قبيل شرور باشد 

مدينه فاضله اجتماع «: گويددينه غير فاضله ناميده است و در تعريف آن ميدومي را م
هاي ايشان بر اقتناي خيرات و ازالت شرور مقدر بود و هر آينه ميان قومي بود که همت

ايشان اشتراک بود در دو چيز، يکي آراء و دوم افعال، اما اتفاق آراي ايشان چنان بود که 
اد خلق و افعالي که ميان مبداء و معاد افتد مطابق حق بود و معتقد ايشان در مبداء و مع

موافق يکديگر و اما اتفاق ايشان در افعال چنان بود که اکتساب کمال همه بريک وجه 
شناسند و افعالي که از ايشان صادر شود مفروع بود در قالب حکومت و مقوم به تهذيب 

ياست، تا با اختالف اشخاص و و تسديد عقلي و مقدر به قوانين عدالت و شرايط س
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خواجه (» .تباين احوال غايت افعال همه جماعت يکي بود و طرف و سير موافق يکديگر
  )۲۸۱نصير الدين طوسي، ص

خواجه نصيرالدين نهايت کوشش شهروندان در مدينه فاضله را فراهم آوردن نيکي      
اورهاي مردم درست مطابق حق ها و بانديشه: گويداو مي. داندها ميو از بين بردن بدي

  .ي مبداء و معاد بر يک عقيده انداست و درباره
در مدينه فاضله خواجه نصيرالدين، مردم از حيث نقش و وظيفه به پنج دسته تقسيم      
  :شوندمي

نوعان خويش ممتازند و به تدبير مدينه که به نيروي خرد و رأي درست از هم: گروه اول
  .گروه را افاضل حکما ناميده است پردازند که اين مي

هاي طبقه اول جامعه را به آنان ياد که مردم عادي را رهبري مي کنند و آموزه: گروه دوم 
توان آنان دهند که فقيهان و واعظان و نويسندگان و شاعران هستند و به طور کلي ميمي

  .را ارباب علم و فرهنگ دانست
کنند و حق و تکليف را در ن عدالت پاسداري ميکساني هستند که از قواني: گروه سوم

  .کنندداد و ستد و روابط مردم مشخص مي
  .اند و آنان مجاهدان نام دارند که پاسداران حريم مدينه: گروه چهارم 
آورند و اين طبقه که قوت مردم شهر و وسيله زندگي آنان را فراهم مي: گروه پنجم 

  )۲۸۲ -۲۸۳ر الدين طوسي، صخواجه نصي. (شوندماليان ناميده مي
در مدينه فاضله خواجه نصيرالدين، رئيس يا مدير مدينه فاضله، حکيم دانا وتوانا و      

  ملک 
االطالق است که براي رهبري شهر آرماني بايد چهار صفت حکمت، علي     

و اين صفات براي رهبري . خردمندي، استعداد و شجاعت يا قوت جهاد را داشته باشد
ه ضرورت دارد و اگر اين چهار صفت در يک نفر وجود نداشت به صورت جمعي جامع

  )۲۸۶ -۲۸۷خواجه نصير الدين طوسي، ص. (اداره شود
خواجه نصيرالدين معتقد است که حکومت به عدل پايدار است و حاکم بايد در      

و استعداد ي هر يک از افراد را به قدر استحقاق احوال و افعال مدينه نظر کند و مرتبه
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تعيين کند و هر کس بر حسب شايستگي در پايگاه راستين خود قرار گيرد و به کار 
هيچ کس نبايد بيشتر از يک پيشه داشته . بپردازد که سرشت و استعداد او سازگار است

زيرا پرداختن . کند که به کاري که شايسته آنند بپردازندباشد، زيرا طبايع مردم اقتضا مي
شود و او را به کمال و استادي اعث دقت و مهارت شخص در آن پيشه ميبه يک پيشه ب

زمان انجام دهد، به انجام کار در بنابراين هرگاه کسي دو يا چند کار را هم. رساندمي
چنين او هيچ هم) ۲۸۸خواجه نصيرالدين طوسي، ص. (زمان معين توانا نخواهد بود

 )۱۳۱واجه نصيرالدين طوسي، صخ. ( داندتر از عدالت نميفضيلتي را کامل

خواجه نصيرالدين در مقابل مدينه فاضله، مدن غير فاضله را آورده است و آن را      
مثالً مدينه . ها اقسامي داردکه هر کدام از اين مدينه. جاهله، فاسقه و ضاله ناميده است 

داند زيرا خير ياي را از مدن جاهلييت بزرگتر نمداند و هيچ مدينهجاهله را شش نوع مي
خواجه نصيرالدين ) ۲۹۸خواجه نصيرالدين طوسي، ص. (رسد و شر آن به غايت مي

نامد که با هنجارهاي شهر آرماني سازند، نوابت ميهايي را که شهر آرماني را تباه ميآفت
  :سازگار نيستند و پنج گروهند

قعي آنان سعادت نيست، زند همه مقصود وامرائيان که افعال فضال از ايشان سر مي :اول
  . بلکه لذت و مراتب و مناصب است

هاي جاهله است گرايش دارند و چون قوانين محرفان که به غاياتي که از آن مدينه :دوم
دانند، آنها را به نفع هوي و هوس خود تفصير و تحريف مدينه فاضله را سد راه خود مي

  . کنندمي
راضي نيستند و به قلمرويي که با زور و ستم  باغيان که به قلمرو فضال خشنود و :سوم

  . به دست بيايد گرايش دارند
مارقان کساني هستند که قصد تحريف قوانين را ندارند،اما از فهم اغراض فضال  :چهارم

  .سازندي فاضله ناتوانند و آن را سوء تعبير و منحرف مييا دانايان مدينه
و چون به حقايق آگاه نيستند به ناداني  مغالطان که فاقد تصور تام و تمامند :پنجم

گويند و سخنان دروغ خود را به هاي راست نما ميدروغ. کنند خويش اعتراف نمي
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. برنددارند اما خودشان در راه کج بسر ميصورت دليل و برهان به مردم عوام عرضه مي
  )۲۹۹ -۳۰۰خواجه نصير الدين طوسي، ص(

طوسي مدينه فاضله خود را از فارابي اقتباس کرده  به طور کلي خواجه نصيرالدين     
  .است

  
  نتیجه 

دانند و مدينه فاضله ي اين خواجه نصيرالدين طوسي و ارسطو انسان را مدني بالطبع مي
پردازد، دو انديشمند تا آنجا که با عرضه تصويري از جامعه کامل به وضع موجود مي

ه نصيرالدين افزودن بر اوضاع متشتت اما انديشه آرمان گرايانه خواج. يکسان است 
هايي که پيرامون چنين بر سياسي از اعتقاد شيعه به رهبري امام معصوم و بحث و جدل

  .گيردداشتي در جريان است نشات مي
ارسطو در طراحي شهر آرماني خود بيشتر به روابط ملموس سياسي واجتماعي توجه 

اما . زئيات روشن و خرد پذير باشددارد در جکند آنچه عرضه ميدارد و کوشش مي
  .دهد خواجه نصيرالدين از وضع آرماني تصاوير کلي به دست مي

در مدينه فاضله خواجه نصيرالدين، بيشتر جنبه روحاني ومعنوي غلبه دارد و آنجا که 
شود، حکيمي فرزانه است که منزلتي بس واال دارد و ميانجي سخن رهبر از رهبر مي

  .کند ريزي ميوند است و با رهنمود هاي آسماني امور جامعه را برنامهميان انسان و خدا
هاي رأي خواجه نصيرالدين با ارسطو آن است که وي به حکم يکي ديگر از تفاوت

داند و مجال آموختن و فرا رفتن از وضع ديدگاه اسالمي خود بندگي را امري فطري نمي
قيده است که زندگان به فرمان طبيعت از اما ارسطو براين ع. دهد موجود را به او مي

همان نخستين لحظه تولي، برخي به فرمان روايي و گروهي به فرمان برداري گماشته 
  .شوند مي

. کنند در مدينه فاضله خواجه نصيرالدين سخن از نوابت است که مدينه فاضله را تباه مي
زيرا اگر مدينه فاضله آن  .شود با اين کار خواجه نصيرالدين به تناقض گويي دچار مي

هنگ هستند و در همه کارها همدلي و اشهر آرماني است که همه در رأي و عمل هم
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- توافق دارند، پيدا شدن کژفهمان و ريا کاران و نافرمانان، کمال شهر را مخدوش مي

  .سازد
هايي مانند پست شمردن گروهي از مردم و اصل دانستن جمعي ارسطو هم با انديشه

بندي براساس تر از يونانيان هستند و طبقهاين که مردم غير يوناني طبيعتا پست ديگر و
نژاد و برابر دانستن بيگانه و برده و تقسيم نوع بشر به دو دسته آزاد و بنده و عدم 
تساوي زن و مرد و تحقير صنعتگران، اموري است که نقص و ضعفي در مدينه فاضله 

  .آوردپديد مي
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 ارزیابی عملکرد مسجد در قرون نخستین اسالمی
  

 ∗رقيه اميني

 ∗∗منتظرالقائم اصغر

  
 چکيده

هدف از پژوهش حاضر تحليل کارکردهاي مسجد، بررسي علل تداوم آن در      
  . باشد ن جايگاه مسجد درشهر اسالمي ميمعماري اسالمي و روشن ساخت

مسجد کانون تجلي هويت معنوي . باشد هاي شهر اسالمي مسجد مي يکي از شاخصه
ترين عنصر معماري مورد توجه  مسلمانان است که از صدر اسالم تاکنون به عنوان مهم

ترين کارکرد مسجد عبادت  مهم. بخشد قرار گرفته است و به شهر اسالمي محوريت مي
برخي از مساجد امروزي، کارکرد مسجد به  همچوناست اما در قرون نخستين اسالمي، 

 - شد بلکه در راستاي تحقق اهداف دين اسالم، امور فرهنگي  عبادت محدود نمي
. گرديد آموزشي، سياسي، نظامي، اجتماعي و قضايي نيز دراين مکان مورد توجه واقع مي

تر شد و از آن  جامعه، کارکرد مسجد نيز اختصاصياما با گسترش اسالم و تعدد نيازهاي 
لذا در صدر اسالم مسجد هم مفهومي . ميان کارکرد مذهبي و آموزشي آن تداوم يافت
  .ديني داشت و هم کارکرد آموزشي و اجتماعي

  .مسجد، مسجدالنبي، معماري اسالمي، شهر اسالمي: واژگان کليدي
   

                                                           
  دانشجوي کارشناسي ارشد تاريخ اسالم  ∗

  دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان ∗∗
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  مقدمه
ترين عناصر بافت، ساخت و شکل شهرها بوده  اساسيبناهاي مذهبي همواره يکي از     

اي را به خود اختصاص داده و به  در معماري اسالمي، مسجد جايگاه ويژه. و هستند
ي مدني اسالم  ترين عنصر منبعث از دين اسالم از همان ابتدا با جامعه ي برجسته مثابه

نظامي در تاريخ همراه بوده است و به صورت کانوني عبادي، اجتماعي، فرهنگي و 
جهان اسالم تبلور يافته است و به دليل اهميتي که براي مسلمانان دارد به عنوان  تمدن

  . ترين بنا در معماري اسالمي مطرح است ترين و ماندگار شاخص
گردد که با  و به مکاني اطالق مي) سجد(ي اي است برگرفته از ريشه مسجد واژه    

نماز به عنوان ستون دين اسالم برگزار مي گردد و تجمع مسلمانان در آن فريضه ي 
  .باشد ترين کارکرد آن عبادت جمعي مي مهم
موقعيت و جايگاه مسجد در شهر اسالمي به گونه ايي است که جزو اولين بناهاي      

در مدينه ساخته ) ص(مسجدي که به دست پيامبر. باشد طراحي شده در شهر اسالمي مي
مکاني . لگوي ساخت مسجد مورد توجه مسلمانان واقع گرديدشد، به عنوان نخستين ا

اما با گسترش اسالم و . که در ابتدا مرکز عبادت، سياست، قضا و آموزش بود
از مسجد جدا شده و ... هاي مسلمانان عملکردهاي سياسي، قضايي، آموزشي و  فعاليت

با مسجد حفظ اما ارتباط خود را . هر کدام مکان خاصي را به خود اختصاص دادند
لذا در قرون نخستين اسالمي بسياري از مساجد منطبق با سنت نبوي ساخته . نمودند

توان به مساجد بصره، کوفه، بغداد، واسط، فسطاط، قيروان،  شدند که از آن جمله مي
  )۲۴۰ابن سعد، بي تا؛ (. اشاره کرد...  سامرا و 

هـ ۱۴که عمربن خطاب در سال  پس از آن.در عصر خلفا نيز اين سنت تداوم يافت     
بن عتبة به فرمانده خود، . ق تصميم گرفت تا مسلمانان را به شهر بصره منتقل کند

. ريزي نمايد غزوان دستور داد تا ابتدا طرح اوليه مسجد را در مرکز شهر، پي
ساختار اوليه شهر کوفه نيز شامل سه عنصر مذهبي، سياسي و نظامي  )۲۶؛۱۳۷۴يعقوبي،(

هـ ۱۷اما اولين جايي که تعيين و نقشه آن ترسيم شد، مسجد بود که در سال  .ستبوده ا
هاي طراحي  اولين مکان) ۲۷۵؛۱۳۹۸، بالذري، ۱۸۴۹-۱۸۴۸؛ ۱۳۶۳طبري،(. م بنا گرديد۶۳۹/ق
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شده در شهرهاي واسط و بغداد نيز مسجد بوده است و پس از آن ديگر شهرهاي تازه 
  .ا احيا کردندتأسيس اسالمي نيز اين سنت نبوي ر

در صدر اسالم مساجد از حيث کالبد و کارکرد با مساجد امروزي تفاوت زيادي      
ي نماز و عبادت، آموزش و تحصيل، اعالن اخبار و مشروعيت خلفا، ايراد  اقامه. داشتند

ترين کارکردهاي مسجد  ، از مهم...خطبه، پذيرش سفرا، رسيدگي به دعاوي و قضاوت و
اما با . شک با نيازهاي آن روز جامعه تطابق داشته است وده است که بيدر صدر اسالم ب

گسترش اسالم و افزايش جمعيت و عدم قابليت مساجد در رفع نيازهاي اقتصادي، 
سياسي محدود  -سياسي، فرهنگي وآموزشي مسلمانان، کارکرد مساجد به کارکرد عبادي 

چنان جايگاه ويژه خود را  ان دارد هماي که براي مسلمان گرديد اما به دليل اهميت ويژه
اين اهميت با توجه به اشارات صريح قرآن کريم در اين زمينه کامالً . حفظ نموده است 

آيات متعددي از قرآن کريم به صورت مستقيم يا غير مستقيم به  . ملموس خواهد شد
جايي که  آنچنين از  هم. اشاره کرده است... ويژگي مساجد، عظمت بنا، کارکردهاي آن و

گردد، به منظور شناسايي مباني  محوريت و مرکزيت شهر اسالمي در مسجد محقق مي
  . يابد ي اين بناي مذهبي، پژوهش در اين مورد ضرورت مي اسالم و جوهره

ي  هدف اصلي اين پژوهش، تحليل کارکردهاي مسجد و تطبيق آن با نيازهاي جامعه     
اوم آن در کالبد شهر اسالمي وتبين نقش مسجد در اسالمي، بررسي علل ماندگاري و تد

در اين راستا به منظور تحليل مطالب از روش توصيفي . باشد تثبيت موجوديت اسالم، مي
 .ـ تحليلي استفاده شده است

مسجد و شهر اسالمي مرکز ثقل برخوردهاي ديني، : اند از فرضيات تحقيق عبارت     
ترين بناي اسالمي، زمينه را  باشد که به عنوان مهم مي... اجتماعي، سياسي، فرهنگي و 

همچنين مسجد . براي احيا و عظمت بخشيدن به اصول ديني اسالم مهيا خواهد کرد
تواند از ساختار اجتماعي و بافت  کانوني عبادي، اجتماعي و فرهنگي است که هرگز نمي

  .شهر اسالمي جدا شود
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ها در کنار مساجد، مي توان در جهت سرا رسد با تأسيس فرهنگ امروزه به نظر مي
استمرار و ترويج کارکرد ديني مسجد، محوريت دادن به اين مکان مقدس، فرهنگ 

  .سازي در ميان اقشار مختلف و تحول در آن گامي به جلو برداشت
  

  اهداف بناي مسجد
 انسان براي راز و نياز کردن با خالق خود نيازمند مکاني خاص نيست اما از سويي     

گاه ويژه مسلمانان جزء الينفک معماري اسالمي گرديده  ديگرمسجد به عنوان عبادت
پذير خواهد بود که مفهوم حقيقي اين بنا و  تحليل اين مسئله در صورتي امکان. است

  .کارکردهاي آن شناخته شود
مسجد مکاني است که انسان را ازجسم خاکي خود رها و به عالم پاکي متصل      
ايگاهي معنوي که با ذکر و ياد خدا آرامش دروني را براي انسان به ارمغان مي ج. کند مي

ترين کارکرد آن حضور معنويت الهي در بطن انسان، متناسب با سرشت و  آورد و مهم
نصر، بي (. لذا هدف از تأسيس مسجد تجمع صرف مسلمانان نبوده است. ماهيت اوست

  )۴۵تا؛ 
  :ارت است ازبه طور کلي هدف از ساخت مسجد عب

چرا که فضاي معنوي مسجد يادآور توحيد و يگانگي خدا، . توجه به ذات اقدس الهي -
به همين دليل .عدل، معاد، خلوص، دنيا و آخرت، عدالت، لطف و جمال الهي است

  .کنند ها را با اسامي جالله مزين مي ها و محراب است که فضاي دروني مسجد، کتيبه
مسجد همواره . فتن کعبه به عنوان نخستين نماد يکتاپرستيتعيين قبله و تبلور يا -

را متبرک   سازد و همين امر آن نمازگزاران و مؤمنين را به سمت خانه خدا رهنمون مي
اي از حضور معبود  توان گفت مسجد در فرهنگ اسالمي نشانه لذا مي. ساخته است

  )۱۷۴؛۱۳۷۶پور وزيري، (. باشد مي
تالوت قرآن کريم . وايجاد مکاني مناسب براي تزکيه روح انسانهاي ديني  تعليم آموزه -

چه رسول حق از جانب پروردگار به ارمغان آورده  و تدبر و تأمل در آن و عمل به آن
  . گردد است، با وجود مسجد در کالبد شهر اسالمي محقق مي
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ش هويت دادن به شهر اسالمي، نمادي رفيع و با عظمت که ارزش قدسي آن بر ارز -
  )۱۴۳؛ ۱۳۷۶زاده،  نقي(. فيزيکي آن ارجحيت دارد

 
  کارکردهاي مسجد

ريشه پيدايش . باشد ترين کارکرد آن عبادت جمعي مي مسجد بنايي است اسالمي که مهم
هاي اسالمي  گردد و از آن پس به منظور حفظ سنت باز مي) ص(مسجد به اقدام پيامبر

. باشد پذير نمي مي بدون مسجد امکانچرا که تصور شهر اسال. توسعه روز افزوني يافت
  )۹؛۱۳۶۸دوپولو، (

اجتماعي و سياسي جامعه تلقي مي شوند  - مساجد نقطه ثقل برخوردهاي فرهنگي      
جا امور دنيوي مردم با زندگي  در آن. بخشد که به آن هويت اجتماعي و اسالمي مي

  . ي مردم جاري استاخروي شان در هم آميخته است و عبادت و ياد خدا در بطن زندگ
اگرچه ذکر و ياد خدا نيازمند فضا و مکان خاصي نيست و انسان در همه حال قادر      

باشد، ليکن مسجد بنايي است نمادين، از تسليم و حضور  به ارتباط با حضرت حق مي
  . ها و زمين معنوي مخلوق در برابر خداوند و عروج مؤمن به ملکوت آسمان

مسجد . گيري حکومت اسالمي اهميت زيادي داشته است شکلمسجد در دوران      
هاي پيشين در قالب اصول اسالمي بوده که با گذشت زمان زمينه را  تمدنبازتابي از 

درقرون اوليه اسالمي  )۴۷۷؛۱۳۷۶کياني،(. براي تبين شريعت اسالم مهيا کرده است
بنا و حفظ اين سنت اند که در توسعه و بسط اين  مساجدکارکردهاي متفاوتي داشته

  :توان به موارد زير اشاره کرد اسالمي نقش مؤثري داشته است که از آن جمله مي
  
  کارکرد عبادي و مذهبي-۱

طور که خداوند نيزدر قرآن  همان. رود عبادت، کارکرد اصلي مسجد به شمار مي     
درکنار ياد درگذشته  )۵۶ذاريات، آيه (. هدف از خلقت جن وانس را عبادت دانسته است

هاي ديني، اعتکاف، تعليم  وعظ يا سخنراني هاي ديگري چون، خدا و عبادت، فعاليت
اهل . گرفت قرآن، ذکر ادعيه، تبين احکام شريعت اسالم وغيره در اين مکان صورت مي
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زرين (. کردند هاي بحث خود را در مسجد برپا مي حديث نيز در قرون اوليه اسالمي حلقه
نکته حائز اهميت اين است که در قرون نخستين اسالمي، برخي  )۵۱۵-۵۱۴؛۱۳۸۴کوب، 

مساجد به اماکن زيارتي تبديل شدند که البته چنين ويژگي اي را فقط پاره اي از مساجد 
ها مسجد الحرام، مسجد النبي، مسجد االقصي، مسجدبراثا در  ترين آن داشتند که مهم

  )۵۱؛۱۳۷۷الرفاعي،(. باشند فاس ميبغداد، مسجد جمکران در قم و مسجد قرويين در 
به دليل اهميت عبادت و توصيه اسالم در اين زمينه ، کارکرد ديني مساجد تا کنون      

  .تداوم يافته است
  
  کارکرد فرهنگي و آموزشي-۲

مساجد در دوران اوليه اسالم عالوه بر اين که مکاني براي تجمع و عبادت مسلمين      
به عبارتي ديگر . اي آموزشي و تعليمي نيز داشتندشدند، کارکرده محسوب مي

. ي مسجد در صدر اسالم آموزش و تحصيل بوده است ترين کارکرد ثانويه اصلي
پس از اقامه ي نماز در مواعظ خود مسائل گوناگوني را به مسلمانان آموزش ) ص(پيامبر
موزش مباني مباحث اعتقادي، آ. دادند که اهم آن آموزش قرآن و احکام بوده است مي

توحيدي و معاد، تعليم احاديث، تحليل احکام ثانويه تکيه بر مسائل تاريخي وآشنايي با 
سرنوشت اقوام گذشته از ديگر کارکردهاي فرهنگي و آموزشي مسجد در صدر اسالم 

  )۹؛۱۳۶۸دوپولو، (. بوده است
اجد تجمع اگرچه مسلمانان در ظاهر به منظور برگزاري نماز و عبوديت حق در مس     
  .گفتند باري از علم واخالق اين مکان مقدس را ترک مي کردند، ليکن با کوله مي

کارکرد فرهنگي مسجد با آموزش و حمايت از تازه مسلماناني که دين مبين اسالم      
) ص(اين افراد با حضور در مسجد پيامبر. اي نو يافت را پذيرفته بودند، جلوه

رفتند و شبهات ذهني خود را به منظور آشنايي عميق با دين گ هاي الزم را فرا مي آموزش
هاي علمي بسياري از نواحي اطراف در مساجد  چنين هيئت هم. نمودند اسالم برطرف مي

لذا مسجد در دوران شکل . پرداختند کردند و به بحث و گفتگوي اعتقادي مي تجمع مي
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که عموماً محيطي فرهنگي شد بل گيري اسالم تنها مکاني عبادي و مذهبي محسوب نمي
  )۱۵۹؛۱۳۷۹براند،(. و تربيتي نيز بود

نبوده واز طرف خلفا ي پس از ) ص(البته اين کارکرد مسجد محدود به عصر پيامبر     
  ايشان نيز تداوم يافت

 
  کارکرد نظامي مسجد -۳

 مند است لذا به منظور تثبيت جايي که جامعه اسالمي يک جامعه پويا و هدف از آن     
جنگ هاي عصر . اعتقادات خود همواره در نزاع و نبرد با مخالفان اين دين مبين است

  .باشد و پس از آن گواه اين مطلب مي) ص(پيامبر
مسجد به عنوان مرکز ثقل جامعه اسالمي به منظور حراست از موازين اسالمي      

، سازماندهي سپاه محل تجمع سپاهيان اسالم. ارتباط مستقيمي با امور نظامي داشته است
تداوم اين . گرفت هاي نظامي در مسجد صورت مي جهت رويارويي با دشمن و مشورت

هاي نظامي  کارکرد مسجد به اين دليل بود که بار معنوي مسجد سپاه اسالم را در عرصه
  )۱۷۲؛ ۱۳۷۳نوبهار، (. کرد حمايت مي

مانان را در راه جهاد و گرد آمدن در مسجد و تسليم و کرنش در برابر معبود، مسل     
لذا مي توان گفت در نظام ارزشي . ساخت مبارزه حق عليه باطل ثابت قدم و استوار مي

اسالم، مسجد پايگاه تسليم در برابر معبود و ترويج فرهنگ جهاد و شهادت، ايثار و از 
  .خود گذشتگي بوده است

  
  کارکرد سياسي مسجد-۴

مسجد به . شود فرهنگي و نظامي آن محدود نمي نقش مسجد تنها به کارکرد عبادي،     
هاي سياسي  چراکه احکام دين اسالم با آموزه. عنوان يک نهاد سياسي مطرح است

در اسالم همواره تجمع مسلمانان و اتحاد آنها مورد توجه بوده و . آميخته و همراه است
  .رفته است مي ترين فضا براي ارتباط، اتحاد و پيوستگي مسلمانان به شمار مسجد مهم
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. شد تر مي نقش سياسي مسجد همزمان با گسترش اسالم و توجه به مساجد پر رنگ     
نيز قبل از هجرتشان به منظور پيشبرد اهداف سياسي خود از سنگر مسجد ) ص(پيامبر

هاي مختلف، قضاوت و رسيدگي به دعاوي، اعزام  مذاکره با هيئت. بردند بهره مي
ها، امر به معروف و نهي از منکر، ايجاد  فع ابهامات و کج فهمينمايندگان به اطراف، ر

ترين  هاي واهي، از مهم اي، رفع برتري و تبعيض هاي قبيله وحدت اجتماعي، حل نزاع
به  )۲۴۰ابن سعد، بي تا؛ (. کارکردهاي سياسي مسجد در قرون اوليه اسالم بوده است

نهادي که نظم . شد حسوب ميم) ص(ترين نهاد حکومتي پيامبر طوري که مسجد مهم
  )۵۱الرفاعي، همان؛. (بخشيد حاکم در آن ثبات و انسجام خاصي را به تشکل مسلمين مي

داري و کليدداري خانه کعبه نيز به منظور کسب موقعيت  رقابت قريش بر سر پرده
هاي بعد نيز منبر مساجد به منزله اهرم  دردوران. سياسي نسبت به ديگر قبايل بوده است

هاي اسالمي بود و آنان براي رسيدن به مقاصد خويش از آن  اسي براي خلفا و دولتسي
اي بود که امام جماعت يک مقام حکومتي  اهميت اين مکان به اندازه. کردند استفاده مي
اعالن مشروعيت سياسي . شد خطبه امام جمعه از منبر مسجد اعالم مي. شد تلقي مي

چنين  هم. پذيرفت دعاوي نيز در مسجد صورت ميخليفه ومعرفي حکام و رسيدگي به 
هاي حکومتي، حکام و خلفا را متوجه اين مکان مقدس  ارتباط با ديگر فرق و بيان فرمان

لذا دين در جامعه اسالمي به عنوان يک عنصر نيرومند با مسائل سياسي و . کرد مي
ز مسجد در شد و در ادوار بعدي حاکم سياسي به بهترين نحو ا اجتماعي عجين مي

لذا مساجد در دوران  )۱۶۲؛۱۳۷۹براند،(. برد اجراي مقاصد سياسي خود بهره مي
گيري حکومت اسالمي براي تظاهر قدرت معنوي و سياسي حاکم نقش بارزي را  شکل

فعاليت خلفا و نقش آنها در اين زمينه اهميت نقش سياسي مسجد را نشان . کرد ايفا مي
  . دهد مي

هاي اموي و  که نقش سياسي و اجتماعي مساجد همزمان با خالفت شايان ذکر است     
اختناق حاکم، فشار امويان و عباسيان و ممانعت آنها از . تر شد عباسي کم رنگ

  .باشد هاي سياسي مسلمانان از داليل اين امر مي فعاليت
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  مسجد جامع مهمترين محور سياسي ـ مذهبي شهر اسالمي -۴-۱
در ابتداي . رود ترين واحدهاي معماري شهر اسالمي به شمار مي مسجد جامع از مهم     
گيري حکومت اسالمي، هر شهر يک مسجد جامع داشت که خطبه نماز جمعه و  شکل

همزمان با توسعه قلمرو اسالمي و افزايش . گرديد فرامين حکومتي از منبر آن اعالم مي
چنان کارکرد ويژه  امع هماما مسجد ج. جمعيت مسلمانان بر تعداد مساجد افزوده شد

اهميت آن در شهر اسالمي تا آن حد بودکه شهر به مکاني اطالق . خود را حفظ نمود
در قرون اوليه اسالمي مسجد جامع  )۴۳؛۱۳۸۳حبيبي،(. شد که داراي مسجد جامع باشد مي

ارتباط آن با بازار سبب شد تا اهميت خود را به عنوان هسته . اي يافت کارکردهاي ويژه
ها حفظ کند و با شکل گيري مدارس نيز جنبه فرهنگي و تعليمي  مرکزي شهر تا مدت

ترين کانون سياسي شهر يعني  در دوران خالفت اموي مسجد جامع با مهم. بيابد
داراالماره ارتباط نزديکي يافت وحتي گاه به صورت دو بناي سر پوشيده نمايان 

دادند و  جد جامع را در مرکز شهر قرار ميبه همين دليل مس )۴۳؛۱۳۸۳حبيبي،(. گرديد مي
نمودند و بدين صورت کارکرد  جا هدايت مي هاي ارتباطي شهر را به آن تمامي شبکه

  . شد مذهبي شهر اسالمي و مسجد تضمين مي - سياسي 
  
  کارکرد اجتماعي مسجد-۵

را مسجد تنها مکاني است که با تجمع مردم از تهي دست تا ثروتمند، نقش مؤثري      
عموم مردم در برابر معبود . کند در برقراري تعادل اجتماعي در جامعه اسالمي ايفا مي

نشينند و به عبادت و بندگي خداوند و سير و سلوک  خويش بدون هيچ تبعيضي مي
اي تنها از آن مسلمانان است و در ديگر اديان بدان  چنين ويژگي. پردازند عرفاني مي

لذا مساجد را . پناه بود گاه عرفا و مسافران و فقرا و افراد بيمسجد پناه. توان برخورد نمي
هاي شبيه يکديگر، فضاي  دهند بلکه با اضافه کردن ستون ها و طاق عمودي توسعه نمي

ها و  ساخت مساجد درکنار بازارها، ميدان) ۶۵۱؛ ۱۳۸۴طريقي، (. دهند آن را بسط مي
شد تا زندگي دنيوي و  رشهر، سبب ميترين فضاي عبور و مرو داراالماره به عنوان مهم

همچنين اجتماع مسلمانان در مسجد و اتحاد . اخروي مردم با يکديگر ادغام گردد
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ي  ساخت و سبب تقويت روحيه تر مي صفوف آنها ارتباط و پيوستگي مسلمانان را عميق
  )۸۷؛۱۳۷۶خيرآبادي، (. گرديد جمعي آنان مي

  
  کارکرد هنري-۶

هنر اسالمي در مسجد، حقيقت وجود و ." ي اسالمي مسجد استاولين تجلي معمار     
کند، چراکه هنر اسالمي از توحيد يعني پذيرش  فلسفه اصلي عالم را به انسان القا مي

ترين تجلي هنر  گيرد و با اين نگرش معماري مساجد عالي وحدت الهي سرچشمه مي
الوه بر کارکردهاي مذهبي، لذا مساجد ع) ۲۵بورکهارت،بي تا؛(. آيد اسالمي به شمار مي

کاران و  سياسي، نظامي و اجتماعي همواره جايگاه هنرمندان، خطاطان، معماران، کاشي
  .کردند نقاشان بوده است که همه وهمه در تعالي اين مکان مقدس ايفاي نقش مي

شودکه تقليد يا  اي سبک جديدي از معماري در مساجد نمايان مي در هر دوره     
اولين مساجدي که در تاريخ اسالم . هاي گذشته بوده است ها و معماري سبکترکيبي از 

در ابتدا عبادت و راز و نياز توجه مسلمانان را به . ساخته شدند، ساده و بي پيرايه بودند
هاي بعد ضمن حفظ کارکرد اصلي مسجد، معماري آن نيز  اما در دوره. خود جلب کرد

در ساخت مساجد، . ر تحول و دگرگوني گرديداهميت يافت و ساختار ظاهري آن دچا
. اند هاي هنر کشورهايي چون ايران، بيزانس، شام، مصر و هند بهره برده معماران از شيوه

اما اين امر به اين معني نيست که مسلمانان سبک معماري آنها را به همان شکل تقليد 
ه را با اهداف دين جديد هاي گذشت تمدناند، بلکه آنها بر آن بودند تا معماري  نموده

بدين گونه سبک معماري بيزانس در مساجد دوره اموي رواج و نفوذ . تطيبق دهند
که در زمان معتصم عباسي در شهر سامرا سبک معماري ساسانيان  اي يافت و يا اين عمده

نتيجه  )۵۱۵-۵۱۴، ۱۳۸۴زرين کوب،(احيا شد و در ديگر مناطق زير نفوذ نيز رواج يافت 
ثير و تأثر، تغيير و تحول در معماري مساجد و اضافه شدن اجزايي چون طاق، اين تأ

به ساختار آن و توجه هنرمندان و معماران به اين مکان بوده ... مناره ، ايوان ،گنبد و
   )۵۳- ۵۲؛۱۳۷۶الرفاعي،(. است
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  کارکرد قضايي-۷
بين . کند مي قضاوت و برقراري عدالت به نحوي کارکرد اجتماعي مسجد را تداعي     

مسجد مکاني براي ) ص(در عهد رسول اکرم . مسجد و قضا، سابقه طوالني وجود دارد
دادخواهي و دادرسي مردم بود و پس از آن خلفا روزهاي معيني از هفته را براي 

گرفتند و رسم بر اين بوده است که قاضي در  دادرسي و برگزاري دادگاه در نظر مي
  .مسجد بنشيند

نيز اين سنت تداوم يافت اما زماني که بحث هاي قضايي و ) ص(رسول اکرمپس از      
هاي دو طرف دعوي ازدياد يافت، به اين جهت که سبب بي حرمت شدن خانه  درگيري
البته گاه گاهي امام جماعت به  )۶۱؛۱۳۷۹براند، (. شد، اين سنت منحل گرديد خدا مي

  .پردازد ي به دعاوي مردم ميعنوان يک قاضي بي طرف به حل اختالفات و رسيدگ
  
  کارکرد اقتصادي-۸

ي مسلمان گرديد و از  مسجد درصدر اسالم به سرعت تبديل به مرکز فرمان جامعه     
آن جايي که اقتصاد نقش مؤثري در ساختار جامعه اسالمي دارد، نقش مساجد در اين 

و داراالماره  در گذشته مساجد را در کنار بازارها، ميادين. تر شد زمينه پر رنگ
رسد دليل نزديکي موقعيت مکاني مسجد به بازار، استفاده مکرر  به نظر مي. ساختند مي

که الزمه تداوم کارکردهاي  ضمن اين. بازاريان از آن در انجام فرايض ديني بوده است
  )۸۷؛۱۳۷۶خيرآبادي، (. مسجد حمايت مادي بازاريان بوده است

المال بودند و بسياري از  د محل نگهداري و توزيع بيتدر قرون اوليه اسالمي، مساج     
شدند  جا اسکان داده مي پناه که از موقعيت سياسي برخوردار نبودند در آن فقرا و افراد بي

کردند، لذا  و اين گونه، مساجد در رفع معضالت اقتصادي مسلمانان ايفاي نقش مي
يز بوده است و افراد مقروض مساجد همواره پاسخگوي نيازهاي غير عبادي مسلمانان ن

نوبهار، (. کردند در بسياري از مواقع، مشکالت اقتصادي خود را در مساجد برطرف مي
  )۱۷۲؛ ۱۳۷۳
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با اين وجود، کارکردهاي متنوع مسجد، معماري و شکل ظاهري آن را در حاشيه      
آن به  اما با تخصصي شدن مساجد، معماري آنها نيز متحول گرديد و پس از. قرار داد

هايي بود که مساجد  صورت ويژه، کارکرد عبادي و مذهبي يافتند و تفاوت تنها در واژه
توان به مساجد جامع اشاره کرد که  يافتند که از آن جمله مي اي مي با آن جايگاه ويژه

  )۹؛۱۳۶۸دوپولو، (. برگزاري برخي از مراسم مذهبي مخصوص اين مساجد بود
  

 نتيجه

مكاني كه در صدر . رود رين بناهاي ديني در شهر اسالمي به شمار ميت مسجد از مهم     
هاي سياسي، اخالقي، تربيتي و اجتماعي  اسالم به جز كاركرد ديني، كانوني براي بحث

ها، مذاكره  در دوران اوليه اسالم، تنظيم روابط حكومت اسالمي با ساير دولت. بوده است
مشروعيت خليفه، تبادل نظر در امور نظامي و  هاي خارجي، ايراد خطبه، اعالن با هيئت

  . گرفت در مسجد صورت مي... المال و سياسي، توزيع بيت
اي است كه جزو اولين بناهاي طراحي شده در  موقعيت و جايگاه مسجد در شهر به گونه

نخستين الگوي شهر اسالمي و بناي مسجد از طرف رسول . شهر اسالمي بوده است
د و ديگر شهرهاي نوبنياد اسالمي كه بعد از شهر مدينه ساخته شد، ارائه گردي) ص(اكرم

  . عموماً از اين قاعده پيروي مي كردند
ترين مکان در شهر اسالمي،  در قرون نخستين اسالمي مسجد به عنوان محوري

  :کارکردهاي وسيعي داشت که علت تداوم آنها را مي توان در موارد زير خالصه کرد
زمند مکاني است تا با اجتماع مسلمين در آن اصول وعقايد اسالمي جوهره اسالم نيا -

اي براي تبين وتبليغ شريعت اسالم در بين نو مسلمانان  تبين گردد مساجد جايگاه ويژه
 .يافت بوده است و بسياري از شبهات ذهني و اعتقادي نو مسلمانان در مساجد تعديل مي

  .دم آن استشهر اسالمي زائيده فكر و نحوه زندگي مر -
 . مسجد نقش مؤثري در برقراري تعادل در جامعه اسالمي دارد -

هاي  بار معنوي مساجد در صدر اسالم سبب تقويت نيروي نظامي سپاه اسالم درعرصه -
 . اند لذا مساجد پايگاه ترويج فرهنگ جهاد و شهادت بوده. شد جهاد مي
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  . ستمسجد در صدر اسالم محل تعامل دين و سياست بوده ا -
مساجد در شهر اسالمي مركز ثقل برخوردهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي  -
  .بوده است... و 
  .مسجد در صدر اسالم هم مفهوم ديني داشت هم اجتماعي -

گردد، مسجد مكاني قدسي و روحاني است و  از آنچه گذشت بر ما روشن مي: پيشنهاد
هاي عبادي، آموزشي و تعليمي،  از جنبه )ص(كاركرد آن از دوران رسول گرامي اسالم

قضايي و امور اجتماعي برخوردار بوده است، لذا براي هر چه بيشتر كردن معنويت و 
گردد آموزش علوم ديني در مساجد بزرگ  هاي ديني، پيشنهاد مي قدوسيت آموزش

شهرها مجدداً راه اندازي شود و در كنار مساجد مجموعه الحاقي شامل كالس، سالن 
طالعه، كتابخانه و تاالر سخنراني بنيان گذاشته شود تا مجدداً مساجد بزرگ كاركردهاي م

  .كهن خود را باز يابند
سرا، خانه فرهنگ، خانه شهروند با  فرهنگ همچونهم اكنون شاهد هستيم بناهايي 

هايي سنگين در گوشه و كنار شهر بنيان گذاشته مي شود كه اهداف  صرف هزينه
  .اند را به شرح زير براي اين مراكز فرهنگي تعريف كردهراهبردي مهمي 

  .هاي شهروندي و انظباط و اخالق اجتماعي افزايش مهارت -۱
  .بستر سازي براي تقويت هويت ديني و شهروندي -۲
  .افزايش مشاركت مردم در احياي هويت محالت -۳
  .ارتقاء فرهنگ كار و كوشش و استفاده بهينه از اوقات فراغت -۴
  .آموزش هنرهاي متعهد و ارتقاء فرهنگ عمومي و شهروندي -۵

سرا از بطن و ذات فرهنگ اسالمي نشأت نگرفته و  ولي آنچه مسلم است اين فرهنگ
هاي ديگر است كه  هويتي غير ديني دارند و محصول تفكر مادي وارداتي از فرهنگ

از مقام تسليم و  نتيجه آن دور كردن شهروندان از مكاني قدسي و روحاني است و انسان
كند  تسبيح و عبوديت و فيض حضور در مكاني قدسي و حضور فراگير نورالهي دور مي

در اين . كند هاي فرهنگ انسان مداري و غير معنوي را ترويج مي و در مقابل جنبه
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صورت آيا بهتر نيست مجموعه هايي الحاقي در كنار مساجد تأسيس گردد تا موجبات 
  .  هنگ ديني و معنوي فيض و بركت نورالهي فراهم گرددگسترش هرچه بيشتر فر

های علميه و  حمايت همه جانبه از نهادهای دينی و فرهنگی به ويژه مساجد و حوزه
برنامه ريزی صحيح، دقيق و موشکافانه برای مساجد و بازگشت کارکردهای سنتی آنها، 

ه و سند چشم انداز های فرهنگی برنامه چهارم توسع امکان تحقق هرچه بيشتر سياست
بيست ساله جمهوری اسالمی را موجب خواهد شد، زيرا مساجد عالوه بر کارکرد 
عبادی، قابليت حضور هرچه بيشتر در مسائل اجتماعی، آموزشی، تربيتی و تزکيه آحاد 

چنين مساجد عامل وحدت و انسجام عمومی و  هم .باشندمردم مسلمان را دارا می
های  ها ونهضت ت و در طول تاريخ بسياری از جنبشتحرک و بسيج اجتماعی اس

همان گونه که رهبر معظم انقالب . اسالمی، به نحوی از مساجد شروع شده است
مسجد به طور کلی به عنوان يک پايگاه دين، پايگاه عبوديت و «: اسالمی اشاره دارد
و برکات برای جوامع انسانی منشاء و سرآغاز حرکات بزرگ  تواندپايگاه معرفت مي

  )۱۹/۱۰/۷۵(» .ماندگار باشد
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  فهرست منابع
  قرآن کریم -
  .ابن سعد، محمد کاتب، الطبقات الکبري، دارالصادر، بیروت، بی تا -
هاوزن، الگ، ریچارد و گرابر، هنر و معماري اسالمی، ترجمه یعقوب آژند،   اتینگ -

  .1378سمت، تهران، 
ي اسالمی، ترجمه رحیم قنوات، جهاد الرفاعی، انور، تاریخ هنر درسرزمین ها -

  .1377دانشگاهی، مشهد، 
ي معاونت شهرسازي  براند، رابرت هیلن، معماري اسالمی، ترجمه ایرج اعتصام، حوزه -

  . 1379و معماري، تهران، 
  .1409البلدان، تحقیق رضوان محمد رضوان، دارالکتب، بیروت،  بالذري، فتوح -
ت همایش معماري مسجد،گذشته، حال وآینده، ج پور وزیري، رضا، مجموعه مقاال -

  .1376اول، چ اول، انتشارات دانشگاه هنر، تهران، 
  .تیتوس، بورکهات، جاودانگی و هنر، ترجمه سید محمد آوینی، تهران، بی تا -
  .1383حبیبی، محسن، از شار تا شهر، چ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،  -
اهللا مافی، چ اول،  هاي ایران، ترجمه حسین حاتمی نژادو عزتخیرآبادي، مسعود، شهر -

  . 1376نشر نیکا، مشهد، 
دوپولو،پاپا، معماري اسالمی، ترجمه حشمت جزنی، چ اول، مرکز نشر فرهنگی رجاء،  -

  . 1368تهران، 
رایس، دیویدتالبوت، هنر اسالمی، ترجمه ماه ملک بهار، چ دوم، شرکت انتشارات  -

  .1381، تهران، علمی و فرهنگی
ي ستاد عالی  زرین کوب، عبدالحسین، هنر و معماري مساجد، به کوشش دبیر خانه -

  .1384هاي فرهنگی و هنري مساجد، نشر رسانش، تهران، هماهنگی و نظارت برکانون
طبري، محمد بن جریر، تاریخ الرسل و الملوك، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چ دوم، نشر  -

  .1363اساطیر، تهران، 
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طریقی،محمد،هنر و معماري مساجد، به کوشش دبیر خانه ي ستاد عالی هماهنگی و  -
  .1384نظارت برکانون هاي فرهنگی و هنري مساجد، نشر رسانش،تهران،

  . 1376عثمان، محمد عبدالستار، مدینه اسالمی، ترجمه علی چراغی، چ اول، تهران،  -
ند، چ اول، انتشارات مولی، تهران، کونل، ارنست، هنر اسالمی، ترجمه یعقوب آژ -

1376 .  
کیانی، مصطفی، مجموعه مقاالت همایش معماري مسجد،گذشته، حال و آینده، ج  -

  .1376اول، چ اول، انتشارات دانشگاه هنر، تهران، 
  .1379ي اسالمی، چ اول، سمت، تهران،  کیانی، محمد یوسف، معماري ایران دوره -
نمکی، محمد کاظم،  - المی در عصر عباسیان، ترجمه محمد سپهري، چ اول، اس تمد

  1383سمت، تهران، 
ـ منتظرالقائم، اصغر، تاریخ اسالم تا چهلم هجري، چ اول، انتشارات دانشگاه اصفهان، 

  .1384اصفهان، 
نصر، سید حسن، هنر و معنویت اسالمی، ترجمه رحیم قاسمیان، دفتر مطالعات دینی،  -

  .تهران، بی تا
، محمد، مجموعه مقاالت همایش معماري مسجد،گذشته، حال و آینده، ج زاده نقی -

  .1376اول، چ اول، انتشارات دانشگاه هنر، تهران، 
  .1373نو بهار، رحیم، سیماي مسجد، جلد دوم، چ اول، قم،  -
  .1384اسالمی، معارف، قم،  تمدنوالیتی، علی اکبر، فرهنگ و  -
خ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ج دوم، چ یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاری -

  .1374هفتم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 



 

  شهر صفوي شهر اصفهان، آرمان باغ
  *مجتبي انصاري
  **مهدي حقيقت بين

  :چکیده
اين شهر، . است صفوي شهر دولت ، تحقق آرمانمعماري و شهرسازي اصفهان     

- ها و عقايد دولت صفوي و محلي جهت حضور سمبلنمکاني جهت تجسم يافتن آرما

دولت حاکمه، نمادهايي هويت دهنده به شهر قدرت هايي بوده که عالوه بر نمايش 
ها و فضاهاي سبز شهري را از مهمترين عناصر هويت دهنده به شهر صفوي، باغ. اندبوده
يابي به منظر دف دستاين عناصر عالوه بر تبديل شهر به باغ شهر، با ه. توان برشمردمي

اسالمي که تمثيلي  - اند و مفهوم شهر آرمانيشهري جديد و هويت دهنده استفاده شده
از اين رو بخش ابتدايي اين مقاله به . انداز بهشت جاويدان است را تحقق بخشيده

سابقه تاريخي شهر اصفهان از بدو پيدايش تا دوره صفوي، و  توضيح مختصري درباره
ش کليدي زاينده رود و عناصر طبيعي در  روند توسعه شهر  و تبديل آن به هم چنين نق

  .باغ شهر اختصاص دارد
اين مقاله سپس با تكيه به برخي اسناد تاريخي و مطالعات تحليلي، به ساختار و      

هاي کالبدي باغ شهر اصفهان به عنوان ابداعي منتج از  نظم آب، گياه، زمين و ويژگي
هاي قسمت بعدي مقاله به ويژگي. نمايدژه در شهرسازي صفوي اشاره مينظم فضايي وي

کالبدي، عملکردي و ذهني محور چهارباغ به عنوان محور شاخص باغ شهر اصفهان 
گيري اين مقاله گوياي اقدامات انجام گرفته در شهرسازي دولت صفوي نتيجه. پردازدمي

نساني پايدار در شهر آرماني اصفهان در و ارتباط اين اقدامات با ايجاد هويت و حيات ا
  .باشد دوره صفوي مي
  اصفهان، باغ شهر، هويت، منظر شهري، چهارباغ، صفوبه :واژگان کليدي

                                                           
  ي دانشگاه تربيت مدرسدانشيار دانشکده هنر و معمار * 
  دانش آموخته طراحی منظر و دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه تربيت مدرس  **
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  سابقه تاريخي شهر اصفهان
اي اندک از شهر اصفهان در سده نخست دوره اسالمي در قالب دو شهر با فاصله     

اليعقوبي، . (اندبع، نزديک به دو ميل دانستهيکديگر بوده است، که آن را در برخي منا
) ٣٨٩، ص١٨٧٧مقدسي، کتاب احسن،  -٣٠٩، ص١٩٣٨ابن حوقل،  - ٧٦، ص١٩٣٧

، که جغرافي دانان و مورخان عرب با عنوان »جي«اين دو شهر عبارت بوده اند از شهر 
ر شرق د» شهرستان«اند، و امروزه آن را با روستاي معروف به از آن نام برده» مدينه«

» يهوديه«دومين شهر، . داننداصفهان امروزي، واقع در ساحل شمالي زاينده رود، يکي مي
يا محله يهودي نشين ناميده شده و همواره با محله بزرگ جوباره در شمال شرقي 

اندکي بعد شهر جي رو به زوال نهاد و ). ١تصوير(شود مسجد جامع يکي دانسته مي
غلوم ] . (در محل خوشينان[ديکي يهوديه متمرکز گرديد زندگي در شهر اصفهان در نز

در سده ) ٢٩ذکر اخبار اصفهان،  ص(بنا به تصريح حافظ ابونعيم ). ٢٢، ص١٣٨٥بيک، 
  .اي دايره مانند به وسعت تقريبي هفتصد جريب بودهشتم ميالدي، يهوديه محوطه

  

  
  

غلوم بيک، ) (ق ٧٦٨تا(المياصفهان در اواخر دوره ساسانيان و اوايل دوره اس:   ١تصوير
  ). ٤٣، ص١٣٨٥
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از مهمترين عناصر طبيعي که در مکان يابي و توسعه شهر، از بدو پيدايش تاکنون، نقشي 
رود چنين نوشته ابن حوقل در مورد زاينده. اساسي داشته رودخانه زاينده رود است

  قرن(  حوقل  ابن  اندر زم[ بوده و شهر  یهرود در محدود زاينده  یهرودخان  ساحل«: است
 اختصاص»  تاجه«و » كاباذرز»  چون  ييها ها و محلهها، كاخآسياب به ]) هجري  چهارم
ها و  جشن  حوقل ابن  یهگفت  به  چنينهم. )١٠٩ص ،١٣٦٦ ، حوقل  ابن( »است داشته 
ياي اين سخن ابن حوقل گو. است  شده ار ميزبرگ  هرودخان  در ساحل  زيادي  هايتفريح

  اشغال  بعد تحت  به  بويه آل  از زمان  كم  ، دست رودخانه  شمال  ساحلاين امر است که 
سود   آب از  برداري  از امتياز بهره  كه  بوده  اشراف  و جزو امالك  سلطنتي  هايكاخ
  .بردند مي

هاي متعددي در ساحل شمالي زاينده رود وجود در عصر سلجوقي نير کاخ ها و باغ
شهر   باروي  در داخل  سلجوقي  هاي گاه ها و تفرجباغ  یهتوسعدر اين عصر، . ه استداشت

  بكر، باغ  ، باغ احمد سياه  ، باغ كاران  باغ(  شهر تا رودخانه  و درحوالي)  جهان  نقش  باغ(
ر شه  اطراف  یهپراكند  با نقاط)  يهوديه(  پيوند شهر اصلي  ؛ در جهت  عاملي...) و  فالسان

  برون  محور تفريحي  عنوان  رود بهمحور زايندهعالوه بر اين، . است هبود  و رودخانه
در عصر صفوي با توسعه و احداث بخش جديد شهر ،  . شده است تقويت  شهري
ترين محور طبيعي ، در وسط شهر قرار گرفته و نقشي کليدي در رود به عنوان مهمزاينده

  ).١نمودار(گيرد ده ميتعريف ساختار کالبدي آن برعه
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  نگارندگان:مأخذ. هاي مختلف رود در دوران وضعيت رودخانه زاينده: ١نمودار 
  

منجم . شهر اصفهان، در زمان شاه عباس اول به پايتختي امپراطوري صفوي برگزيده شد
 ١٠٠٦(در اواسط رجب اين سال «: يزدي درباره زمان انتقال پايتخت چنين آورده است

» اکثر مالزمان شاهي به اصفهان رفتند و مقر سلطنت اصفهان شد -کوچ  خانه) هـ ق
  ). ١٦١، ص١٣٦٦منجم يزدي، (

شاه عباس اول، جهت احياي شهر به عنوان پايتخت جديد سلسله صفويه، اقدام به  
توجه شاه عباس به توسعه و تكامل و زيبايي . بازسازي و نوسازي شهر نموده است

اريس و لندن آن زمان نبوده ، بلكه هدف وي از رونق انداختن اصفهان، جهت رقابت با پ
از اين رو چنين تصميم گيري شد . قسطنطنيه، پايتخت دشمن درجه يك ايران بوده است

که اصفهان را چنان بيارايد كه مورد توجه سياحان، تجار و سفراي خارجي قرار گيرد 
نظر آن جهت رقابت با به عبارت ديگر زيبايي شهر و م).  ٢٨٩، ص١٣٨١شفقي، (

وضعيت شهر ) ١(در جدول شماره . پايتخت عثماني در جايگاه نخست قرار داشته است
هاي مهم شهري اصفهان در دو دوره تاريخي سلجوقي و صفوي به لحاظ بعضي شاخص

    . مقايسه شده است
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اا  
هان

صف
    بخش بندي  

نشانه هاي 
  شهري

عامل نظام 
  نوع شهر  عناصر ارتباطي  دهنده

ر اصفهان در دوره شه
صفويه از چهار بخش 

 :تشکيل شده است

شهرسلجوقي و توسعه آن 
بدست شاه عباس 

ساکنين آن يهوديان و (
  )مسلمانان

در شمال زاينده رود و 
جنوب غربي چهارباغ 
محله تبريز نو يا عباس 

محل سکونت (آباد
 )هاي مهاجرتبريزي

رود و در جنوب زاينده
غرب چهارباغ محله 

ش ارمني بخ(جلفا 
 ).نشين

در جنوب زاينده رود و 
گبر آباد  -شرق چهارباغ

محل سکونت زرتشتي (
  ).ها

سلجوقي

شهر 

  
    

مناره ها، 
هاي ساختمان

حکومتي و 
مسجد جامع به 
لحاظ ارتفاع، 
مقياس و فرم 

هاي اصلي نشانه
  شهر 
  .اندبوده

شهر به صورت 
ارگانيک حول 
ميدان عتيق شکل 

  .گرفته است

- هبازار و کوچ
هاي باريک به 
شيوه شهرهاي 

  .کويري

شهر 
ارگانيک 

با بافت 
  .متراکم

صفوي
شهر 

  

بناهاي مذهبي و 
حکومتي به 
لحاظ ارتفاع، 
فرم، مقياس و 
- مکان شاخص

ترين عناصر بوده 
، از اين رو نشانه 
هاي اصلي در 
منظر عمومي 

  شهر 
  .باشندمي

 - محور شمالي
جنوبي چهارباغ 
از دروازه دولت 

زارجريب تا باغ ه
در دامنه کوه 

  صفه

مسيرهاي روباز 
که معموالٌ 
داراي درخت و 

  .اندنهر آب بوده

باغ شهر 
با بافت 
هندسي و 
  .شطرنجي

وضعيت شهر اصفهان در دو دوره تاريخي سلجوقيه و صفويه : ١جدول 
  نگارندگان:مأخذ.

  
گونگي مسائل جهان بيني يا چگونگي نحوه نگرش به جهان، عامل اقتصادي يا چ     

اي زنجيروار به تعريف مادي جهان و عامل محيط يا اقليم، عواملي هستند که به گونه
اند و از زماني که بشر يکجانشين شد، دولت را سامان داد و شهر را بنا يکديگر وابسته

شهرسازي آرمان شهر اصفهان بر اساس شيوه ). ، صص سه و چهار١٣٨٦حبيبي، (کرد 
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باشد که در واقع ترکيبي از آل تمامي عوامل فوق مييب ايدهباغ شهر نيز معلول، ترک
شهر «در عين آن که . را باعث شده است» شهر آرمان«و » شهر نمايش«، »شهر قدرت«

  . باشدنيز مي» شهر ديوان«است، » شهر سرمايه«و » بازار
دولت صفوي جهت ايجاد کيفيت ويژه در فضاهاي شهري، به عنوان سريعترين و      
ترين راه حل، با تکيه بر اصولي که اکنون ما آنها را به عنوان اصول طراحي پايدار به
طراحي پايدار در فضاي سبز شهري اصفهان در دوران صفويه و تخريب آن در . ک.ر(

به چاپ ) ٢٧-١٩، صص١٣٨٦دوران معاصر، دو فصلنامه مدرس هنر، بهار و تابستان 
خصوصيات  شامل) سايت( شناسايي كامل مكانبا بريم،  ابتدا  به کار مي.)  رسيده است

بدون ايجاد خرابي باشد،  رود ميترين آنها زايندهشهر قديم و عوامل بالقوه سايت که مهم
 قرار  طبيعت با  كامل  در توافقآن را  ،  پيرامون  در محيط جديد شهر، با حل کردن و آسيب

ها، عالوه بر تبديل شهر اصفهان به اغها و بهاي داخلي و ميدان دهد و با ايجاد حياط مي
لذا از عناصر سبز به عنوان . باغ شهر باعث نفوذ طبيعت به داخل شهر گرديده است

کننده  بخش جديد ترين عامل هويت دهنده و رقابتترين عامل منظره ساز و مهماصلي
ونه منظره گشود، اينها نيز مشخص ميکه از بررسي سفرنامهچنان. شودشهر استفاده مي

  . سازي مورد توجه سياحان، تجار و سفراي خارجي نيز بوده است
رسد، کاربرد عناصر سبز در منظر شهري اصفهان که ميراث معماري چنين به نظر مي     

منابع آب  همچونهاي طبيعي مکان کهن ايراني در شناخت و استفاده مناسب از پتانسيل
ن بيني اسالمي و ديدگاه معمار مسلمان به شهر بوده، در راستاي تجسم بخشيدن به جها

شهر آرماني از ديدگاه معمار مسلمان، تصويري از بهشت  .مورد استفاده قرار گرفته است
جايگاهي در خور انسان به عنوان جانشين  -جاويدان و به واقع بهشت روي زمين 

به لحاظ  رو در شهر اصفهان تالش شده،از اين. شودترسيم مي -خداوند در زمين
وسعت . بصري، ويژگي هاي بهشت که در قرآن بدان اشاره شده است تجسم يابد

. هاي بهشت استترين ويژگيبهشت و پوشيدگي زمين آن با درختان سايه دار از اصلي
رو معماران مسلمان دولت صفوي در مقياس کالن، شهر را به صورت باغي وسيع از اين

لذا . خش ويژگي کالبدي بهشت به لحاظ وسعت باشداند، که تا حدي تجسم بطرح کرده
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شهر «است از » شهر نمايشي«است، » شهر قدرت«و » شهر بازار«شهر در عين آنکه 
  .، که تجسم بخش بهشت جاويدان است»آرماني

که از توصيفات درج باغ شهر اصفهان به عنوان پايتخت امپراطوري صفوي، چنان     
- توان تصور نمود، به واقع بزرگجاي مانده از آن دوران مي ها و آثار بهشده در سفرنامه

 . ترين باغ شهر احداث شده در آن عصر بوده استترين و باشکوه

  
  هاي کالبدي باغ شهر اصفهان در عهد صفويهساختار و ويژگي

.  است  بوده  باغ شهر شبيه  يك  بيشتر به  صفوي  زمان  اصفهانکه قبالً گفته شد، چنان     
  حكايت ،كنند تصوير مي  صفويه  مختلف  هاي شهر در دوره  از اين  سياحان كه  اندازي چشم
 مرتبه شش  سال ٤٠  درطول  خودش  گفته  به  كه)  Tavernieh( تاورينه .دارد  نكته  از اين

  محالت  انضمام  به  شهر اصفهان  محيط« :نويسد مي خود  یه، در سفرنام سفركرده  ايران  به 
  و نبايد تعجب  برابر كمتر است  ده  جمعيتش اما.  كوچكتر نيست  از شهر، از پاريس  خارج
  یهخان  يك  هرخانواده  كهاين  براي .دارد  جمعيت  قدر كم  اين  بزرگي  اين  شهر به  كرد كه
از .  ستبسيار ا  از سكنه  خالي  فضاي  دارد بنابراين  مخصوص  باغ  يك  و هر خانه  جداگانه

ها نمودار  خانه  درختان مساجد و بعد  هاي مناره  بروند اول  اصفهان  طرف  به  كه  سمت هر
  (» شهر  يك دارد تا به  بيشتر شباهت  جنگل  به  از دور اصفهان  كه  طوري  شوند، به مي

  ).٦٤  ص ،١٣٦٣، تاورينه
مطرح   دوران  در اينهر به عنوان عناصر اصلي كالبدي ش و محور چهارباغ رود زاينده 

  كه  سطحي«: در اين باره چنين نوشته است )Engelbert  Kempfer( كمپفر شوند کهمي
و با   شده  تقسيم  چهار قسمت  به  رودخانه و  خيابان  دو محور عمود بر هم  توسط

  و اعيان  بزرگان  به  آنها را شاه از  قسمتي  كه  داده  را تشكيل  باغ سي  فرعي  ديوارهاي
 »است  داده  تخصيص  يا همگاني  شخصي  یهاستفاد  ديگر را براي  و قسمت  واگذاشته

  . )١٩٦  ص ،١٣٦٠كمپفر، (
  و خيابان  نقش جهان ميدانعناصر اصلي سازمان دهنده به بافت شهري،   
ها را  اطها و حي باغ  ند كههستمتمايز  دو شبكه  ايجاد كننده دو فضا  اين. اندبوده  چهارباغ
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  كهحالي دارد در  عهده را به  خانهدولت  تودرتوي  بافت  سازماندهي ، ميدان. دهد مي  سازمان
  هاي خيابان  یهشبك  و زواياي  كنارآن  ياهباغ  جهت  یهكنند  تعيين  چهارباغ  خيابان
  ) .٣٥، ص١٣٨٠عالمي، ( است  آباد و چرخاب ، عباس آباد شمس همحل  عمودي
ر کالبدي باغ شهر اصفهان در عهد صفويه، به عنوان باغي در مقياس شهر و ساختا

باشد که در ادامه به تفصيل پايتخت صفوي، نتيجه نظم آب، گياه، زمين و نظم فضايي مي
  .  ها پرداخته خواهد شدو تفکيک به شرح هر يک از اين نظم

  
  نظم آب -١

ظم، نحوه حضور و جايگاه آب، در نظم آب شامل روش و چگونگي انتقال، فرم و نوع ن
در باغ شهر اصفهان آب به دو فرم جاري و . باشدو ساختار کالبدي شهر مي فضاها

کل (نظم ارگانيک آب در مقياس کالن . ساکن در ساختار کالبدي شهر قابل بررسي است
گردد تأمين مي) هامادي(، به وسيله رودخانه و انشعابات گسيل شده از آن )باغ شهر

ها و نظم هندسي آب در مقياس خرد، در عناصر سازنده باغ شهر شامل باغ). ٢تصوير(
  .به دو صورت جاري و راکد، قابل بررسي است... مسيرهاي دسترسي و 

  
نگارندگان با :مأخذ) در مقیاس کالن(نظم آب حاکم بر باغ شهر اصفهان : 2تصویر

  ).26، ص1380المی، ع(استفاده از نقشه تهیه شده توسط خانم مهوش عالمی
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به . هاي آن داردعالوه بر اين، نظم آب ارتباطي نزديک با حکمت عقلي شيعي و آموزه
نيز نمودي از حضور ) در مقياس کالن(رسد نظم آب حاکم بر باغ شهر اصفهاننظر مي

در (حرکت جوهري مالصدرا در نحوه تجسم يافتن نظم آب . حکمت عقلي شيعه است
قائل شدن به اصل حرکت جوهري . غ شهر اصفهان مؤثر بوده استدر با) مقياس کالن

  مالصدرا به پيروي از صوفيه، جهان را «به اين دليل بوده است که 
به عقيده او . رودخانه اي مي دانست که مدام در حال حرکت و شريان است همچون

لکه نه تنها اعراض، ب. حرکت چيزي جز تجديد و تجدد مدام عالم در هر لحظه نيست
نصر، (» خود جوهر عالم هم همواره در حرکت و صيرورت، در نوزايي و نوآفريني است

  ). ٤٨٨و  ٤٨٧، صص١٣٦٥
و در درجات بعد، » مادي«رود به صورت رو حضور انشعاباتي از رودخانه زايندهاز اين

توان به صورت جوي و جدول و جريان آن در کل شهر را مي» هامادي«انشعاباتي از 
جريان آب در کل شهر نمودي از حرکت . از حرکت جوهري مالصدرا دانست متأثر

جهان و بازگشت آن پس از جريان در کل شهر، به منبع و ريشه خود يعني رودخانه، 
  . نمادي از بازگشت تمامي عالم به وجود است

هاي مختلف باغ در مقياس خرد، حرکت آب در سطح باغ شهر اصفهان و عبور آن از باغ
اين . هاي بهشت است که در قرآن توصيف شده استتمثيلي از حرکت آب در باغ شهر،

تمثيل به خصوص در خيابان چهارباغ به همراه باغ هاي حاشيه، مسير آب مياني به 
و در ) ٣تصوير(ها و آبشارهاي ايجاد شده در طول مسير کامالً آشکار استهمراه حوض

ن چهارباغ در ذهن خويش تجسم کرده و هاي اطراف خياباتصويري که کمپفر از باغ
ها از نظر آن که با عمارات اين باغ... «: براي خواننده شرح مي دهد، نيز آورده شده است

هاي نادر ها و گلهاي شکوفان، بوتهو قصور کوچک و دلربا، راهروهاي پاکيزه، باغچه
است، حکم بهشت  چين و هم چنين انواع و اقسام آبگيرها و فواره ها آراسته شدهدست

  ).١٩٦، ص١٣٦٣کمپفر، (» ماندروي زمين را دارد و قلم از وصف آنها عاجز مي
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مجموعه : مأخذ. هاي حاشيه و مسير آب ميانيخيابان چهارباغ به همراه باغ: ٣تصوير
ريزي و طراحي شهري در قطب علمي برنامه«هاي فشرده منتشر شده از سوي لوح
برداري شده از ، عکس»ی معماري دانشگاه شهيد بهشتيشکدههاي با ارزش دانبافت

  »Le Brun, Comeille, Voyages, Vol. 2«: کتاب
  
  نظم زمين -٢

زمين و ) توپوگرافيک(استفاده از خصوصيات هندسه وضعي «نظم زمين يعني      
- هماهنگ شدن با نشيب و فراز آن به دو صورت استفاده از اختالف ارتفاع در قسمت

هاي مختلف بر سطح زمين، مختلف زمين براي ايجاد فضا و يا ايجاد سطوح و اليههاي 
، ١٣٨٥اهري، (» مثالً رفتن به سطح زيرزمين و يا ايجاد سطح مصنوعي در ارتفاع

نظم زمين با دو هدف عمده در باغ شهر اصفهان به کار رفته است، يکي در ). ٥١ص
اندازهاي مناسب فراهم اينکه چشمجهت تأمين پايداري مجموعه و ديگري در جهت 

  .گردد
ها و عناصر سبز فراهم نمودن آب به صورت مهمترين عامل در تأمين پايداري باغ     

دائمي و پايدار است، لذا تأمين پايدار آب جزئي از اهداف دولت صفوي در طراحي 
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خاذ شود و با اتبيني شده در فضاهاي شهري باغ شهر اصفهان ميهاي پيشزيرساخت
تدابير ويژه سعي شده است شرايط تأمين پايدار آب براي باغ ها و عناصر سبز در کل 

  . باغ شهر اصفهان تأمين شود
دولت صفوي با وقوف به اين اصل که براي پايداري هر باغ يا فضاي سبزي در «     

مرحله اول تأمين آب آن ضروري است، با تکيه بر اصل مفهوم مکان و شناسايي سايت، 
رود و شيب زمين و ايجاد نهرهايي منشعب از زاينده رود، با کمک گرفتن از آب زاينده

که کل شهر را پوشش مي داده و مادي نام داشته است، مشکل تأمين آب را حل کرده 
  ). ٢٣، ص١٣٨٦حقيقت بين، (» است
هاي باغ ايراني است که امکان مشاهده کل مجموعه و اشراف بر باغ از ويژگي     

در . شوداش در باالترين نقطه باغ ميسر مي عموالً از محل کوشک و به واسطه قرارگيريم
باغ شهر اصفهان و در محور چهارباغ که از دروازه دولت شروع شده و با گذر از زاينده 

رسد، به واسطه شيب طبيعي زمين از جنوب به شمال، امکان رود به باغ هزارجريب مي
و مشاهده دورنمايي از ترکيبات مختلف فضايي فراهم شده  ديد گسترده به کل مجموعه

-در واقع محيط انسان ساخت با محيط طبيعي و نظم زمين هماهنگ مي). ٤تصوير(است

که اين مکان را ديده اند از شود تا مکاني خاطره انگيز فراهم آيد، چنانکه اغلب کساني
  :نويسدآن ياد نموده اند، مثالً شاردن مي

در آن طرف رودخانه، بلند و در اين طرف در طولي به اندازه دويست  اين خيابان«
توان هم در رفتن و هم در برگشتن، که ميطوريپا مسطح و کمي منخفض است، به

پسند و شگفت انگيز است ها و آبشارها را که بي نهايت زيبا و دلها و فوارهحوض
ريب در همه جاي آن ديده ديد و هرگاه خيابان مسطح و صاف بود، اين منظره دلف

  ). ١٤٧، ص١٣٦٢شاردن، (» شدنمي
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قطب علمی «مجموعه لوح هاي فشرده منتشر شده از سوي :دورنماي باغ شهر اصفهان مأخذ: 4تصویر

، »برنامه ریزي و طراحی شهري در بافت هاي با ارزش دانشکده معماري دانشگاه شهید بهشتی
  »Le Brun, Comeille, Voyages, Vol. 2«: عکسبرداري شده از کتاب

  
  .نظم گياه -٣

ترين عاملي است که در تعريف و تقويت حدود فيزيکي و بصري فضا و نظم گياه مهم
تر از همه به عنوان هويت بصري باغ شهر مورد استفاده اجزاء و عناصر سازنده و مهم

باغ ها در  در باغ شهر اصفهان در عهد صفويه، نظم گياه و حضور عناصر سبز و. باشدمي
هاي جديد و تازه ترين عوامل هويت بخش به قسمتفضاهاي شهري يکي از مهم

احداث شهر بوده، که به عنوان وجه تمايز بخش جديد و قديم شهر توسط 
شاردن در سفرنامه خود اين مطلب . بازديدکنندگان خارجي مورد تأکيد قرار گرفته است

  :را چنين عنوان نموده است
. خوانند و بناي زيبا و قابل مالحظه اي در آن نيستشهر کهنه مياين محله را «

هاي ديگر شهر باغ ها کوچک و گود و روي هم انباشته است و مانند بخشخانه
اين . ها تنگ و تاريک و مردم آن، فقير و وضع زندگيشان خوب نيستکوچه. ندارد

  .   )١٣٠، ص١٣٦٢شاردن، (» محله در حقيقت البيرنتي است که محتاج راهنماست
در . نظم گياه در باغ شهر اصفهان در دو مقياس خرد و کالن قابل بررسي است     

در فضاي درون همه بناهاي شهري، به « ها و مقياس خرد اين نظم خود را درون باغ
که امکان نمود ندارد، به صورت  -مثالً مسجد يا حمام -نمايد، و هر جاشکل باغچه مي
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چنين هم). ١٠٥، ص١٣٨٥اهري، (» شودهاي بدنه نما پديدار مين کاشينقش و نگار الوا
به ندرت ممکن است «شود و گويد در اصفهان چندين ساختمان زيبا ديده ميهربرت مي

، ١٣٨٥ويلبر، (» اي را ديد که يک يا چند باغ بزرگ پر از درختان سرو نداشته باشدخانه
  ). ١٤٦و ١٤٥صص
ها، تعريف کننده گياه به صورت رديف درختان و مجموعه باغ در مقياس کالن، نظم     

و تقويت کننده حدود فيزيکي و بصري فضاها و اجزاء و عناصر سازنده باغ شهر 
شاردن . باشدتر از همه به عنوان هويت دهنده بصري بافت جديد شهر مياصفهان و مهم

هر اصفهان را تماشا کنيم، از هر سو ش«: کندها را چنين توصيف ميحضور درختان و باغ
هاي بينيم که فقط از خالل اشجار گنبدهاي کبود و منارهآن را مانند جنگل يا بيشه مي

  ).٣٧، ص١٣٦٢شاردن ، (» شود بلندي که براي اذان ساخته شده اند ديده مي
استفاده از نظم گياه، شامل رديف درختان ، ديوار مشبک و سردر باغ ها و سپس       

ها که جهت تعريف حريم فضاها در آرمان شهر اصفهان استفاده شده است، خود باغ
ايجاد چنين بدنه هاي . نتيجه امنيت فراوان حاکم بر شهر، در عصر صفوي بوده است

نيمه شفافي ، باعث افزايش نفوذپذيري فضاي عمومي در فضاي خصوصي و سرزندگي 
  .گردندفضاهاي شهري  مي

  
  غ شهر اصفهاننظم فضايي حاکم بر با -٤

نظم فضايي در مقياس . نظم فضايي در دو مقياس خرد و کالن قابل بررسي مي باشد     
شهر، قابل کالن در جانمايي و ويژگي هاي کالبدي و بصري عناصر اصلي سازنده باغ

باغ ها و ساير ( با جزء) کليت باغ شهر(از نظر خصوصيات فضايي، کل. بررسي است
و جزء با کل به واسطه پيروي از اصولي واحد، ) ه باغ شهرعملکردهاي تشکيل دهند

در مقياس کالن عناصر اصلي تشکيل . دهدخورد و کليت واحدي را شکل ميپيوند مي
دهنده ترکيب کلي باغ شهر اصفهان عبارتند از ميدان نقش جهان، محور چهارباغ، 

اي، ميادين محله ها و در مقياس خردتر شامل محالت ورودخانه زاينده رود و مادي
  . باشندها و ساير عملکردها ميمعابر سرباز و سرپوشيده، باغ
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جانمايي و ساختار کالبدي و فضايي عناصر اصلي سازنده باغ شهر اصفهان در      
- زاينده(مقياس کالن جهت دستيابي به پايداري و بهترين شرايط اقليمي، تابع نظم آب 

مرکز شهر از ميدان کهنه به ميدان نقش جهان که  تغيير«. و نظم زمين مي باشد) رود
آورد، تغيير جهت شالوده شهري، از بناهاي اصلي شهر را نيز در مجاورت خود گرد مي

در واقع ميدان نقش جهان در جهتي . شوداصفهان را سبب مي» رون«جهت قبله به 
  ). ٩٤، ص١٣٨٥اهري، (» گيردهاي هوا قرار ميمناسب از نظر اقليم و جريان

در مقياس خردتر، نظم و جانمايي فضاهاي شهري مطابق با نظم آب و زمين و در      
يابي به پايداري عناصر سبز به عنوان واحدهاي اصلي سازنده منظر جديد جهت دست

در حاشيه مادي ) حداقل در قسمتي از مسير خود(مسيرهاي اصلي عبوري . باشدمي شهر
گيرند و به تبع آن، عناصر اصلي شهر ب از آن قرار ميهاي منشعها و يا جداول و جوي

ها و درختان در کل شهر رو آب الزم جهت باغاز اين. شوندنيز در جوار آنها واقع مي
گردد که پايداري منظر و هويت جديد شهر يعني باغ شهر را به دنبال خواهد فراهم مي

  . داشت
  

  باغ اصفهانهاي کالبدي، عملکردي و ذهني محور چهارويژگي
در باغ ايراني محور مرکزي باغ از جايگاهي خاص برخوردار است، لذا در طراحي و      

نحوه استفاده از آب، گياهان و بعضي از عناصر مصنوع از اصول خاصي پيروي نموده که 
در باغ شهر صفوي نيز محور مرکزي از . نمايدهويت خاصي را  براي آن متجلي مي

وردار است، که در منظرسازي، از اصول مشابه با اصول طراحي اي برخجايگاه ويژه
محور مرکزي باغ ايراني پيروي نموده و به لحاظ کاربري به عنوان محوري تشريفاتي و 

اين محور، به عنوان . تعريف شده است... هويت بخش، با اهداف گردشگري، ارتباطي و
  .  ده استمحور شاخص اصلي، و هويتي جديد براي شهر صفوي مهيا ش

  :توان در چند بخش زير مورد بررسي قرار دادهاي محور چهارباغ را مي ويژگي
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 :نوع و محل قرارگيري درختان -١
  قمري  هجري ١١٠٥  که در سال - ايتاليايي  سياح -كارري   و جملي  تاورينه  هاي از گفته

قرار  خيابان   در دو طرف  درخت  دو رديف  زد كه  حدس  چنين  توان ، مي بوده  در اصفهان
  در سال  هلندي  نقاش(  بروين  چنين كرنليسهم). ١٩٥، ص١٣٧٨انصاري، (است  داشته 
است كه بصورت حكاكي بر مس باقي   كرده  تصويري ترسيم  ازچهار باغ)  ق.هـ ١١١٥

اين ويژگي  .)٥تصوير(دهد  مانده است و دو رديف درخت در چهارباغ را نشان مي
باشد که عالوه بر تأکيد بر  منتج از اصول منظره سازي در محور باغ ايراني ميمستقيماً 

  .شودپرسپکتيو، پيوستگي مسير را نيز باعث مي
  
 :سازي حاشيه چهارباغبدنه -٢

و   شده  احداث  صفوي  یبوده كه در دوره  هايي بدنه خيابان چهارباغ متشکل از باغ     
بدنه سازي .  است  برآورد كرده  باغ  ٣٠  د آن را قريب بهتعدا  ق.هـ ١٠٩٦  كمپفر در سال

ها، در واقع نمودي است از بدنه سازي محور باغ ايراني که به وسيله حاشيه به وسيله باغ
در محور چهارباغ، که در مقياس . گيردرديف درختان سايه دار در دو طرف انجام مي

منتج از اصول (ختان کناري شهر ايجاد شده، بدنه مسير به وسيله دو رديف در
به طورکلي . هاي دو طرف مسير تعريف شده استو باغ) محورسازي در باغ ايراني

-ها و درختان، هويت اصلي بدنه سازي در محور چهارباغ را تشکيل مياستفاده از باغ

  . باشدهاي آن ميدهد و تأکيدي بر تجسم بخشيدن به مفهوم بهشت و باغ
   
 :جاري در چهارباغ هاي نوع فعاليت -٣

  :هايي كه در چهارباغ وجود داشته شاملفعاليت
  .بازارچه بلند در كنار مدرسه چهارباغ: تجاري -١
و با  شده  مي  نما شروع جهان  عمارت  از مقابل  بلواري  شكل به  خيابان اين : گردشگري -٢

چهارباغ صرفاً به گردش در «. رسيده است مي  هزارجريب  باغ  ، به پل  وسه گذر از سي 
عباس روزهاي   هاي ديني به دستور شاه دليل حفظ حرمت  مردان اختصاص نداشته و به
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منجم، (» هاي سلطنتي به زنان اختصاص يافته بود چهارشنبه هر هفته چهارباغ و باغ
  ).٣٦٠، ص١٣٦٦

  :ارتباطي  -٣
و از   گرفته است قرارمي  دهمورد استفا  شاهراه  يك  عنوان  خود به  در زمان  چهارباغ  خيابان

  باغ شهر، يعني  بااليي  قسمت  را به  صفويه  خانهدولت  جنوبي  نظر عملكرد، قسمت
  .  )٢تصوير(ساخته است  مي  متصل  هزارجريب

حضور مدرسه چهارباغ در اين خيابان جنبه مذهبي و آموزشي : آموزشي و مذهبي -٤
دري و درويش نعمتي در دو طرف چهارباغ هاي درويش حي وجود باغ تکيه. داشته است

نيز جنبه آموزشي و مذهبي داشته ... و اجراي مراسم پرده خواني، نقاشي، شترقرباني و 
  .است

  .هاي حاشيه به دولتخانه و سران حكومتي تعلق داشته است بسياري از باغ: حكومتي -٥
آباد  محله عباسهاي حاشيه چهارباغ مسكوني بوده، هم چنين  اكثر باغ: مسكوني -٦
  .در ضلع غربي چهارباغ كامالً مسكوني بوده است) تبريز نو(
  
 :تأكيد بر هويت بخشي -٤

هاي سلطنتي و عناصر فرعي  ترين خيابان شهر، به همراه باغ چهارباغ به عنوان عريض
اند ـ شامل منظر ساز ـ عناصر اصلي منظره ساز در واقع درختان و باغ هاي حاشيه بوده

چنين عناصر يادماني، موجود در آن و هم... سازي وسردرها و كف  آب، هاي حوض
نما و باغ هزارجريب در ابتدا و انتهاي آن به عنوان عنصر هويت بخش  شامل برج جهان

  .گردند به پايتخت جديد صفويه مطرح مي
  
 :استفاده از عناصر فرعي در منظر سازي -٥

سازي، سردر ساز مانند حوض آب، كفدر منظرسازي چهارباغ، عناصر فرعي منظره 
در تصوير حكاكي شده روي . ها و عناصر يادماني مورد استفاده بوده استها و نشانه باغ

  ).٢و جدول شماره ٥تصوير(مس از چهارباغ اين عناصر كامالً مشخص هستند 
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چهارباغ اصفهان حكاكي روي مس از طرح ترسيمي كرنليس بروين در سال : ٥تصوير
  م١٧٠٤

  )١٩٥، ص١٣٧٨انصاري، (
  

غ اربا
چه

بان 
خيا

زي 
سا

ظره 
من

در  عي 
فر

صر 
عنا

  

  ).٥در تصوير  ٢شماره (سازي به وسيله سنگ در دو اندازه متوسط و درشت کف

 ٣شماره (استفاده از نهر آب و حوض در وسط خيابان چهارباغ جهت تقويت محور و ايجاد طراوت در مسير 
  )٥در تصوير 

  )٥در تصوير  ٤شماره (عبور از نهر وسط خيابان چهارباغ  استفاده از پل جهت

قرارگيري باغ هزارجريب و برج جهان نما به عنوان عناصر يادماني شاخص در ابتدا و انتهاي محور چهارباغ 
  .جهت تقويت محور و خوانايي مسير

  نگارندگان:عناصر فرعي در منظره سازي خيابان چهارباغ مأخذ: ٢جدول

  

  :ريگينتيجه 

هاي ظاهري آرمان شهر صفوي داراي دو دسته ويژگي ظاهري و باطني است، که ويژگي
هاي باطني و معنوي ويژگي. هاي باطني و معنوي آن استنيز در واقع منتج از ويژگي

بيني اسالمي و ديدگاه معمار مسلمان درباره شهر آرمان شهر صفوي ريشه در جهان
هاي توصيف شده در قرآن، از بهشت ه واقع، ويژگيهاي باطني بويژگي. آرماني دارد
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جاويدان است که با استفاده از عناصر طبيعي و مصنوع دنيوي، آرمان شهر را به صورت 
تصويري از بهشت و جايگاهي درخور انسان به عنوان جانشين خداوند در زمين، ترسيم 

مان شهر صفوي هاي باطني آرترين ويژگيامنيت فردي و جمعي از مهم.  کرده است
است که در شهر اصفهان به واسطه موقعيت جغرافيايي، عناصر طبيعي، مصنوعي و اقتدار 

هاي ظاهري آرمان شهر صفوي که منتج از ترين ويژگياز مهم. حکومتي مهيا شده است
  .  ويژگي هاي باطني و بهشتي آن است، منظر شهري جذاب و قابل توجه آن بوده است

- اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايجاد شده توسط دولت صفوي، سريع با توجه به امنيت

ترين راه حل ممکن براي ايجاد منظري جديد، جذاب ترين و به لحاظ اقتصادي با صرفه
،پويا و هويت دهنده به شهر، که به لحاظ ظاهري نيز نماياننده صورت بهشتي آرمان 

زي بوده، که به صورت از پيش شهر باشد، استفاده از عناصر سبز و طبيعي در منظرسا
اين اقدامات موجب تبديل منظر عمومي آرمان . طراحي شده به کار گرفته شده است

ها، عناصر، و منظر شهري شهرهاي کويري و گرم و شهر اصفهان، از شهري با ويژگي
استفاده از . خشک، به باغ شهري وسيع، با منظري متشکل از عناصر سبز شده است

ا و آب جاري عالوه بر ايجاد منظري مهيج و جذاب، به لحاظ معنوي نيز درختان، باغ ه
رسد، وسعت مسير، استفاده از چنين به نظر مي .به اين خيابان هويت ويژه بخشيده است
همه در راستاي ... ها وها، رديف درختان در بدنهآب جاري، بدنه سازي به وسيله باغ

هاي بهشتي بوده که در عنوان نمودي از راهايجاد هويت معنوي ويژه براي مسير، به 
  . قرآن توصيف شده است

احداث باغ هاي متعدد در سطح شهر و کوچه باغ هاي سر باز، از ملزومات منظر شهري 
جديد و در راستاي تقويت نمود بهشتي آرمان شهر صفوي بوده، که در بافت جديد شهر 

-با توسعه و احداث شبکه مادي جهت پايدار ماندن اين هويت جديد،. لحاظ شده است

  . ها و عناصر سبز فراهم شده استها و توزيع آب در سطح شهر، شرايط پايداري باغ
عالوه بر پايداري منظر شهري، به برآورده شدن نيازهاي فردي و جمعي، به عنوان عاملي 

 در مقياس کالن، شهر. اساسي در پايدار نگه داشتن حيات انساني شهر توجه شده است
هاي شهر قديم جديد در کنار شهر قديم شکل گرفته تا بتواند از امکانات و پتانسيل
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سپس با ايجاد بعضي امکانات، . استفاده کند و بدون آسيب رساندن به آن شکل بگيرد
ها و خيابان چهارباغ ، عالوه بر رفع نيازهاي مشاغل و فضاهاي شهري بديع مانند باغ

لذا . اجتماعي شهر قديم نيز، برآورده شده استبخش جديد، بخشي از مالحظات 
شرايط براي حضور جمعيت، که يکي از عوامل اصلي پايداري هر شهر است، در هر دو 

  .  بخش جديد و قديم شهر فراهم گرديده است
توان گفت که ويژگي ظاهري و باطني آرمان شهر صفوي، در واقع در جهت رو مياز اين

از ويژگي هاي ظاهري و باطني بهشت جاويدان و تجسم ايجاد شهري است که نمودي 
هاي ظاهري بهشت آرمان شهر اصفهان تمثيلي بوده از ويژگي. ها باشدبخش اين ويژگي

گذارده است و در باطن تمثيلي که باغ شهري با منظري جذاب و مهيج را به نمايش مي
ي چون امنيت، پايداري، هاي باطني و معنوي بهشت جاويدان، لذا بر اصولبوده از ويژگي

  .يابدگردد و در کل ساختار شهر نمود ميتأکيد مي... فراواني و 
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  ١٣٨٥فرهنگستان هنر، 

، ترجمه ابوتراب نوري، کتابخانه سنايي، تهران، »سفرنامه تاورنيه«تاورنيه، ژان باتيست، 
١٣٦٣. 

  .١٣٨٦تهران، تهران، چاپ هفتم،  حبيبي، محسن، از شار تا شهر، دانشگاه
حقيقت بين، مهدي، طراحي پايدار در فضاي سبز شهري اصفهان در دوره صفويه و 
تخريب آن در دوران معاصر، دوفصلنامه مدرس هنر، دوره دوم، شماره اول، بهار و 

  .۱۳۸۶تابستان، 
گاه، ن: ، ترجمه حسين عريضي، تهران)قسمت اصفهان(شاردن، ژان، سفرنامه شاردن 

۱۳۶۲  
  .۱۳۸۱شفقي، سيروس، جغرافياي اصفهان، دانشگاه اصفهان،

. ۴۳و ۴۲هاي شاهي عهد صفوي، مجله معماري و شهرسازي، شماره عالمي، مهوش، باغ
۱۳۸۰.  
ـ غلوم بيک، ليزا ، الگوهاي شهري در اصفهان پيش از صفويه، کتاب اصفهان در ١٠

  .١٣٨٥اول، فرهنگستان هنر، تهران، مطالعات ايراني، مترجم محمدتقي فرامرزي، جلد 
ـ کمپفر، انگلبرت، سفرنامه کمپفر، ترجمه کيکاووس جهانداري، تهران، خوارزمي، ١١

١٣٦٣.  
 .۱۳۶۶ـ منجم يزدي، مالجالل، تاريخ عباسي يا روزنامه مالجالل، وحيد، تهران، ۱۲

، اهي، تهران، مرکز نشر دانشگ)مالصدرا( نصر، سيد حسين، صدرالدين شيرازيـ ١٣
۱۳۶۵.  
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مهین دخت صبا، تهران، : هاي آن، مترجمهاي ایرانی و کوشکـ ویلبر، دونالد، باغ14
  .1385شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 



 



 

  تبیین اندیشه اسالمی پیرامون شهر و شهرنشینی با تأکید بر متون دینی
  

  ∗سيدعلي نقي ايازي
  

  :چکيده 
ها  وري هرچه بيشتر از داشته اه با طراوت و بهرهاي که دنيايي همر به زيستن درجامعه     

اي بهتر از امروز و ديروز براي آدمي فراهم نمايد، از آرزوهاي ديرين  و ترسيم آينده
آدمي است که بدان سبب بتواند آخرتي همراه با سعادت و مقرون به رضايت الهي در 

  .اسالمي محقق شود تواند در بستر مکاني به نام شهر و اين مهم مي. برداشته باشد
هاي مطلوب آن از منظر متون ديني به  در اين نوشتار تعريف شهر اسالمي و ويژگي
هاي تحقق چنين شهري از منابع ديني رشته تحرير درآمده است و در ادامه، استراتژي

تواند فرايند تحقق آن را موجب  هاي احتمالي که مي استقراء گرديده و در پايان آسيب
  .ايم هشود، برشمرد
  هاي شهريشهر اسالمي، شهر مطلوب، استراتژي اسالمي، آسيب: گانکليد واژه

   

                                                           
  .دانشجوی دکترا جامعه شناسی دانشگاه اصفهان و عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ∗
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  مقدمه
زيستن در جامعه اي است كه دنيايي همراه با طراوت و  ي طبيعت آدمي بهداصاقت     
اي بهتر از امروز و ديروز برايش فراهم ها و ترسيم آيندهوري هر چه بيشتر از داشتهبهره
هاي مادي هاي ديني، ماهيت زندگي متعالي، توجه و التفات به جنبهآموزهبراساس . كند

اي  دين اسالم در اين مسير برنامه. و معنوي در جهت ارتقا و وصول به اين اهداف است
تواند ظرف و بستر مناسب براي دستيابي به آن اهداف  شايسته معرفي كرده است كه مي

  .باشد
كرد شهر مطلوب؛ به عنوان يكي از بسترهاي مناسب  در اين نوشتار سعي خواهيم     

. هاي آن را از منابع ديني جستجو كرده و برشماريمارتقاء آدمي را تعريف كرده و مؤلفه
تواند به اين مختصات لطمه وارد نمايد شناسايي هاي احتمالي را كه ميدر ادامه، آسيب

  .ارايه دهيم هاي مناسب و قابل اجرا را نموده و در پايان راه حل
  

  تعاريف شهر اسالمي
شهر اسالمي . در منابع مختلف براي شهر اسالمي تعاريف گوناگوني ارايه شده است     

شهر سازان بر ) aftab.irسايت ( .باشدجايي  است که در آن احکام اسالمي جاري مي
خته دانند که براساس فرهنگ اسالمي سااساس معماري حاکم بر شهرها آن را شهري مي

عالمان دين بر اساس نوع حکومتي که بر آن شهر سايه ) aftab.irسايت ( .شده است
اسالمي و حکومت حقه در آن وجود  ي دانند که جامعه افکنده است، آن را شهري مي

شهر اسالمي شهري است که از هويت مستقل عاري و فاقد ) aftab.irسايت . (دارد
ي شهروندي و ساير  زندگي شهري، انديشهي  نهادهاي مدني، مقررات توسعه يافته

در الگوي شهر اسالمي، عامل مسلط ) ۷۴کتاب ماه، ش( .هاي مشابه بوده استشاخص
ها و عناصر زندگي اجتماعي و کالبدي دين اسالم است و به طور حتم تمام شاخص

  )۷۴کتاب ماه، ش. (يابندشهر بر اساس اين عامل نظام و هويت مي
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داند که مختصات آن منطبق با ين نوشتار، شهر اسالمي را شهري مينگارنده، در ا     
اين مختصات از قرآن و روايات استخراج گرديده . شريعت دين مبين اسالم و قرآن باشد
  .و تفسيرهاي مربوطه نيز تبيين است

  
  هاي شهر مطلوبويژگي

  :ـ وجود امنيت۱
رده شده و مورد توجه اديان بوده گيري شهرها شمنياز به امنيت، يکي از داليل شکل     
قرآن کريم در آيات متعددي به اين مهم توجه کرده و آن را منحصر به جامعه . است

  .مسلمين ننموده، بلکه امنيت را براي همگان خواستار شده است
تبيين گشته . امنيت داراي سطوح گوناگوني است که قرآن به تمام آنها اشاره کرده است

  :است
اي پروردگار من، اين شهر را ايمن : و ابراهيم گفت«): ع(ي ا براهيم  سوره ۳۵آيه 

  »...گردان
اي پروردگار من، اين شهر را جاي امني : و ابراهيم گفت«) : ع(ي بقره سوره ۱۲۶آيه 

  »....گردان
مراد : کنددر تفسير اين آيه بيان مي الميزاندر جلد دوازدهم تفيسر ) ره(عالمه طباطبايي 

امنيت، امنيت تشريعي است نه تکويني؛ به اين معنا که به صورت تدوين از ايجاد 
  .قوانين، امنيت شهر را تضمين و اداره نمايد

اين نعمت بس بزرگي است که خداوند به بندگان خود : گويدوی در ادامه مي     
ارزاني داشته و به سبب آن خيرات و برکات ديني و دنيوي نصيب مردم شده است و از 

وجود : گيرد او در پايان چنين نتيجه مي. اند اند مصون مانده هايي که ديگر شهرها ديدهبال
طباطبائی، . (آن امنيت تشريعي در مکه باعث تدوام امنيت در چهار هزار سال شده است

  )۱۲، ج۱۳۶۷
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کند که با توجه به مفاد اين آيه و ساير آياتي که به اين ويژگي مهم شهر اشاره مي     
- با فطرت انسان است و تضمين بقاي شهر و شهر نشيني به سبب آن صورت مي مطابق

  .ترين عنصر وجودي شهر برشمردتوان امنيت را به عنوان اساسيگيرد،  مي
آورد، در راستاي اين نوع امنيت که به زيستن و آسايش شهروندان را به ارمغان مي     

چنان که در اين آيات پس از . اعتقادي نيز مطمح نظر بوده است -امنيت فرهنگي
درخواست ايجاد امنيت، مصوينت باورهاي ساکنين نيز مطرح شده که برائت جستن 
ايشان از شرک و بت پرستي است تا بتوانند بندگي کرده و بر اساس باورها و ارزش 

  .اقتصادي گام بردارند -هاي اجتماعيهاي دروني شده در ساير حوزه
ي بقره به آن اشاره  سوره ۱۲۶ي  ي آيه ادي شهروندان که در ادامهي امنيت اعتق نتيجه     

فراهم نمودن رفاه و آسايش از اصول اساسي . شده، برخورداري از رفاه و آسايش است
يکي از وظايف ابتدايي مواليان و زمامداران طراحي، برنامه . باشدي شهرنشيني مي و اوليه

در ادعيه و متون ديني مکرر از آن ياد شده و ريزي و تأمين اين امکانات رفاهي است و 
چنان که در دعاي حضرت ابراهيم در . به عنوان نعمت الهي بر بشريت قلمداد شده است

هاي دنيوي مندي از فرآوردهبقره، پس از درخواست شهري امن، بهره ي سوره ۱۲۶ي  آيه
  .ي روزي مطالبه شده است و توسعه

از خداوند، خاص مؤمنين ) ع(سط حضرت ابراهيم در خواست امنيت و رفاه تو     
بر اين اساس، از تعرض و . آن براي تمام شهروندان بوده است ي نبوده  بلکه گستره

 ۶ي  در آيه. گويندتجاوز به غير مسلمين نهي شده که اصطالحاً به آن حقوق اهل ذمه مي
به او پناه بده تا آن  و اگر کسي از مشرکين از تو پناه خواست«: ي توبه آمده است سوره

اي عام و فراگير براي تمام ي مفاد اين آيه، امنيت مقوله برپايه» ...که کالم الهي را بشنود
  .باشد و سزاوار است تا در تمام جوامع گسترش يابدجوامع انساني مي

در جايي ديگر، خداوند اعطاي امنيت بر مسلمين را منتي الهي بر شمرده و کفران آن      
  :موجب عذاب دانسته استرا 
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قرار داده ايم، ] از کعبه[اند که ما حرمي امن آيا ندانسته«: ي عنکبوت سوره ۶۷ي  آيه     
حال آن که مردمان را در پيرامون شان تاراج مي کردند و مي ربودند؟ آيا به باطل ايمان 

  »ورزند؟مي آورند و به نعمت خدا کفران مي
امنيت حاکم در شهر مکه، پس از ناامني دوران جاهليت و  گونه در آيه اشاره شده، همان

ي دينداران بوده  تاراج و تجاوز قبايل به يکديگر، از موهبات دين اسالم براي جامعه
  .است
که در شهر مثال زدني قرآن شهري است امن و امان آفرين و اطمينان بخش؛ چنان     
زند که ساکنان شهري را مثل مي] اهل[و خداوند «: ي نحل آمده است سوره ۱۱۲ ي آيه

هاي الهي کفران ورزيدند، و سپس آن گاه به نعمت... . برنددر آن امن و آسوده به سر مي
  ».خداوند به کيفر کردارشان بالي فراگير گرسنگي و نا امني را به آنان چشانيد

ر چشانيد، چه در پايان آيه آمده است که خداوند کيفر ناامني را به اين شهاز آن     
به اين مهم در تفاسير . باشدشود که امنيت يک شاخص اساسي و اوليه مياستنباط مي

اي که تمامي مايحتاج ساکنين  خداوند نعمات خود را در قريه. مختلف تأکيد شده است
آن فراهم بوده با فرستادن پيغمبري به حد کمال رسانده است و آن فرستاده آنان را به نيز 

صالح دنيا و آخرتشان بوده، رهنمون شده است، ولي ساکنين آن قريه به  ي آنچه مايه
خداوند نيز در برابر اعمال . ها و رسول او کفر ورزيد و ناسپاسي کردندچنين نعمت

  .ايشان نعمات را تبديل به نقمت کرد
ذيل . شوددر اين مثل، هشدار به کفران نعمات الهي است که موجب نزول عذاب مي     
، خداوند صفات شهر ايمن را به همراه چند صفت ۱۴ر اين آيه در الميزان، جلد تفسي

آن که اطمينان  ي کند که اين سه ويژگي متعاقب هم هستند و صفت ميانهديگر بيان مي
  .امنيت و سرازير شدن رزق و روزي: شود که عبارتند ازاست رابط دو صفت ديگر  مي

مثالي مي زنند که اين آبادي از هجوم ). قريه کانت آمنه( :فرمايددر اين آيه، ابتدا مي     
اشرار و غارتگران و خون ريزان و همچنين از ابتال به حوادث طبيعي، از قبيل زلزله و 
سيل و امثال اينها ايمن بود و پس از اطمينان از حوادث شوم بشري و طبيعي، شهر براي 

هر براي همگان مهيا مي شود تا ساکنين مطمئن شده و ميل به هجرت و کوچ به آن ش
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وري هر چه بيشتر از طبيعت و نعمات الهي فراهم گردد و ساکنين نيز کار و بهره ي زمينه
ي عدم مهاجرت ساکنين و مهاجر پذير  نتيجه. رغبتي به مهاجرت از اين شهر ندارند

 .ي روز افزون است بودن چنين شهري، رونق تعامالت اقتصادي کالن و رشد و توسعه
  )۱۴، ج۱۳۶۷طباطبائی، (

امنيت، اطمينان و توسعه، متغيرهاي مؤثر بر هم هستند که  ي به عبارتي، سه مؤلفه     
  .کنندي شهر مطلوب و آرماني را فراهم مي زمينه
ي در پايان توضيح و تفسير اين خصوصيت، شايسته است راهکار شريعت درباره     

و آيه ) ع(موالي متقيان حضرت اميرالمؤمنين علي  ايجاد امنيت را با فرازي از فرمايشات
پس لشکريان به اذن پروردگار دژهاي محافظ مردم و زينت «: اي از قرآن کريم ختم کنيم
امينت و آسايش مي باشند و مردم استوار ) وسيله و مايه(هاي  حاکمان و عزت دين و راه
  ».ي لشکريان نمي شوند مگر به واسطه

بيروني که وجود نيروهاي نظامي و انتظامي است، قرآن کريم بخشي افزون بر عامل      
ي يونس به  سوره ۹۸ ي داند و در آيهاز امنيت شهرها را نتيجه عمکرد شهروندان مي

چرا از اين آبادي ها که رسوالن ما به سوي ايشان آمدند و «: همين معنا اشاره کرده است
قبل از نزول عذاب، اختياري ايمان  اياهل آن رسوالن را تکذيب کردند هيچ قريه

نياورد، تا ايمانش سودي به حالش داشته باشد مگر قوم يونس که وقتي ايمان آورد 
  ».عذاب خوار کننده در زندگي دنيا را از آنان برداشتيم و از زندگي بر خوردارشان کرديم

التزام عملي در ها، باورها و هنجارهاي ديني، نوعي  بنابراين، با دروني کردن ارزش     
شود که نتيجه آن اعطاي نعمات الهي خواهد بود و به عبارتي، اين شهروندان فراهم مي
ي  تقديرات قومي تغيير نخواهد کرد، مگر به وسيله: ديگر است که ي گزاره يادآور آن آيه
  .عملکرد خودشان

  
  :سکونت پرهيزگاران و دانشمندان -۲

تقديس بخشي  ي ان ديني و دانشمندان علوم، زمينهايجاد تدابيري جهت اسکان نخبگ     
 ي تداوم و اشاعه ي اين نخبگان چونان استوانه هايي زمينه. آورد شهر را فراهم مي
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در متون ديني به اين مهم تأکيد . کنندعقالنيت و دين ورزي شهروندان را تضمين مي
ام قرار گرفته و به بر همين اساس، در برخي از آيات که شهر مکه مورد احتر. شده است

دليل  ۱ی بلد، آيه ي و همچنين سوره ۳ ي تين، آيه ي آن سوگند ياد شده، مانند سوره
  .تقدس و احترام آن را سکونت پيامبر برشمرده است

در آيات و روايات متعددي، مقام پرهيزگاران و دانشمندان از سايرين ممتاز شناخته      
قابل وثوق و اطمينان بخش  ي از کتب اربعه ، يکياصول کافيدر کتاب .  شده است

سندي، يک جلد از چهارجلد آن به موضوع علم، فوايد و جايگاه آن در بين مسلمين 
طبيعي است چنين . اختصاص يافته و مقام عالمان را از سايرين متمايز کرده است

اشد که جايگاهي براي علما مي تواند تأثير بسزايي در ارتقاي علمي شهروندان داشته ب
وري در استفاده از مواهب  دنيوي و بهره جستن در امور اخروي  آن افزايش بهره ي نتيجه

  .خواهد بود
از ديگر سو، پرهيزگاري که تنها راه نجات مسلمين است و در آيات متعددي از آن      

  .ي وجود سرآمدان و عالمان پرهيزکار ومتقي اشاعه خواهد يافت ياد شده است، در سايه
  
  :زمامداري شهر توسط حکيمان خردمند  -۳

بنابراين، . خردمندي و عقالنيت يکي از وجوه ممتاز فرهيختگان از ساير مردم است     
تواند شهر آرماني زماني مي. مي توان  اين گزاره را به عنوان ويژگي آرمان شهر بيان کرد

آن تربيت  ي يرا نتيجهداران آن افرادي خردمند و فرهيخته باشند؛ زمحقق شود که زمام
مي تواند » الناس علي دين ملوکهم«ي مشهور  گزاره. شهرونداني خرد ورزخواهد بود

- مردم  پيرو زمامداران خود هستند و زمامداران خردمند مي. ناظر به همين معنا باشد

فرمانداران اعزامي حضرت اميرالمؤمنين علي .  توانند شهروندان خردورز تربيت کنند
ي خالفت آن حضرت مصاديقي از اين  طراف و اکناف بالد اسالمي  در دورهبه ا) ع(

داند و دليل آن  و آن حضرت يکي از اوصاف زمامدار را دانا مي. نوع انتخاب بوده است
  )۴۰۷نهج البالغه، خطبه . (کنند که شخص نادان مردمان راگمراه سازند راچنين بيان مي
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  :اشاعه معنويت و دين ورزي  -۴

نياز به دين و دينداري امري است که از سوي هيچ کس رد نشده و يکي از نيازهاي      
) ع(امام علي. به اين مطلب در متون ديني نيز اشاره شده است .باشدبشري،  دين مي

هاي خوب را استوار ديدم او را به سبب هرگاه در کسي خصلتي از خصلت«: فرمايند مي
گيرم، اما  هاي نيک را ناديده مياش از ديگر خصلتگیبهره کنم و بيداشتن آن تحمل مي

توانم ببخشم؛ زيرا جدا شدن از دين، جدا شدن از امنيت  ديني او را نمي نابخردي و بي
است و زندگي توأم با ترس گوارا نيست؛ نابخردي نيز مردن است و با مردگان کسي 

 ) ۱۷۹۷، ص۴، ج۱۳۷۷محمدی ری شهری، (» .کند معاشرت نمي

نظران باشد، ميزان اهتمام و توجه به آن و يا تواند مورد اختالف صاحبآنچه مي     
بخشي از اخالق شهروندي . لذا قدر متقن نيازمندي به آن است. اولويت آن است ي رتبه

هاي ديني است؛ امري که امروزه از آن به عنوان الزامات شهروندي ياد مأخوذ از آموزه
در نتيجه، براي کاربردي . بقاي جامعه امري ناممکن است که بدون اخالق،. کنندمي

ي آن در بين  داري و اخالق در متن زندگي بشري، نيازمند اشاعهشدن و احياي دين
ي شهري را  شهروندان هستيم تا انديشه و معنويت حاکم، موجبات کارآمدي جامعه

  .فراهم آورد
  
  :ـ نظم شهري۵

هاي ديني در مواضع متعددي به آن توصيه آموزه نظم يکي از مقوالتي است که در     
در سطح کالن . انسان مؤمن را مي توان شخصي منظم و با برنامه تعريف کرد. شده است

اين که نظم در . نيز، شهر اسالمي شهري است که برخوردار از نظم و با برنامه باشد
م نمود تا بر اساس توان براي آن الگويي تنظيشود و چگونه ميشهرها چگونه تبيين مي

آن به طراحي، ايجاد و تداوم آن انديشيد و در ارتباط با عوامل ديگر قرار گيرد، به عوامل 
  :کنيم گوناگوني ارتباط دارد که به برخي از آنها اشاره مي
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ي سخت افزاري و  ارتباط نظم شهري با عامل طبيعي بيشتر حيطه :عوامل طبيعي 
بدين معنا که براي تأسيس و تداوم شهرها دستورالعمل . شودمعماري شهرها را شامل مي

  :اي وجود داردويژه
جهت يابي دقيق، محاسبه و نقشه برداري صحيح و همچنين برخورد فيزيکي آب و «

معموالً اين شهرها . ترين شاخص فضاهاي وسيع شهرهاي اسالمي است خاک، مهم
ها بوده  اد ارتباط با دوردستهايي براي کاروان ها و ايج ها و استراحت گاه بندرگاه
  )۱۱۷، ص۱۳۶۹بمات، (» .است
در شهر اسالمي، فضابا پيچ و خم هاي محافظ شهر به شکل فرم هاي مدور «     

تصويري . شهر اروپايي در تضاد است ي گسترده ي است که با نقشه (spirale) حلزوني
خود محافظت  رسد تصوير حلزوني است که با سطح خارجيکه در اينجا به ذهن مي

هاي ارتباطي  ، راه...شود؛ سطحي صاف و محکم که موجود زنده را در پناه مي گيردمي
که گاهي مخفي هستند و در روي زمين يا در روي پشت بام ها قرار دارند، از تمام شهر، 

  )۸۸، ص۱۳۶۹بمات، (» .سازند واحدي مي ي خانه
حاکم بر تعامالت کنشي مسلمين، هاي  نوع باورها و ارزش: عوامل فرهنگي و اجتماعي
دهد و بر اساس آن حتي در فضاي کالبدي شهر تأثير گذار چيدمان شهري را شکل مي

شهر صرفاً به عنوان معماري مطرح نيست، بلکه با کساني که در آن زندگي مي « . است
م اي را به ياد مي آورد که بايد منسجم، گري شهر، جامعه خود کلمه. شودکنند مطرح مي
ي  ها به منزلهي راهرو و خانه ها به منزلهها و کوچه در اين صورت، خيابان. و متحد باشد

تمام شهر يک خانه را تشکيل . کند هايي هستند که يک خانواده از آنها استفاده مي اتاق
از اينجاست که تشبيهات و مقايسه هاي مربوط به معماري در قرآن فراوان . مي دهند

، ۱۳۶۹بمات، (» .شودش مطرح مي ن ترتيب، اسالم در بعد انسانيبه اي. آمده است
  )۸۸ص
به عنوان . از منظري ديگر، باورها نيز مي تواند بر چيدمان کالبدي شهر مؤثر باشد     

مثال، نوع نگاه به فضاي عمومي، مانند مسجد و جايگاه آن در برگزاري مناسک ديني و 
گيرد که  کانوني قرار مي ي باشد، در نقطه تواند داشتهکارکردهاي متعددي که مي
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هاي شهري است و  و از اين منظر، مسجد محور فعاليت. دسترسي همگاني فراهم شود
  .موقعيت ويژه اي در مرفولوژي شهر دارد

يکي از حقوق شهروندي در شريعت اسالم، محافظت بر فضاهاي اختصاصي      
گر نداشته باشد و اين باور در شکل شهروندان است که سلطه و اشرافي از سوي يکدي

ها در شهر اسالمي تابع اين عنصر فرهنگي لذا ارتفاع ساختمان. فيزيکي شهر مؤثر است
است و بر اين اساس، سفارش ديني، ساخت مسکن با ارتفاع مناسب است تا احاطه بر 

  .مسکن ديگران و فضاهاي اختصاصي را موجب نشود
  
  :ي فضاهاي عمومي توسعه -۶

همگان از باورهاي  ي اهميت و توجه به ساخت فضاهاي عمومي جهت استفاده     
مسلمين و تعاليم الهي نيز مشوق اين نوع نگاه است؛ چنان که  ي ديرينه و اساسي جامعه

در بدو ورود حضرت به شهر يثرب، ايجاد و تأسيس فضايي با نام ) ص(سنّت نبي اکرم
 - هاي فرهنگيرتش کانون فعاليتمسجد بوده که آن مکان در طول رسالت حض

اجتماعي بود و داراي کارکردهاي متعددي نيز بوده است و به اين وسيله انسجام و 
عالوه بر آن، تاريخ صدر اسالم . همبستگي مسلمين عصر بعثت را تضمين کرده است

گواه اين مطلب است که ساخت مساجد متعدد در محالت شهر مدينه در دستور کار 
شده توسط مسلمين، اعم از مهاجرين و انصار، اين سنّت حسنه پيگيري ميبوده است و 

هاي حضرت در ساخت دارالشفا براي بهبود و تداوم پيگيري هاي درماني از سنّت. است
  .شدندشهر مدينه بوده که پس از هر جنگ مصدومين جنگ نيز در آن مرکز مداوا مي

ي به منظور سيراب کردن آنها و سقايي هاي متعدد و حفر چاه هاياحداث نخلستان     
در شهر کوفه نيز گواهي ديگر بر اهتمام ) ع(مؤمنين، به دست حضرت امير المؤمنين علي

همچنين تشريع احكامي از . ي فضاهاي عمومي بوده است ي مسلمين برتوسعه جامعه
اي سوي اولياي دين مبني بر تشويق به ايجاد چنين فضاهايي و وضع قوانيني در راست

احكام آن كه امروزه در فقه اسالم از آن به احكام وقف ياد مي شود، دليلي  ديگر بر 
  .تأييد اين امر بوده است
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اي است اصوالً وقف داراي كاركردهاي متعددي بوده كه يكي از آن موارد، احداث امكنه
  .كه كاربرد همگاني دارد

  
  :تساوي در اعمال حقوق شهروندي براي همگان -۷

ر اساس اين اصل، اگر قانوني براي فردي از افراد جامعه يا صنفي از صنوف ب     
ژگي خاص فرد و يا صنف معين  اجتماعي وضع شده باشد و جعل قانون ناشي از وي

ها و سرزمين هاي گوناگون نيز  نباشد، اين قانون شامل ساير افراد و صنوف در زمين
هـ ق،  ۱۳۸۹بجنوردی، ( .تلقي خواهد شد خواهد بود و آن قانون فرا زماني و فرا مكاني

به ) السالمعليه(اميرالمومنين علي : فرمودند) السالمعليه(امام صادق  .)۴۰، ص۲ج
سه چيز است که اگر آنها را درنظر داشته باشي و به آنها عمل : عمربن خطاب فرمود

فروگذاري، چيز  کنند و اگر آنها را نياز مي کني، تو را از  پرداختن به چيزهاي ديگر بي
بر «: گفت» اي ابوالحسن آنها چيست؟«: پرسيد. ديگري براي تو سودي نخواهد داشت

پاداشتن حدود بر کسان دور و نزديک و حکم کردن طبق کتاب خدا درحال خرسندي و 
به جان خودم «: عمر گفت» خشمناکي، و تقسيم کردن عادالنه اموال ميان سرخ و سياه

  )۷۱۵، ص۲، ج۱۳۷۳حکيمی،(» تمام گفتي سوگند که کوتاه گفتي و
  

  ها در شهر اسالمياستراتژي
براي وصول و تحقق شهر اسالمي و رسيدن به آرمان شهر اسالمي که مورد تأکيد      

- شريعت نبوي است، شايسته است اصول و ضوابطي را در نظر گرفت و جهت گيري

ايم که به  نوان استراتژي ياد کردهما از اين اصول به ع. هاي معقول و مناسبي را آغاز نمود
  :شود آنها اشاره مي

  :خصوصيات مرفولوژي شهر اسالمي: الف
به منظور برنامه ريزي در اين بعد که شامل نظام منطقه بندي، کاربري زمين، خانه      

شود سزاوار است اين نوع برنامه مي... سازي، حمل و نقل و ايجاد فضاهاي عمومي و 
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اقتصادي صورت گيرد تا شاهد رشد همه جانبه،  -هاي اجتماعيبرنامهريزي منطبق با 
به عنوان مثال، ايجاد فضاهاي عمومي، از جمله . همگون، موزون و متناسبي باشيم

-ها و فضاي سبز و ايجاد ابزار گذران اوقات فراغت بايد متناسب با جنبه احداث پارک

کان منطبق با استانداردهاي جهاني االممسلمين و حتي ي اجتماعي جامعه -هاي فرهنگي
  .ها فراهم شودي بروز خالقيت ها و ابتکارات و نوآوري باشد تا زمينه

خطوط مواصالتي در جهت تعامل  ي ارتباطات، توجه به توسعه ي در حوزه     
ها و تجربيات، مبادالت فرهنگي شهروندان با ساير نقاط فراهم شود تا ضمن انتقال ايده

  .با سهولت محقق شودبه درستي و 
فزايي، از اصول اايجاد امکانات آموزشي در راستاي ارتقاي سطح تحصيلي و دانش     

  .باشد که مورد توجه شريعت بوده و تأکيد مضاعفي به آن شده استاساسي مي
ي تأمين بهداشت و درمان و حفظ سالمت عمومي شهروندان نيز  در حوزه     

مندي از آخرين دستاوردهاي پزشكي طراحي يت و بهرهراهکارهايي متناسب با جمع
زيستي همگاني و فراگير مد نظر شده تا  امكان استفاده براي همگان تسهيل گردد و به

  .ريزان باشدبرنامه
ها و ي تأمين مسكن مناسب، فرهنگ سازي متناسب با داشته و باالخره در حوزه     

هاي طوالني مدت، رق مختلفي از جمله اجارهفرهنگ ديني ايجاد شود و اين امكان به ط
، كارشناسي  و متناسب با هر شهر ....هاي طويل المدت و با سودهاي كم و اعطاي وام

  .عملياتي شود
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  :خصوصيت اقتصادي و جهت گيري مناسب: ب
نيازسنجي و بررسي توان شهروندان در تأمين نيازهاي اقتصادي، دو عامل اساسي در      

با توجه به اين خصوصيت،  هر گونه . ها  استزي و عملياتي كردن طرحريبرنامه
  :ريزي و اجرا بايد نتايج زير را  به دنبال داشته باشدبرنامه

ـ افزايش درآمد سرانه در راستاي تأمين نيازهاي اوليه و احياي كمك به همنوعان در 
  .ي ديني جامعه

با شرايط فرهنگي ـ اجتماعي هاي اشتغال براي همگان  متناسب ـ احياي فرصت
ي اجتماعي شهروندان لطمه نبيند و  صاحبان مشاغل تا ضمن تأمين نيازهاي آنان، وجهه

  .مندي آنان را به دنبال داشته باشدشوق و عالقه
ها و مشاغل متعدد، متناسب با رشد نيروي كار در شهر تا صاحبان ـ وجود مهارت

  .شان را انتخاب كنند غل موردعالقهمشاغل متناسب با انگيزه و توان خود ش
  .هاي  اقتصادي عام المنفعهگذاران به  جهت گيريگذاري و تشويق سرمايهـ سرمايه

  
  :خصوصيت اجتماعي شهروندان: ج

توان  با اعمال انسجام اجتماعي يکي از ويژگي هاي شهر اسالمي است که مي     
هاي متعددي را براي ايجاد يني، روشکه متون دچنان. هايي آن را تقويت نمودمكانيزم

هاي ممتاز انسجام  سوره حجرات، يکي از روش ۱۰آيه . کنند چنين امري توصيه مي
  .کند برادري در بين مومنين معرفي مياجتماعي را اشاعه فرهنگ

کند  قانوني را در بين مسلمانان مومن تشريع مي» امنا املومنني اخوة«بايد دانست که جمله 
سازد که قبالً برقرار نبود و آن نسبت برادري است که آثار شرعي،  را برقرار ميو نسبتي 

دارد و او را  بر او روا نمي) السالمعليه(که امام صادقچنان... . حقوقي و قانوني نيز دارد
، ۱۸، ج۱۳۶۷طباطبائی، . (»کند دهد و اگر وعده اي به او داد خلف وعده نمي فريب نمي

  )۴۷۰-۴۷۲صص

تواند منجر به تقويت انسجام مينه سازي براي مشاركت حداكثري شهروندان ميز     
شهر مطلوب توسط نخبگان به عنوان مثال، برنامه ريزي و عملياتي كردن . اجتماعي شود
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هاي مشاركت تواند توسط انتخابات صورت گيرد، يكي از شيوهمي يك شهر كه
  :ها بدين قرار استساير مکانيزم. حداكثري است

ـ حمايت از مستمندان و طبقات كم درآمد شهري و ارتقاي سطح زندگي و معيشتي آنان 
اطلق عن «: فرمايد خطاب به مالک اشتر مي) السالمعليه(که در نامه اميرالمومنين عليچنان

گره گشايي و برآوردن حوايج ) ی مالک اشترالبالغه، عهدنامهنهج( »الناس عقده کل حقد
بستگي را تواند هم نين شهر و ارتقاي سحط معيشت از اين منظر ميمادي و معنوي ساک

پندارند، مجريان امر با توجه به امکانات موجود  افزايش دهد که شهروندان چنين مي
پس انتظار دارند چنين . هاي دنيوي آنان را رفع نمايند ها و کاستيتوانند محروميت مي
د و در صورت عدم وجود امکانات، لذا سزاوار است به اين مهم توجه نمو. کنند
ها را تشريح کرده و آنان را در رفع اين  رويي و رعايت ادب کاستي بايست با گشاده مي

  .مشکالت، مشارکت داد و از آنان چاره جويي کرد
  .هاقطع دور تسلسل فقر در خانواده ـ 

- طبقات كه مي مندي از عقايد نوانديشان، هنرمندان، علماي ديني و تمام اقشار وـ بهره

  .توانند در ارتقاي بينش شهروندي و ايجاد شهري سالم و مترقي كمك كنند
  .شودهاي نو ميـ مبارزه و برخورد با افكار متحجرانه كه باعث تنزل و افول ايده

ها، تصميم گيري ها، وضع كند كه در نظام تصميم سازيعدالت اجتماعي اقتضا مي
م توجه كافي شود تا آحاد شهروندان نسبت به توزيع قوانين و مصوبات به اين اصل مه

ها احساس رضايت كرده و نسبت به اعمال امكانات و تخصيص درآمدها و صرف هزينه
که در کالم اميرالمومنين علي چنان.شهري خشنود باشندي  عدالت اجتماعي در گستره

که توجه تو به  بايد...«: در عهدنامه مالک اشتر چنين بيان شده است) السالمعليه(
آبادکردن زمين بيش از توجه به گرفتن خرا ج باشد، چه خراج جز در نتيجه آبادي 

هرکس بدون آبادکردن زمين خواستار خراج شود، کشور را خراب و . آيد فراهم نمي
بايد چنان بار مردم را سبک کني که کارشان اصالح شود و ... . مردم را هالک کرده است

اي است که مردم خود آن  ذخيره همچونو گران افتد، زيرا که اين اقدام اين کار نبايد برت
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گردانند، عالوه بر اين سپاسگزار تو  ها باز ميرا با آبادکردن و آراستن و پيراستن سرزمين
  )۷۴۵، ص۲، ج۱۳۷۳حکيمی، (» ... .نيز خواهند شد

  

  آسيب شناسي شهر
  :مدرنيزاسيون و پيامدهاي آن

ي آن به زندگي بهتر و رفاه بيشتر  رود به مدرنيزاسيون و وعدهو :نشينيحاشيه) الف
از . ديدند، جاذبه انگيز بودشنيدند و ميها را ميبراي كساني كه از بيرون اين وعده

روستايي را  ي اين پديده كه بايد همزمان،  هم جامعه ي الخلقهطرفي، ورود ناقص
اين آسايش و رفاه به شهروندان  ي شهري را، باعث شد كه داد و هم جامعهپوشش مي

زاده توفيق و سعادت خود را در مهاجرت به شهر در نتيجه، روستايي. اختصاص يابد
از ديگر . كردروزي او را تضمين ميديد؛ چون شهر از منظر او سكوي پرشي كه بهمي

سو، عدم امكان براي جايگزيني مناسب، او را به حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي 
  .ي شهرنشيني نمود داد، و در نتيجه، عوارضي را  متوجه پديده سوق
ي  ساختار شهر اسالمي كه تفكيك كننده: شكست سازمان سنتّي شهر اسالمي: ب

قلمروهاي متمايز فضاي عمومي، نظام رفت و آمد و اياب و ذهاب با فضاهاي بين 
- ز مدل غربي ميها و محل تجارت و كسب و كار ساكنين است، كامالً متفاوت اخانه

هايي را براي خيابان دهد و مكانباشد كه اولويت را به محل اياب و ذهاب و شوارع مي
  .و تجمع عمومي حفظ ميكند

هاي جديد شهرهاي اسالمي، كه ي نقش عبدالعزيز سقاف، اقتصاددان مشهور يمني، ايفا
اين . داندهر ميسازمان سنّتي ش ي در اثر مدرنيزاسيون به وجود آمده را درهم شكننده

  :هاي جديد عبارتند ازنقش
  .رواج و رونق دانش از طريق آموزش  و ارتباطات: نقش زاينده 

 .ي مصرفي تبديل ساكنان به اعضاي جامعه: نقش تحول بخش 

 .حامي اهداف توليدي و بنيادي براي اجراي اصول، عرف و معيارها: نقش بسيج كننده 
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المللي و عامل پيوند و همگون سازي با به نظام بين پيوند زننده: نقش تصميم گيرنده 
ای، شهرنشينی در اسالم، مرکز مطالعات فرهنگی خاورميانه. (تكنوكراسي چند مليتي

۱۳۸۳( 

اي، واحدهاي خانواده را افزايش داد و در نتيجه تبديل خانواده از گسترده به هسته
انباشتگي جمعيت را به وجود  ميانگين خانوارها نيز كاهش يافت و تكثر اين واحدها،

 ي آورد كه هر كدام از اين واحدها نيازمند سكني بودند؛ برخالف آنچه كه در خانواده
كردند و حجم خانواده ي اعضا زير يك سقف زندگي مي افتاد و همهگسترده اتفاق مي

ا گستردگي شهره. بسيار گسترده تر بود از آنچه كه در شكل جديد آن به وجود آمده بود
در نتيجه،  برج سازي ها و ساخت  . كرد امكان خدمات را از برنامه ريزان سلب مي

اين امر خود منجر به زوال . واحدهاي ساختماني كوچك در دستور كار قرار گرفت
به اين معنا كه حفظ محرميت و جدا سازي و . سنتّي معماري اسالمي شدي  شيوه

هاي محرميت شكسته شد و در تاندروني و بيروني سنتّي ناممكن شد و ساح
  .هاي رفتاري نمود بيروني يافتنابهنجاري

تر كاال و خدمات، محركي تقاضا براي توليد هر چه سريع: هكاهش نفوذ خانواد) ج
ورود به اين . شد كه زنان از كانون گرم خانواده خارج گشته و تبديل به نيروي كار شوند

امعه مسلمين توجه متنابهي به آن نداشت؛ اين كه ج  عرصه دو كاركرد پنهان ديگر داشت
  :كاركردها به ديگر كاركردهاي خانواده آسيب رساند
اين امر عامل دنياگرايي . هاي جمعيدسترسي به ارتباطات از راه دور،  مانند رسانه

  .ديگري بود كه از قدرت احكام اسالمي در خصوص عصمت و محرميت زنان كاست
و در نتيجه اختالل در روابط اجتماعي حاكم بر خانواده و تغيير كاهش نفوذ خانواده      

نقش تعيين كنندگي زن در خانواده، اين مسأله و نقش جامعه پذيركنندگي خانواده را 
 .دستخوش تغيير کرد

-اشتغال زن در بيرون از خانه به طور غيرمستقيم منجر به كوچك تر شدن خانواده     

. ي آن به هسته اي تبديل شد خانواده از شكل گسترده هاي بزرگ گرديد و به عبارتي
ي آسيب  آنچه كه نقطه  تواند به عنوان آسيب مطرح شود،البته نفس اين تبديل نمي
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اگر در . هاستآن است كه حاكميت نوع رابطه بر اين خانواده ي نتيجه  قلمداد مي شود
براي بزرگ خانواده  صميمي و گرم بوده و  خانواده، روابط عاطفي، ي شكل گسترده
اي، اين روابط را دستخوش تغيير اي قايل بودند، تبديل نوع خانواده به هستهاحترام ويژه

  .نمود
 ي از بين رفتن تجانس اجتماعي و بي انسجامي كه نتيجه :زوال تجانس اجتماعي) د

تفكيك طبقات اجتماعي و ناهمگني محدوده هاي جغرافيايي در شهر است، از ديگر 
  .ض مدرنيزاسيون استعوار
هاي ثروت، ي طبقات اجتماعي كه بر اساس شاخص اليه اليه شدن شهرها به وسيله     

صورت گرفت، مرزهاي اجتماعي اين طبقات را از هم جدا ... در آمد، تحصيالت و  
اعتمادي در بين آنها ايجاد كرد كه اين امر منجر به كاهش انسجام ساخت و ديوارهاي بي

  .تفاوتي اجتماعي شددر نتيجه بي اجتماعي و
شكل گيري مراكز بزرگ تجاري موجب تنزل جايگاه : تفكيك طبقاتي محالت) هـ

بدين شكل كه  مراكز جديد و لوكس، تجار و بازاريان متمول را به . بازار سنتّي شد
هاي فقير نشين در سوي خود كشاند و نتيجه اين جا به جايي شكل گيري محله

هاي بزرگ مسكوني به واحدهاي اجاره اي تبديل شد و در خانه. شد شهرهاي اسالمي
توجهي به نگهداري از خانه، موجب فرسوده شدن ساختار فيزيكي و تمركز نتيجه بي

ي  ي سهمگيني بر پيكره عناصر شيميايي ويرانگر در بناهاي تاريخي بود و اين امر ضربه
  .هويتي شهرها وارد نمود

در حالي كه در شهر گذشته، فرهنگ غالب كار، امري : نرخ باالي بيكاري) و
شكل كار را بر اساس طبقات اجتماعي  فرهنگ جديد،  شد، شرافتمندانه شمرده مي

بنابراين، در شهرهاي مدرن همگان حاضر نبودند هر كاري را انجام . تعريف كرده بود
  .دهند
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انداردهاي شهرها در توسعه شهري و رسيدن به است ي عدم همپايي همه) ط
  .الزم
  .افزايش آلودگي هاي صوتي و زيست محيطي كه از تبعات مدرنيته است) ي

  :شكست ساختار روابط اجتماعي 
روش زندگي   روابط اجتماعي افراد،  به دليل گسترش كمي و كيفي نقاط شهري،     
معه شهرنشينان نيز تحت تأثير قرار گرفته  و به قول جا.... ساختار شخصيتي و  آنها،

شناس شهري، لوئيس ورث، آنها ديگر كمتر در امور غير رسمي نظير خانواده و دوستان 
به اين معنا كه روابط انساني، عاطفي و خويشاوندي در نقاط شهري . كنندشركت مي

  .گرددشديداً كم رنگ مي
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  :منابع و مآخذ
  .ش۱۳۷۱ تهران، شهر در انديشه ايراني، نشر ني، اهللا، آرماناصيل، حجت

 .ش۱۳۶۷ فالمكي، محمد منصور، فارابي و سير شهروندي در ايران، نشر نقره،

چاپ هشتم،  محمد پروين گنابادي،: عبدالرحمان، مقدمه ابن خلدون، ترجمه  ابن خلدون،
 .ش۱۳۷۵ تهران،

جابوالحسن سروقد مقدم، مشهد، : ، ترجمهكوفه پيدايش شهر اسالميهشام،  ، ظیع
 .ش۱۳۷۲

مهدي : شهرنشيني در اسالم، ترجمه ژاپن،  -اي توكيورهنگي خاورميانهمركز مطالعات ف
 .ش۱۳۸۳ هاي فرهنگي، تهران،افشار، دفتر پژوهش

  محمد حسين حليمي و منيژه اسالمبولچي،: ترجمه شهر اسالمي، الدين،نجم  بمات،
 .ش۱۳۶۹سازمان چاپ و انتشارات، تهران، 

 .طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان

   ،۱۳۸۱ نايي، راد، عباسعلي، برخي از اصول حاكم بر مناسبات شهروندي و شهر سازي،س
 .پايان نامه



 



 

 هاي آنبررسی چگونگی شکل گیري شهرهاي اسالمی و ویژگی
  

  ∗دكترحميد برقي

   ∗∗دكتراحمد تقديسي 
  :چكيده

 شتهنواين مقاله با هدف بررسي و تحليل عوامل ايجاد و تكوين شهرهاي اسالمي      
در مورد شهرهاي قلمرو . باشدشده و روش تحقيق براساس روش اسنادي و تحليلي مي

اسالمي مطالعات مختلفي انجام شده، ولي ابعاد اين تحقيقات مكمل يكديگر نيستند و به 
بخش .صورت كامل پرداخته نشده استه رابطه اجزاء تشكيل دهنده شهر اسالمي ب

درسطح توصيف عناصر كالبدي تشكيل دهنده شهر  مهمي از تحقيقات انجام شده صرفاً
 در بسياري از اين مطالعات فقط به مقاطع خاصي از تاريخ و. باشنداسالمي متمركز مي

از طرفي چارچوب تحقيقات انجام شده در . هاي شهري پرداخته شده استمعرفي مكان
  ن اجتماعي،ثر از چارچوب مفاهيم و قوانيتأتاحدود زيادي م ،مورد شهرهاي اسالمي

اصطالح شهر اسالمي، . باشدميسياسي و اقتصادي حاكم بر مطالعه شهرهاي غربي 
فضاي كالبدي  .استفرهنگي اجتماعي و تاريخي خاص ساكنان آن  یهبيانگر هويت ويژ

باشد كه بيانگر  هاي سرزميني و جغرافيايي آن ميبيشتر شهرهاي اسالمي متاثر از ويژگي
اين مقاله به بررسي  لذا در. ر آنها برآمده از مكتب الهي استوجود يك روح مشترك د

هاي ارائه شده ها و تئوريو تحليل عوامل ايجاد و تكوين شهرهاي اسالمي و نيز ديدگاه
  .شهر در قلمرو فرهنگ اسالمي پرداخته مي شود یهاز طرف صاحب نظران دربار

هاي شهرهاي هر اسالمي، نظريهشهر، ويژگيهاي ششهر اسالمي، آرمان :كليدي گانواژه
  .قلمرو فرهنگ اسالمي

    
                                                           

   دانشگاه اصفهان گروه جغرافیاي استادیار ∗ 
  دانشگاه اصفهان گروه جغرافیاياستاديار  ∗ ∗
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  هاي آنويژگي گيري شهرهاي اسالمي وبررسي چگونگي شكل
گيري شهرهاي اسالمي و به منظور شناخت و تجزيه و تحليل روند شكل     

بافت و استخوان بندي  هاي آن الزم است ابتداء به مطالعه اصول حاكم بر ويژگي
  .دازيمشهرهاي ايراني بپر

  بندي شهرهاي ايران قبل از اسالماستخوان
شهرهاي ايران تا قبل از ظهور اسالم، از سه بخش اصلي يعني شارستان يا شهرستان،      

  .شدندكهندژ يا ارگ و پروست يا بخش بيروني تشكيل مي
توان به شرح زيرخالصه هاي سه گانه مزبور را مي اجزاء تشكيل دهنده هريك از بخش

  :كرد
  :شارستان يا شهرستان شامل

هاي شهر را به يكديگر و به عناصر اصلي شهر مانند بازار،  گذرهاي اصلي كه دروازه
  . كرد ارگ و غيره متصل مي
 محل زندگي بزرگان و اعيان: باغات و فضاهاي سبز

اي از فضاها و بناهاي خدماتي، تجاري و مذهبي براي  مجموعه: مركز عمومي شارستان
 .دانعموم شهرون

اي را نيز  كه در تقاطع گذرها ايجاد شده و تقسيمات شهري و محله: هاي ارتباطي مفصل
 .كند مشخص مي

 .محل زندگي عموم مردم: هاي مسكوني محله

مقر حكومتي بوده و معموالً معبد، آتشكده و تاالرهاي پذيرايي نيز در آن : كهندژ يا ارگ
  . گرفت قرارمي

 :شامل) بخش بيروني(پروست 

  .براي ايجاد ارتباط بين شهر با ديگر آباديها و واليات: اده ارتباطيج
 براي تامين محصوالت كشاورزي شهر: مزارع و باغات
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كه آتشكده يا مقبره يكي از بزرگان قوم يا مقدسين بوده و اين مكان  :مكان مقدس     
 . معرف شهر و هويت آن نيز بوده است

 .محل دفن مردم عادي  قبرستان؛

در پشت حصار براي استراحت كاروانيان ) ميدان( بارانداز  :محل تجمع كاروانيان     
فريور (. اندداده وجود داشته كه تجار معامالت خود را قبل از ورود كاال به شهر انجام مي

 )۶۱۵، ص ۱۳۸۰صدري، 

: بنابراين به نظر مي رسد كه با توجه به عناصر حفاظتي و تدافعي از شهر چون     
بافت  عمده ترين فضاي فكري حاكم بر، ...هاي آنها و ها و دربدق، حصار، دروازهخن

موضوع امنيت و حفظ آن مي باشد و اين  ،و ساختار فضايي شهرهاي قبل از اسالم
  .چنين شكل گيري برفضاي مادي بشر خالصه شده بوده است

  
  بندي كلي شهرهاي ايران پس از ظهور اسالم استخوان

ها واستخوان بندي ظاهري شهرهاي شهرهاي اين دوره بر پايه زيرساختتوسعه      
قبل از اسالم ادامه يافته و همواره سه بخش اصلي و اساسي به صورتي كامالً مشخص 

اند با اين تفاوت كه با  در شهرهاي ايران وجود داشته است كه بعد از اسالم حفظ شده
ه به صورت يكي از اركان اصلي زوج گرديد بطوريكه مسجد آدينمنوعي معنويت م

در ) ۱۹ص ، ۱۳۶۳شفقي، ( . هاي مشخص كننده شهر شدزندگي شهري و يكي از نشانه
اينجا براي روشن شدن چگونگي حاكميت معنويت در شهرهاي اسالمي، به بررسي 

  .پردازيماجزاء قلمروهاي اصلي شهر اسالمي مي
  

   



یآرمان شهر اسالم مجموعه مقاالت نخستین همایش   /126 
 

  

  اي در شكل گيري شهر اسالميمباني انديشه
در ايجاد فضاي كالبدي شهر » كالبد«و » رفتار«، »انسان«ور كلي سه عنصر بط  
اخالق و رفتار « ، »جهان بيني توحيدي«اما در شهر اسالمي سه عنصر  .باشنددخيل مي
حال اگر . باشندگيري آن سهيم ميدر شكل» عمل و ارتباط اسالمي با عالم«و » اسالمي

ي نشان دهيم، بهترين حالت وقتي است كه سه صورت دواير متقاط هاين سه عنصر را ب
اين حالت در سطوح مشترك ، چهار نوع شهر براي  در. دايره بر هم منطبق باشند 

هايي معتقد به اصول يكي شهري كه در آن انسان. جامعه اسالمي قابل شناسايي است
» سلمانشهر م«كه آن را  كنند،اساسي اسالم زندگي و بر اساس دستورات اسالم عمل مي

كنند كه ديگري شهري است كه در آن مسلمانان در كالبدي اسالمي زيست مي. ناميممي
 »شهري براي مسلمانان «توان آن را و مي ستا با عنايت به دستورات اسالمي بنا شده

آن  گر شهري است كه درنشان ،ناميممي»شهر مسلماني «را  سومين محدوده كه آن. دينام
ان دارد و كالبد شهر نيز براساس اصول و ارزشهاي اسالمي ساخته رفتار اسالمي جري

شهر «سه دايره است كه از آن به عنوان مصداق  )فضاي مشترك(باالخره . شده است
ياد مي كنيم و در آن مسلمانان موحد بر اساس دستورات و اخالق  »اصيل اسالمي 

- را نيز به وجود آورند كه تجلي مناسبي اند كالبدكنند و توانستهاسالمي رفتار و عمل مي

  ) ١نمودار( .هاي اسالمي باشد و آنان را در مسلمان زيستن ياري نمايدگاه ارزش
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وجه «و » وجه عملي و رفتاري«، »وجه فكري«رابطه عوامل سه گانه ): ١(نمودار شماره 
و » شهر مسلمانان«، »شهري براي مسلماني«، »شهر اصيل اسالمي«در شكل گيري » عيني

  »شهري براي مسلمانان«
  ٤٧، ص١٣٨٧نقي زاده، : مأخذ

  
  اصول حاكم بر ساختار فضايي عملكردي شهرهاي سنتي اسالمي 

تابع  ،قبل از هر چيز يك قلعه ايمان است و از نظر سياسي و قانون شهر اسالمي،     
شهر بر اهداف مقرراتي است كه ناشي از شريعت هستند و از اين رو نقش مذهبي 

) ٤٠، ص١٣٨٢حبيبي، . (هاي مستقر در آن شهر اولويت دارداقتصادي حكومت ـ  نظامي
هاي مكان و اقليم و آب و هوا، شهر در اسالم غرق در ايماني گذشته از تمام گوناگوني

د، شكل مشخصي از انواحد است و در حالي كه معيارها و قوانين زندگي بر آن حاكم

وجه عملي و 
روابط (رفتاري 

وجه عيني با تجليات 
)آثار اسالمي(كالبدي   

 وجه فكري 

تفكر و (

 شهراصيل اسالمي 

 شهر مسلمانان 

تجلي باورها و اصول در رفتارها و (
 روابط

شهري براي 
تجلي شيوه (مسلماني

 )زيست در كالبد شهر

شهري براي مسلمانان 
تجلي اصول و (
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 به بايد  براي يافتن سرچشمه اسالمي،) ٨٧، ص١٣٦٩  بمات،. (دهدمي معماري را ارائه
باطن دين اسالم كه در طريقت مستقر بوده و حقيقت آن را روشن ساخته است، رجوع 

نصر، . (ناپذيري با معنويت اسالمي پيوند دارداين وجه دروني به نحو انفكاك. كرد
ل گيري و نحوه استقرار شهر گردد كه در شكبنابراين مالحظه مي). ١٢، ص١٣٨٣

ترين باشد كه مهماسالمي و چگونگي روابط اجزاي تشكيل دهنده آن، اصولي حاكم مي
  :آنها عبارتند از

  ـ اصل سلسله مراتب 
بر فضاي شهري در رابطه با فضاهاي واقع در مراتب باالتر يا پايين تر  بنابراين اصل،     

بر مبناي اين «در واقع . ه مكاني، معنايي نداردشود و فارغ از اين مرتبخود تعريف مي
-در درون، زير نظم. اصل، هر فضاي شهري يا بنا و معماري، داراي درون و بيرون است

، ١٣٨٠اهري، . (پذيردهاي فراتر تأثير ميبخشد و در برون، از نظمهاي خود را شكل مي
اثرات اعمال سلسله  موجود در شهرها و عمارات مسلمين يكي از» گراييدرون«) ٥٢ص

به بيان ديگر  .مراتب مورد نظر در قلمروهاي مختلف حيات فردي و جمعي بوده است
ها از هاي اسالمي به همراه ساير ارزشاصل اهتمام در نمايش درونگرايي در مجتمع

امنيت، آرامش، خلوت، حيا، اجتناب از ريا و خودنمايي، اجتناب از   جمله محرميت،
بيش از ) باطن(تنظيم شرايط محيطي در اقاليم سخت و توجه به درون تفاخر، سادگي، 

روشن و منحصر به فرد در   ك نوع سلسله مراتب قوي،يسبب شد تا  ،)ظاهر(بيرون 
  ) ,٢Hisham ٠٠٣(. بدهاي اسالمي تجلي يامجتمع

 
  اصل کثرت

دن فضاي شهري در انبساط خويش روي به كثرت دارد و تنوع، روي به تجزيه ش     
در اين كثير شدن و گوناگوني، هر جزء و عنصري فارغ از ديگر اجزاء . دارد و گوناگوني

شود در هر جزء خود كلي مي. و عناصر هويت، شخصيت و معناي خويش را دارد
  )۱۰۴، ص۱۳۸۲حبيبی، . (مقياس مربوط به خود
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- مي مياز ديگر اصول مهم حاكم بر ساختار فضايي عملكردي شهرهاي سنتي اسال     

اصل وحدت، اصل تمركز و عدم تمركز، اصل تجمع، اصل تباين، اصل اتصال، «توان به 
اصل توازن، اصل تناسب، اصل تداوم، اصل قلمرو، اصل سادگي، اصل پيچيدگي، اصل 

  . اشاره نمود» اصل زمان و اصل ايجاز تركيب، اصل استقرار،
هرهاي قلمرو فرهنگ اسالمي ی شهايي دربارهجا الزم است به بررسي نظريهدر اين

  . پرداخته شود
  

  ی شهرهاي قلمرو فرهنگ اسالمينظريه هايي درباره
ها ی مفهوم شهر و شهرنشيني و ويژگي شهر در قلمرو فرهنگ اسالمي، نظريهدرباره     

توان كلية اين نظرات را در دو دسته يا طبقه اصلي مي. هاي مختلفي وجود داردو ديدگاه
  :قرار داد

هاي خاص شهر هايي كه با مفهوم شهر و شهرنشيني و ويژگيها و ديدگاهالف ـ نظريه
-ها به دو گروه تقسيم ميدر قلمرو فرهنگ اسالمي موافق هستند كه اين دسته از نظريه

  :شوند
  . داننداسالمي مي تمدنهايي كه شهر را حاصل فرهنگ و ـ نظريه۱
زندگي شهري و شهرنشيني معتقد   ايمان اسالمي، هايي كه به وجود رابطه ميانـ نظريه۲

  .دانندهستند و اسالم را ديني شهری مي
هاي خاص شهر در قلمرو هايي كه با مفهوم شهر و شهرنشيني و ويژگينظريه ب ـ 

فرهنگ اسالمي موافق نيستند كه اين دسته از نظريه ها نيز شهر اسالمي را تقليدي از 
دانند و اسالم را ديني شهري ي و فاقد استمرار تاريخي ميشهرهاي قديمي رومي و يونان

  ).۱۶، ص۱۳۸۶باقري، . (دانندنمي
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  نتيجه گيري
  : در سه گروه اصلي قابل طبقه بندي هستند» شهر اسالمي«عوامل شكل دهنده      
تفكر (» فضاي فكري«يا اصول ايماني آنهاست كه از آن به » ايمان شهر«اولين عامل       
  . شودتعبير مي) انبيني توحيديو جه
. شوداسالم است كه از آن به فضاي رفتاري تعبير مي» اصول عملي«عامل دوم      

مقررات و قوانين و اصول اخالقي، جزئيات اين اصول هستند كه روابط مدير شهر، اهل 
اي فض«فضاي حاصل از تأثير اين عامل را . كنندشهر و عالم ماده را تعريف و تبيين مي

  . مي نامند» عمل و رفتار
اين كالبد . شودتعبير مي» فضاي عيني«سومين عامل كالبد شهر است كه از آن به      

، كه تبيين كننده  )عمل و اخالق اسالمي(و با رفتار اسالمي ) فضاي فكري(توسط انسان 
به است، منجر ) اعم از جامعه و محيط مصنوع و طبيعت(ارتباط انسان با جهان خارج 

به  اند،شود كه در عين حالي كه از اصول اسالمي نشأت گرفتهايجاد فضا و محيطي مي
  )۱۳۸۷تقي زاده، . (اين اصول اشاره دارند و انسان را در مسلمان زيستن كمك مي كنند

اسالمي نمود دارد و داراي  تمدنبنابراين شهر اسالمي شهري است كه در آن مظاهر 
و تاريخي است كه ويژگي آن در ارتباط با دين اسالم و  فرهنگي  هويت خاص فضايي،

از قرآن و سنت نشأت گرفته است و در شهر اسالمي نوعي ارتباط ذاتي، كلي و 
ساختاري بين هر يك از اين عناصر و فضاي مصنوع شهري و مناسبات فردي و 

  . اجتماعي مشاهده مي گردد
المي و چگونگي روابط اجزاي گيري و نحوه استقرار شهر اسهمچنين در شكل     

تشكيل دهنده آن، اصول سلسله مراتب، كثرت، وحدت، تمركز وعدم تمركز، تجمع، 
تباين، اتصال، توازن، تناسب، تداوم، قلمرو، سادگي، پيچيدگي، تركيب، استقرار، زمان و 

  . باشدايجاز حاكم مي
آن به روندهاي  مشكل امروز ما، رهايي شهرسازي از مالحظات فلسفي و تبديل     

هاي انساني که  گسست يا جدايي توليدي فاقد معني وجودي، اهداف مشخص و ارزش
آورد و  به سيستمي از را به وجود  )Theory and practice( ي انديشه از اجراءحوزه
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. هاي خشك و بي روح و معنا گرديدقوانين منطقي تنزل يافت و باعث رواج طرح
 ) ۲۲، ص۱۳۷۶دهباشي، (

چه بايد ) اسالمي(بنابراين، سئوالي كه در اينجا مطرح است براي ايجاد شهر ديني      
ي سكني گزيدن افراد در آن، بر اساس قوانين كرد؟ شهر اسالمي شهري است كه نحوه

شهر اسالمي، شهري قدسي است كه در اتصال با عالم باال باشد يعني به . ديني باشد
ر ايجاد آن به ياري ما بيايد بلكه عالوه بر آن بايد از تواند دتنهايي چشم و گوش نمي

  . شناخت قلبي و شهودي نيز در آن بهره گرفت
اي يا خواسته خانهاين كه مثلي مطرح است كه فالن معمار قديمي، وقتي مي     

پرداخته، خوانده  و به عبادت ميمسجدي را بنا كند، چهل شبانه روز نماز مستحبي مي
واقعيت اين است كه آن معمار به امر قدسي و شأن  . ضوع گذرا نيستصرفاً يك مو

شده و ايماژهايي از هنر ماورايي را با چشم دل و شناخت شهودي قدسي نزديك مي
  )طراحي ميدان نقش جهان اصفهان: مثال. (كرده استمالحظه مي

بادتگاه شعاير شهر ديني، شهري است كه مردم آن دين دار و  دين باور باشند و در ع     
هاي ديني باشند تا يعني عامل به انديشه. مذهبي را به پا دارند و اقامه كننده آن باشند

  . روح واقعي آرمان شهر اسالمي را به كالبد شهرهاي ما بدمند
وقتي . نماينددر نظم و ساماندهي شهرهاي اسالمي، مسائل ديني نقش اول را ايفا مي     

كنيم در توصيف او از مندان اسالمي از جمله فارابي توجه ميانديشي بعضيبه نظريه
فيلسوف . يابيم كه آرمان شهر اسالمي را بايد يك فيلسوف بنا كنداش در ميمدينه فاضله

رئيس . كسي است كه به تمامي علوم زمان خود واقف بوده و با عالم باال در ارتباط باشد
دريافت كرده » االمينروح«واسطه ملك وحي مدينه فاضله فارابي، قوانين مدينه را به 

ها تواند انساناست و ايجاد اين شهر با نظام عالم متناسب و هماهنگ است بنابراين مي
  . تر سازدرا متعالي

اي از مسايل اجرايي واقعيت اين است كه نبايد شهرسازي را فقط در گرو مجموعه     
تواند شهر و ه شهرساز مسلمان و معتقد ميتنها ببينيم بلكه بايد باور داشته باشيم ك

 )۲۲، ص۱۳۷۶شاهسوندي، . (گاه اسالمي بسازدسكونت
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  :منابع و مآخذ
  .۱۳۸۰ـ اهري، زهرا، مكتب اصفهان در شهرسازي، دانشگاه هنر، اصفهان، ۱
ی شهرهاي قلمرو فرهنگ اسالمي، ـ باقري، اشرف السادات، نظريه هايي درباره۲

  .۱۳۸۶بير، تهران، مؤسسه انتشارات اميرك
الدين، ترجمه حليمي، محمدحسين و ديگران، شهر اسالمي، انتشارات ـ بمات، نجم۳
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  سالمی، وقف و حفظ محیط زیستپارادیم شهرسازي ا
  

  ∗محمدرضا پاک
  

  :چکیده
در قرون وسطي است كه بخش عظيمي از  تمدنشهر اسالمي از مفاهيم كاربردي      

ظهور اسالم موجب انقالب در . گيري گسترده شهرهاي اسالمي بود جهان شاهد شكل
تحوالت . تاي اساسي تكامل آرماني در تاريخ شهرسازي جهاني اس شهرسازي و مرحله

ي به وسيله تمدنابتدايي شهرسازي در آمايش سرزمين مدينه با ايجاد مؤسسات 
وقف و حسبه دو . شهر اسالمي گرديد موجب پيدايش نخستين نمونه آرمان) ص(پيامبر

برد و حفظ نهضت شهرسازي در دوره ركن اصلي تشكيالت اسالمي، از عوامل پيش
اسالمي  تمدنت انساني و تداوم فرهنگ و اسالمي و نقش اساسي در حفظ محيط زيس

مباني نظري آرمان شهر اسالمي در متون مقدس اسالمي در سطح . داشته است
اما اينكه شهرهاي اسالمي چه مقدار به آرمان شهر اسالمي . اي مطرح شده است گسترده

اند از مسايلي است كه همواره موجب انجام تحقيقاتي گرديده كه زمينه  نزديك شده
  . يدايش آرمان شهر اسالمي را ممكن است فراهم سازدپ

الرامي؛ وقفيه ربع رشيدي؛ تشكيالت اداري شهر اسالمي؛  مدينه النبي؛ ابن :كليد واژگان
  مستشرقان و شهر اسالمي

   

                                                           
  .گاه آزاد اسالمي تهران، مرکز دانشکده ادبيات و علوم انسانياستاديار دانش ∗.
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  :مفهوم شهر اسالمی
انگيز قرون وسطي است كه مورد  هاي شگفت پيدايش شهرهاي اسالمي از پديده     

ها پيرامون تعيين  ز خاورشناسان و محققان اسالمي قرار گرفته و آنتوجه بسياري ا
پيشينه . اند هويت شهرهاي اسالمي آثاري عرضه كرده و آن را تحليل و تعريف نموده

مطالعات در مورد شهر اسالمي حجم قابل توجهي از مطالعات اسالمي را شكل داده 
، )noldeke(نولدكه . ستندبرخي از خاورشناسان منكر اصالت شهر اسالمي ه. است

؛ )S.M.Sterm(؛ سنتيرن )Benett(؛ بنت )Massigon(ماسينيون  ،)Forencal(بروفنسال 
اند  و هاموند شهرهاي رومي و يوناني دانسته )planhol(پالنهول  )kahen(كلود كاهن 

شهرهاي . اند و نقش اسالم در پيدايش شهرهاي اسالمي را نفي كرده) ۱۲۲کاهن، ص(
. اند ها را بخشي از داراالسالم قلمداد نموده هاي شهر دانسته و آنرا فاقد ويژگي اسالمي

 ,G ,VON(و گرونباوم ) ۱۲۶عبدالستار، ص( ∗)w.etg.Marcais(اما، جورج مارسيه 

Crunebaum(  و سواژه)sSauvaget(  و ژانت ابولند، بينت لومبارد، راجرد و ديگران
اند و با مطالعه در شهرهاي اسالمي به  سازي دانستهو مشوق شهر تمدناسالم را منشاء 

  . اند پيدايش مفهوم خاص شهر اسالمي در قرون وسطي تأكيد كرده
سواژه در مقاله حلب، : اي از كارهاي خاورشناسان در مورد شهر اسالمي پاره     

و ويه در  )Scaffa(و اسكافا  )J.L.carcin( السيسف در مقاله دمشق و كلود گارستن
گاوبه در مورد شهرهاي ايران،   ، كتاب»فاس«ورد قاهره و بغداد و كتاب لوتورنو درباره م

و مقاله پدرو چالمنا به نام  EIمقاله حسبه در » اصناف اسالمي«و  EIمقاله قدس در 
روها در شهر و  و مقاله اصناف و فتوه از هالم، مقاله نظاميان، تاجران و كوچ»  بازاريان«

هاي مخفي و سري در جامعه اسالمي، مقاله  از سيورس و مقاله سازمان روستاهاي سوريه
جامعه مديترانه و بسيم سليم حكيم در كتاب شهرهاي عربي ـ  اسالمي و ايراالبدوس در 

                                                           
ها را از وی تالش کرد تا اين ويژگی. های خاص خود را دارندمارسيه تأکيد ورزيده که شهرهای اسالمی ويژگی. ∗

که  طريق توپوگرافی پراکندگی ساکنان و جايگاه گورستان در خارج از حصار شهر نشان دهد و مصرانه اعتقاد دارد
  .وحدت ترکيبی شهر اسالمی متأثر از تعاليم اسالمی است
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كتاب مدن االسالميه في عهد المماليك و شاكر مصطفي در المدن في االسالم حتي 
سالمي در قرون وسطي را به طور مفصل العصر العثماني؛ پديده اجتماعي ـ سياسي شهر ا

با ذكر بسياري از شهرهاي اسالمي تحليل نموده است؛ مؤلف نيز در كتاب فرهنگ و 
اسالمي قم در قرن سوم هجري، به شهرسازي قم در قرن سوم هجري و پيدايش  تمدن

ي و تمدنواحد سياسي اداري قم در زير مجموعه شهرهاي خالفت عباسي و تأسيسات 
  . ي آن پرداخته استفرهنگ

هاي سياسي  بناي آرمان شهرهاي اسالمي در قرن سوم و چهارم هجري آرزوي گروه     
هاي سياسي ياد شده در نقاطي از جهان ـ  مذهبي مانند تشيع، تسنن، خوارج بود و گروه

شهرهاي اسالمي آرمان.. اسالم، براي پيروان مذهب خود آرمان شهرهايي بنا كردند
ي سياسي مذهبي اقتصادي بر محور تعصب به شخصيت الگو و رهبر و امام هامجموعه

شناسان راجع به  هاي شرقشاكر مصطفي از ديدگاه. هاي مزبور شكل گرفته استگروه
ها را براي بررسي پديده شهر اسالمي در  شهرهاي اسالمي انتقاد نموده و فرضيات آن

ها از ديدگاه علوم جديد غربي به  آن: نويسد قرون وسطي ناتمام دانسته است و مي
به عقيده شاكر مصطفي امكان تحليل شهر اسالمي در . اند شهرهاي اسالمي نگريسته

اي جديد كه همه حقايق و جوانب  قالب نظريات نوين وجود ندارد و بايد به نظريه
اي اصيل اسالمي براي بررسي   شهرهاي اسالمي را بتواند تحليل كند، متوسل شد و نظريه

نوشته حاضر ) . ١٧، ١٦المدن في االسالم، ص   مصطفي،. (شهرهاي اسالمي ارايه نمود
 . اي اصيل در خصوص شهرهاي اسالمي است كوششي در راه ارايه نظريه

  
  :پارادیم شهرسازي در سیره نبوي

براي احياء، حفاظت، توسعه فرهنگ و اقتصاد در سياست، از ) ص(اسالم) ص(پيامبر     
و نمايندگان مردم يثرب به آن شهر فراخوانده شد و زمينه انجام اقدامات سوي بزرگان 

با ورود . اداري گسترده را با تدوين نخستين قانون اساسي مكتوب اسالمي فراهم ساخت
؛ توسعه )ص(مجموعه يك دهه اقدامات پيامبر. به يثرب شهرسازي آغاز شد)ص(پيامبر

د كه باعث ايجاد حدود هزار و پانصد شهر الگوي فراگير شهر در امپراطوري اسالمي بو
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در الگوي . و فرهنگ اسالمي گرديد تمدناسالمي در نيمه قرن چهارم؛ عصر طاليي 
به شهر به مفهوم ) ي و دولتيتمدنشهر بدون تأسيسات ( townمزبور مراكز جمعيتي از 

City )شهر داراي تأسيسات سياسي و اداري و تشكيالت دولتي و نظارت حكومتي (
  . يعني شهرهاي با تأسيسات سياسي و اداري تبديل شدند

در يثرب با شهري داراي بسياري از جزئيات عناصر شهري رو به رو ) ص(پيامبر     
پيرامون بناي مساجد، داراالماره و تعيين ) ص(ترين عمليات شهرسازي پيامبر ؛ عمده∗شد

، براي )بازار، داراالمارهجامع، (مثلث كالبدي شهر اسالمي . محل بازار صورت گرفت
در محل قبا مسجدي بنا شد كه . بنا گرديد) ص(تأمين مصالح ديني و سياسي پيامبر

او به . كرد همراه بنّاء و كارگران در شكل چيدن آجر كمك و دخالت مي) ص(پيامبر
عنوان مؤسس شهر مدينه، نخستين خشت بناي مسجد قبا را در قبله مسجد نهاد و كار 

با ورود به مدينه، مسجد مدينه را ساخت و قبايل را در . قبا آغاز گرديدساخت مسجد 
بدين ترتيب . . محالت و اطراف مسجد سامان داد و براي هر محله مسجدي بنا كرد

اي از طريق مساجد با مسجد مركز كه در ميدان بزرگ  مردم هر محله به صورت شبكه
مسجد جامع مدينه با وظايف . ط بودندشد، مرتب شهر واقع بود و مصلي العيد ناميده مي

متعدد امنيتي، قضايي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي مركز شهر جديد پايتخت امپراطوري 
مدينه در سرزميني وسيع و پر آب و غني از مواد معدني قرار داشت و از . اسالمي بود

هر جهت مناسب براي توسعه بود؛ اين شهر تجربه شهرسازي يهود و دژهاي قبايل 
دژ عربي و چند سقيفه و دهها دژ يهود  ۵۹اين شهر از تعدادي خانه و . عرب را داشت

                                                           
هاي متعدد و مستند تلمسانی به وجود برخی از اصناف و صاحبان حرف و مشاغل در مدینه هنگام  در گزارش.  ∗

یاط، شکن، حنّاط، خباط، عرفاء، خ اشاره شده است از نجار، بنّا، حداد، خرّاط، مساح، قین، هیزم) ص(حضور پیامبر
بزّاز، جلّاب قابله، صیاد، سقّاء، سالخ خافضه، دلّاك، طباخ الشواء، مرضعه، مغنین، قصاب، نانوا، کبابی، خواص 

خود روزگار   در یثرب سکونت داشته و با حرف) ص(صاحبان این مشاغل سالها پیش از ورود پیامبر
ن حرف مالقات کاري داشته است و در حیات با یک دهه سکونت در مدینه با صاحبا) ص(پیامبر .گذرانیدند می

، 289، 286، 279، 275، 265، 269، 263، 262تخریج الدالت السمعیه، صص : ك.ر .اقتصادي آنها موثر بوده است
 ..و 691، 680، 243، 252، 324

  



137/ پارادایم شهرسازي اسالمی،وقف و حفظ محیط زیست   
 

  

بخش قابل توجهي از فضاي مدينه به بازارهاي  ∗.شكل گرفته بود] اُطم جمع آطام[
پراكنده اختصاص يافته بود، محورهاي اصلي شهر معموالً به وسيله بازار شكل خود را 

هاي مهم مدينه كه از بازارهاي ثابت به سبك ايراني از جمله بازار«آورد،  به دست مي
  )۴۶پيرنيا، ص . (»رفت؛ بازار آهنگران بود بشمار مي

بازارهاي متعدد مدينه را با هدف سياسي اقتصادي و تأمين امنيت تجار ) ص(پيامبر     
در يك نقطه متحد نمود و با نظام ) ۶۵ابن رامی، ص(مسلمان در برابر بازارهاي يهود 

هايي  در مسجد النبي، خانه) ص(در كنار محل سكونت پيامبر. رسي بازار را كنترل کردباز
هايي و  خانه و آبريزگاه هاي نمايندگي  خارجي و ميهمان جهت اسكان سفرا و هيئت

قرار ... المال و خوابگاه اهل صفه و محل سالح و زندان و انبار خوراك سال و محل بيت
ك و اوليه قصبه؛ مركز اداري شهر در شهرهاي اسالمي اين مجموعه نمونه كوچ. داشت
ضمن استفاده ) ص(شكل گرفت؛ پيامبر) ص(كالبد اصلي مدينه با نظارت پيامبر. گرديد

نيز   ي مردم مدينه و امضاء برخي رفتارهاي آنها از وحي الهيتمدنها و تجارب  از آموزه
ر خصوص حفظ محيط د) ص(هاي كارساز پيامبر از جمله دخالت. گرفتند كمك مي

؛ نزاع قبايل »المحي االهللا و رسوله«با بيان ) ص(است پيامبر» حمي«زيست انساني مدينه، 
پتانسيل . برداري از منابع آب و علف سرزمين بقيع در يثرب را پايان داد ذي نفع در بهره
اي كه هويت انساني در آن آشكار شود و امكان  در بناي جامعه) ص(فرهنگي پيامبر

تعيين (در حديث حمي . طيبه فراهم گردد؛ به كار گرفته شد ةسازي و كسب حيا انانس
هاي خصوصي  ؛ اسالم رابطه مالكيت...) برداري از محل داراي آب و علف و حق بهره

) ص(با تأسيسات و خدمات عمومي شهر را به روشني مشخص كرده است؛ حكم پيامبر
در دفع زيان و جلب ) ص(م اجتماعي پيامبرعا  اي از سيره در مورد حمي در بقيع نمونه

. در يثرب بود) ص(هاي شهري پيامبر منفعت است كه محور اصلي نخستين فعاليت

                                                           
و . ه اسـت ها و معابر در فقه اسالمي آمد در خصوص امور مربوط بناها، بازارها و خانه) ص) (ص(سيره پيامبر. ∗

چند قرن بعد و منابع مستقلي در مسائل ساخت بنا و رعايت حقوق خاص به آن مانند االعالن الحكـام البنيـان از   
الرامي و الجدار از عيسي بن موسي تطيلي تدوين گرديد و قضاتي متخصص در امر ساختمان و حقوق معابر و  ابن

  . شوارع و مسايل مربوط به آنها تربيت شدند
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هاي  ، انسجام و وحدت در مدينه ايجاد كرد و محدوديت)ص(اقدامات نخستين پيامبر
طبقاتي را حذف نمود و بازارها و ميادين و فضاهاي عمومي را در ارتباطي معنوي با 

هاي آب و تقسيم ثروت بين با اقطاعات و وقف زمين و چاه) ص(پيامبر. خود قرار داد
نامه عمومي اسالم بين طبقات مختلف موجود در  مهاجر و انصار و تدوين نخستين پيمان

مدينه، و تقسيم افراد به حضري و بدوي؛ و تبيين الگوهاي رفتاري مناسب، منشأ خير و 
ها بين مردم و تعالي  تقسيم ثروت) ص(اسي پيامبردو شعار اس. بركت يثرب بود

هاي وجه اهميت الگوي آرمان شهر اسالمي در تاثير بر سازه. هاي انساني بود ارزش
زيرا واحد آرمان شهر اسالمي انسان مومن . مادي شهر و عناصر اصلي كالبدي آن نيست

  ي و بغداد عباسي،هاي معماري و تزئينات آنها، قرطبه و دمشق امو حضري است نه سازه
زيرا رفتار . شهر اسالمي در چارچوب سيره نبوي نيستندبا همه عظمت و شكوه، آرمان

نخستين نمونه آرمان شهرهاي اسالمي  مدينةالنيبشهروندان آن مطابق رفتار شهروندان 
براي شهرهاي اسالمي تأمين عدالت و برابري ) ص(هاي آرماني پيامبر ارزش. نبوده است

) امضاي نخستين قانون اساسي مكتوب(آميز ـ  زيستي مسالمتو هم) خوتپيمان ا(
در موارد ) ص(پيامبر. اشاعه فرهنگ انساني، تأمين سالمت روح و ثبات اجتماعي بود

كه ذكر شد سعي در كنترل فرآيندهاي متعدد در برخورد با طبقات مختلف اصناف چنان
اساس در نگاه كلي مردمي كه در شهري مطابق قوانين شرعي اسالمي داشت؛ بر اين 

دادند، براساس خدامحوري  عربستان بر اساس قوميت و منزلت تجمع شهري تشكيل مي
مهاجرت كردند و ) ص(به طرف پيامبر العرب جزيرةو مسجد محوري از نقاط مختلف 

شهر جديد كه داراي قدرت ديني و تأسيسات سياسي اداري جديدي بود؛ مدينه النبي 
  .ناميده شد

هاي متفاوت و با هويت و عامليت و كاركرد جديد در بافت  انبوه مهاجران با ماهيت      
سياسي اجتماعي نوين مدينه شهري الگو شكل دادند شعاع آن جهان اسالم را فرا 

آرمان شهر اسالمي، الگوي مناسب شهرهاي جديد بود كه در گستره وسيع . گرفت
ساني زباني، مذهبي، فرهنگي اين شهرها از ناهم .امپراطوري اسالمي در حال تولد بودند
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و قومي برخوردار بوده و مانند شهر مدينه تركيبي از دنياهاي كوچكي بودند كه با 
  . شدندذهنيت و واليت نبوي با يكديگر مرتبط مي

ظهور قدرت دولت در ساختار و فضا و هويت شهر ) ص(از وجوه اهميت كار پيامبر     
در ) ص(اندازهاي قدرت دولتي در مدينه به وسيله پيامبر ن چشمنخستي. مدينه است

و تعيين روابط هنجار بين نيروهاي كار در مدينه  ∗بكارگيري نيروهاي كارآمد، صنعتي
انجام اين گونه . او نهادهاي اداري تركيبي و منطق اداري جديدي را حاكم ساخت. بود

ه سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي اقدامات مشابه كه در انبوهي از روايات و در سير
منعكس گرديده است، قلمرو فرهنگي شهر را تعريف كرد و روياي شهر ) ص(پيامبر

عقالني و آرمان شهر بشري را محقق نمود و قدرت اسالم در سامان دادن به روابط 
سپري نشده بود كه ) ص(شهري را به نمايش گذاشت و هنوز يك قرن از رحلت پيامبر

هاي مادي داراي هويت يكساني  شهرهاي اسالمي كه عليرغم تفاوتاي از  مجموعه
بودند در اصفهان، نيشابور، فارس، تاهرت، قيروان، شيراز، قم، قاهره، مهديه، بلخ، بخارا، 

ويژگي بارز شهرهاي اسالمي تأثير . تا نيمه قرن دوم هجري شكل گرفت... سمرقند و
صفهان مثال كالسيك از تأثير جهت ا«. هاي معماري و شكل شهر است مذهب بر سازه

 )۲۸۰حکيم، ص. (»ديوار قبله بر طرح و شكل شهر است

  
  :حفظ محیط زیست از واقعیت تا خیال

حفظ محيط زيست و آثار تاريخي امروز امر مقدسي در شهرسازي است و بسياري        
مشغول از مردم در سرتاسر جهان توسعه يافته خود را با حفظ محيط طبيعي و تاريخي 

كه لينج متذكر شده است، افراد بسياري در بدو در كشورهاي توسعه يافته چنان. اند كرده
هستند و ارايه تصوير شهرهاي خوب و حفظ محيط » شهرهاي شر«امر قادر به ترسيم 

. شودزيست و آثار تاريخي رويكردي انقالبي و نجات در آخرين لحظات محسوب مي
هرها و تئوريهاي خيال پردازانه محسوب شده و رؤياي آرمان شهر جزو نظريات باغ ش

                                                           
   را كه اسير شدند، براي آموزش نيروهاي مسلمان به كار گرفت) قين(دوازده صنعتگر يهودي ) ص(رپيامب. ∗
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اما، در كشورهاي جهان سوم بويژه در جهان . آرمان شهر مبدأ و مقصد مشخصي ندارد
فضاي شهر . اسالم محيط زيست طبيعي و تاريخي شهر ثبات و تداوم پيدا كرده است

ه كيهاني همچنان جزء الينفكي از تاريخ و محيط طبيعي است؛ و در چارچوب نظري
در حوزه شهرهاي اسالمي اين امر به . تا حدودي قابل بررسي است. ) ۱۰۳لينچ، ص(

ها به وجود آمده است، مكه، مدينه،  ويژه در خصوص شهرهايي كه در اطراف حرم
كربال، نجف، مشهد، قم محيط زيست كالبدي، استمرار زماني و ثبات مكاني دارد و 

هاي اسالمي در كنار هجوم مقتضيات ناشي از گاه تهاي مطلوب بقاء دائمي سكون زمينه
امروزه عالقه به طبيعت و ميل به . توسعه در زمان معاصر، همواره تأمين شده است

هايي است كه سراسر جهان شهرنشيني در كشورهاي نزديك شدن به عناصر آن احساس
هايي جهت يدگاهپردازان معماري در حال ارايه د توسعه يافته را فراگرفته است و نظريه

هستند و با ايجاد نهضت واحد حفظ محيط » فرهنگ و اهداف توسعه«ادغام كارآمد 
) ۳۴۱لينچ، ص. (هاي زيستي انسان را تداوم بخشند كوشند تا تجمع زيست و تاريخ مي

شهرهاي ايران نيز اين امر تا حدودي ايجاد ارتباط فعال و  در جوامع اسالمي و در كالن
عماري و فرهنگ و حفظ و پيوستگي ميان موقعيت تاريخي و توسعه؛ منطقي بين هدف م

بر همين مبنا كه تئورهاي نظريات معاصر . پردازان است ترين مشغوليت ذهن نظريه عمده
در خصوص شهرها قادر به تحليل شهرهاي اسالمي نيست و به گفته شاكر مصطفي 

وص شهرسازي اسالمي كه گذشت تاكنون تئوري واحدي كه بتواند مدلي در خصچنان
  .هاي مختلف و مهم زندگي شهري را با هم تلفيق كند، وجود ندارد ارايه دهد و جنبه

طرح اين مسئله ضروري است كه شهرهاي ايراني و اسالمي نيز با وجود تجربه      
گذارند، آثار نامطلوب شهرهاي  ديرينه و اصيل كه در خصوص شهرسازي در اختيار مي

اين وضعيت همواره زمينه اين تفكر . دهند معاصر را هم از خودشان ميجهنمي در دنياي 
پردازانه غربي معاصر در خصوص ايجاد  هاي خيالرا فراهم ساخته است كه به ديدگاه

پردازانه غربي دور كردن  هاي خيالخواسته ديدگاه. شهرها نيز توجه كنيم آرمان
ان مو به مو بايد به بهشت جه«هاي زيستي از جهنم به سوي بهشت است،  مجموعه
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تبديل شود و اين كار با يك معماري كامل در محيط و جامعه وتوجه به اين نكته كه 
  ) ۸۶لينچ، ص. (پذير است مجموعه زيستي در حكم يك بناي زنده است، امكان

اين ديدگاه در حوزه همه شهرهاي جهان نيز مطرح است و شهرشناسان امكان      
ر مورد ريشه و مبدأ شهر را باور ندارند و هر شهر را حاصل وجود تئوري عمومي د

اي از  دانند كه شكل خاص خود را از طريق زنجيره فرآيند خاص و انباشتی تاريخي مي
رويدادهاي فردي، وقايع و تصادفات تاريخي و محلي با نفوذ فرهنگ و در چارچوب 

توان با  هر شهر را مي. اقليم خاص و ساختار اجتماعي و اقتصادي به دست آورده است
گفتن يك داستان توصيف كرد و هر شهر داستان خاص خود را دارد به ديگر شهرها  

توان تعميم داد به جز در عناصر كوچكتر خاصي كه نقش تكراري دارند نظير نمي
يا ) ۴۵لينچ، همان، ص (شود  هاي شهر پياده مي الگوهاي رشد كه اغلب خارج از دروازه

ها در حمل و نقل، حتي اهميت گذرها، و توقفگاه ها، رت يا عملكرد آبراهنفوذ مكان قد
 . اين عوامل مشترك نيز محدوديت فرهنگي دارد

  
  :پیشینه تدوین احکام محیط زیست

با اين وصف مطالعات تاريخي و اقليمي و درك محيط زيست شهرهاي اسالمي از      
رهيافت نظري به مباني ديني محيط و زيرا توجه و . العاده برخوردار است اهميت فوق

انجام تحقيقات نظري گسترده در مفاهيم زيست محيطي در اسالم و تدوين قوانين 
هاي حقوق  ها در مجموعه محيط زيست اسالمي در چارچوب احكام خمسه و تدوين آن

اين مهم همواره در دستور كار فقهاي اسالمي . مدني از ضروريات جامعه معاصر است
شته است و حجم عظيمي از آثار اسالمي در اهميت حفاظت از محيط زيست قرار دا

اي از فتاواي علماي مسلمان در خصوص  انساني و طبيعي توليد شده است و مجموعه
هاي  برداري از سازهحفظ محيط زيست و آثار تاريخي و روابط بين شهري و كيفيت بهره

ها، فاضالب و  اكن عمومي، نصب پنجرهمعماري و نحوه استفاده از معابر، آبريزها و ام
رفتار با اطفال، حيوانات، نظارت بر  ،نظافت معابر شهر ومحل ساخت اماكن صنعتي 

 ،...اصناف، اهل ذمه، احكام اماكن عمومي، احكام بازارها، احكام اجاره، شفعه، حمي و
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وره اين آثار اسالمي در د ∗.در چارچوب احكام خمسه فقهي بيان و تدوين شده است
وسيله افرادي خبره و آگاه ه هاي بزرگ اسالمي، ب اسالمي و در پايتخت تمدنشكوفايي 

ترين تأليف قوانين شهرسازي اسالمي در قرون عمده. در امر عمران تدوين شده است
او از . الرامي است ؛ آگاه به عمران شهري ابن»عمدةالبنا«وسطي از معمار و بناي متبحر 

ها و  بام ها و پشت ها و پنجرهها و ناودان كام معابر و شوارع و كوچهزاويه ديد فقيه؛ اح
ها و احكام طرق، احكام  ها و سقيفه آبريزها و مساجد و عرض و ارتفاع ديوارها و پل

المال مسلمين و  ها از بيت ها، احكام سد معبر، وجوب دايم اصالح و تعمير راه كوچه
 هاي دفع فاضالب الح آنها و احكام شبكهها و اص راهها، احكام حفظ قنات  توسعه

احكام روابط مالك و مستأجر و احكام و قوانين ضرر در شهر  )۱۱۹تحف العقول، ص(
او بابي را به احكام ضرر . اسالمي و آثار مخرب آن در عمران، را بررسي نموده است

  )ابن الرامی(. خراش اختصاص داده است دود و بوي بد و صداهاي گوش
الرامي احكام خود را به احاديث نبوي و فتاوي علماي  جالب توجه اينكه ابن نكته     

 .پيش از خود از نيمه دوم قرن دوم هجري تا علماي معاصر خود؛ مستند ساخته است
ها وی از جمله مهمترين مسائل توسعه شهری برخورد مالکيت با توسعه طرق و کوچه

موارد متعددي از فتاواي فقها در سالهاي  او )۹۲ابن الرامی، ص( .را بررسی نموده است
كار . هـ در خصوص امور شهر را ذكر كرده است٧٣٤هـ و ٢١٣/ هـ٤٢٠هـ، ١٩١
الرامي نخستين تالش مسلمانان براي تدوين مباني سيره نبوي و فتاواي علماء در  ابن

هاي تاريخي و تداوم كالبد زيستي شهر نيست؛ بلكه  حفظ محيط زيست و حفظ ارزش
اند؛ دستورات فقهي را به صورت ها تن از دانشمندان اسالمي كوشيده از او ده پيش

محققان بسياري چون كتاني . كنند  هاي حقوقي قابل استفاده در عصر خود ارايه مجموعه
ها هاي معاصر آن هاي تشكيالت اسالمي كه در دولت اند تا ريشه و تلمساني كوشيده

عي زندگي و تداوم و پيوستگي عمر شهرهاي باعث قوام زندگي و حفظ جريان طبي
تلمساني . جستجو كنند) ص(هاي آن در عهد پيامبر اسالمي بوده است را در نمونه

                                                           
مانند اطالق واجب در . ها و عناصر اصلي شهر با احكام خمسه بيان شده است در متون فقهي، برخي سازه  ∗ 

  ...مورد بنا و تعمير و حفظ ديوار و حصار و امكانات دفاعي شهر و
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ها شهر  بوسيله آن) ص(گزارشي جامع از نخستين تشكيالت اسالمي كه دولت پيامبر
  . نمود، آورده است مدينه را اداره مي

. شهرهاي اسالمي توجه به آب و هوا استاز جمله منابع مدون در خصوص آرمان      
طبق نظريه كارل . اند محققان شهرشناسي آب را عامل اصلي پيدايش شهر دانسته

گردد  ها باز مي پيدايش شهرها به مديريت و كنترل آب) Karel voit Fogel(وايتفوگل 
اسالمي در خصوص  تمدنبخش انبوهي از ميراث مكتوب  )۴۸عبدالستار، ص(

مسلمانان در خصوص استخراج و تنظيم و كنترل آب است و فتاواي فقهي هاي  تالش
كه ذكر شد چنان. بسياري مربوط به مسئله آب از جهات مختلف به جا مانده است

  . الرامي به احكام قناتها اختصاص يافته است بخشي از كتاب ابن
  

  فرهنگ انتخاب مکان شهر
آب و هوا بوده است و  ،اب محل شهرنخستين مالك اساسي مسلمانان براي انتخ     
خواستند به عنوان شهر  هاي خاصي در مورد كيفيت و كميت آب مناطقي كه مي شيوه

هاي آب و هواي مناسب براي انتخاب شهر را در  اند و نشانه انتخاب كنند، تدوين نموده
اي ه بيتوته كردن به تناوب و دفعات متعدد در زمان. اند منابع متعددي منعكس كرده

آب و هواي منطقه با  اريگهاي متفاوت براي حصول اطمينان از ساز مختلف به مدت
، كيفيت خوب در محيط كه قرار بود براي شهر )۹۸-۹۹عبدالستار، ص(طبع انسان 

در روايات اسالمي . ايجاب شود، از عوامل گزينش مكان مناسب تأسيس شهر بوده است
تنها مكاني . ب محل شهر تصريح شده استبه اهميت و نقش اصلي آب و هوا در انتخا

- تحف. (داراي هواي پاكيزه و آب فراوان و زمين حاصلخيز مناسب مكان شهر است

  )۱۱۹العقول، ص
. نام شهر رقاده حاكي از اهميت خاص مسلمانان به آب و هوا در انتخاب شهر است     

حيث آرامش طبيعت اين شهر به دليل اينكه محل بسيار مناسبي از ) ۵۵، ص۳ياقوت، ج(
ساخت، تبديل به شهر  بر اعصاب محيطي انسان بود و زمينه خواب راحت را فراهم مي

هاي شايع  از بيماري شهربا اين وصف، جلب منافع و دفع مضار به ويژه دور بودن . شد
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هاي اصلي در  و عفونت كه از عوامل نابودي شهرها در قرون وسطي بود، از جمله مالك
بدين سان محيط زيست در حوزه . ي تأسيس شهر اسالمي بوده استيابي برا مكان

ها به منزله اجراي دستورات و شهرهاي اسالمي مفهومي مقدس است و آمايش سرزمين
دان اسالمي كه مهمترين متن كالسيك جغرافيايي  مقدسي جغرافي. باشدقوانين الهي مي

در تعريف شهر اسالمي، آن  هاي شهر اسالمي را عرضه نموده، با لحاظ كردن مأموريت
اي داراي ساختار سياسي، اقتصادي، اداري، انتظامي و نظامي و اقليم و آب و  را پديده

شهر هر بلدي است كه محل سكونت سلطان و ادارات دولتي : نويسد هواي دانسته و مي
اوست و شهرهاي بسياري به آن متصل است و داراي آب و هوا و غذاي كافي و 

هاي مناسب و آثار باستاني  بازار و مراكز تفريحي و نرخ  عي و تجارتمحصوالت زرا
پردازان كنوني شهر، از  نظريه... . است؛ مانند شيراز، دمشق، قيروان، بلخ و طخارستان و

دوري از خطر (وجود مقدار كافي مواد غذايي، ايمني (بقاء : ها اكنون با عناوين اين مالك
و ) امي آهنگ موزون طبيعيت بدن مانند خواب باشدمحيطي كه ح(، سازگاري )و سموم

  ) ۱۶۶لينچ، ص.(اند از اين سه به عنوان مالك اصلي شهر ياد كرده
هاي پايدار و مستمر  زيست در حقيقت تعريف و توصف شهر اسالمي، وصف محيط     

ای طاليي از هاي گوناگون امپراطوري اسالمي است كه در قرون وسطي دوره در اقليم
آدام متز سوئيسي، حقيقت موفقيت و اصالت اسالمي در . ايي را پشت سر گذاشتندشكوف

شهرسازي قرون وسطي را با تشبيه ايران قرن چهارم در دوره اسالمي به سوئيس معاصر 
آنچه باعث : در نهايت بايد گفت. از حيث رونق و آباداني، مورد تأكيد قرار داده است

نسان در قرون وسطي در نقاط مختلف زمين پيدايش كالبد محيط زيستي مناسب ا
ترين سند بر اين حقيقت تاريخي، آثار حكومت گرديد، فرهنگ اسالمي بود و مهم

فرهنگ اسالمي در اسپانياي قرون وسطي در تأسيس و توسعه شهرهايي مانند قرطبه و 
  . دار شهرهاي پيشرفته در اروپاي قرون وسطي بودندمجريط بود كه پرچم
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به نخستین گام اداري مسلمانان جهت توسعه و حفظ محیط وقف و حس
  :زیست

به منزله غلبه شهرنشيني بر بدويت و ايجاد فضاي شهري مناسب براي  ظهور اسالم     
با دعوت به سواد ) ص(پيامبر. حفظ شخصيت انسان، ركن اصلي محيط زيست است

بشري  تمدنر تاريخ را د) urbanisation(ي اساسي از گرايش شهرنشيني  اعظم مرحله
. شهر اسالمي است ١٤٠٧آغاز نمود كه نتيجه آن تا پايان قرن چهارم هجري پيدايش 

جمالت مغيره بن شعبه در پاسخ به سردار ايراني در جنگ قادسيه نمونه مويد حقيقت 
را توسعه )ص(مغيره علت پيوستن و فداكاري عرب در محضر پيامبر: مزبور است

ما مردار خورديمي و خوك و «دانسته است؛ ) ص(ه پيامبروسيله شخصيت انساني ب
برادر و پسر عم خويش را سوسمار طعام كرديمي، ضاللت بدان مرتبه رسيده بود كه 

) ۱۰۳ابن عصم، ص(بكشتمي و مال و متاع او برديمي و برخود حالل دانستيمي 
كه نسبت به كه مورد توجه اعراب قرار گرفت ايجاد محيطي ) ص(مهمترين اقدام پيامبر

ها نوعي  محيط زيست دوران جاهليت در مرتبه بسيار باالتري قرار داشت و براي آن
مهاجرت از زندگي شر و جهنمي به سوي زندگي در شهر خوب و بهشتي محسوب 

براي توسعه و حفظ و تثبيت محيط زيست آرماني كه از مفاهيم ) ص(پيامبر. شد مي
حمي و حسبه كمك گرفت و زمينه نخستين  از وقف، اقطاع،. شهرسازي اسالمي است

وقف از جمله مفاهيم . ترين و كارآمدترين تشكيالت اسالمي را فراهم ساختتأمين مهم
در . اند االدياني است كه ملل مختلف به ويژه ايرانيان قديم بدان پاي بند بوده ديني بين
. شهرها بوده استها، كليساها صدقات جاريه و اوقاف ضامن تداوم  ها، كتيبه آتشكده

  ) ۲۰۳شهابی، ص(
مفهوم وقف و حسبه در اسالم ريشه در احاديث و سيره نبوي دارد كه به شكلي در 

به شكل ديوان وقف و ديوان حسبه، نخستين اداراتي بود كه ) ص(عصر پيامبر
اول من وقف (به عنوان نخستين اموال ) ص(تأسيس كرد و از اموال پيامبر) ص(پيامبر
همواره احباس و موقوفات ) ۵۶۶- ۵۶۷تلمسانی، ص. (اند موقوفه ياد كرده) سالماالفي

موقعيت اصلي و حياتي در حفظ مصالح شهرهاي اسالمي داشته است و اين اهميت در 
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از . ها و اجناس منعكس گرديده است انبوهي از فتاواي فقها در خصوص حفظ موقوفه
ستحكامات براي تأمين امنيت دفاعي جمله بناهاي واجب در شهر اسالمي، ديوار و ا

و اقتصاد جوامع  تمدنمراكز تعليمي و آموزشي از جمله سنگرهاي فرهنگ و . است
محققان كاركرد سنتي . اسالمي است كه هويت اسالمي خود را به وسيله وقف حفظ كرد

ي بين وقف و آموزش و مبارزه با استعمار را وقف در حفظ جوامع اسالمي و رابطه
  . اند تأكيد دادهمورد 
نمونه عملكرد مثبت وقف در جامعه اسالمي شمال آفريقا حفظ آموزش و اقتصاد      

شمال آفريقا بود و قف اجازه نداد تا اقتصاد كشورهاي شمال افريقا تابع اقتصاد فرانسه 
باديس و  گردد و خيرالدين تونسي، ثعالبي، طاهر بن عاشور و سيدي بومدين و ابن

ني عبدالوهاب با استفاده از اوقاف مدارس در برابر استعمار ايستادند و شنقيطي و حس
الوقف و التعليم و و االستعمار، . (زدايي در شمال آفريقا را ناكام ساختند عمليات اسالم

  )۲۹۴- ۲۹۷ص
ها، كاروانسراها،  ها، آبشخورها، راه ها، حمام هاي بيمارستان از جمله مفاد وقفنامه     
ارها، قوانيني جهت حفظ محيط زيست انساني و ارائه خدمات به تمام طبقات ها، باز كاله

  . اجتماعي و رعايت نظافت و مسائل ارزشي و اخالقي است
تا پايان دوره اسالمي، همواره شكوفايي و رونق وقف از عوامل ) ص(از عصر پيامبر     

ها صرف  وقوفهي بوده است و هر زمان درآمد متمدناصلي رشد و كارآمدي موسسات 
خوشگذراني و سوء استفاده اشخاص قرار گرفته است، كالبد محيط زيست اسالمي در 

  . هم شكسته شده و زمينه رخنه و سلطه بيگانگان در آن فراهم شده است
زيستي اسالمي نمونه موفق تالش اسالم براي ايجاد هم تمدنتجربه وقف در      

مراني وقف و اثرات احباس در تأسيس و حفظ آميز اجتماعي است نقش بارز ع مسالمت
و فرهنگ  تمدنتأسيسات مذهبي، سياسي، اجتماعي، آموزشي در شكوفايي نه قرن 

نظر به اهميت حياتي وقف در حفظ شؤون مختلف جامعه اسالمي، . اسالمي ظاهر شد
اي جهت نظارت بر اوقاف در تشكيالت اسالم تدارك ديده شد و ناظر تدابير گسترده

» ديوان حسبه«و از جمله وظايف اصلي . قاف از موقعيت اداري بااليي برخوردار بوداو
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شكوفايي وقف در عصر فاطمي و مماليك در مصر . نظارت بر حسن اجراي اوقاف بود
حفص و سعديان در شمال آفريقا؛ عامل اصلي  مرين و بني و دوره موحدي و بني

  . بوده استاسالمي در مصر و غرب اسالمي  تمدنشكوفايي 
اقدامات متعددي ) ص(رسد كه پيامبر مي) ص(تأسيس ديوان احباس به عصر پيامبر     

الوزن وزن اهل مكه و المكيال (كاالها، اوزان   نرخ دربراي تنظيم بازار مدينه با دخالت 
هاي نظام حسبه را فراهم نمود و به تدريج نظام  ، زمينه...و ) ،۶۰۲اهل المدينه تلمساني، 

. اي مستقل در مجموعه دواوين تشكيالت اسالمي تأسيس گرديد ت به صورت ادارهحسب
هاي حقوقي مربوط به  نخستين منابع اسالمي كه در نيمه قرن دوم تدوين شد، مجموعه

ها و تزئينات و روشنايي و نظافت شهر هاي بازار و معابر و شوارع و كوچه تنظيم فعاليت
رل رفتار خرابي و تنظيم ارتباطات شهري مردم و صاحبان ها و مغازه داران و كنت  و دكان

 . حرف، در شمار كتب معتبر فقهي به قرار گرفت

  
  :وقف و تداوم محیط زیست و تاریخ در ایران

كارآمدترين موسسه ديني است كه پويايي خود را حفظ  چنانهموقف در ايران      
مي نسبت به ساير نقاط جهان اسال تمدنكرده و سابقه تاثير آن در دوران شكوفايي 

ها و ربع رشيدي دو مؤسسه و نظام آموزشي و سياسي  نظاميه. نظير است اسالم بي
اجتماعي نمونه ايران در قرن چهارم و هفتم هجري است كه باعث تداوم فرهنگ و 

نامه ربع رشيدي آمده حاكي از آنچه كه در وقف. اسالمي و شكوفايي آن بوده اند تمدن
وقف در حفظ محيط زيست انساني و تداوم جوامع انساني است و تجربه جايگاه 

نامه ربع رشيدي جزئيات در وقف. باشدتاريخي رابطه دين و توسعه مفيد انساني مي
روزمره ساكنان ربع از خوراك و پوشاك و مصالح تعليم و تفصيل دروس و امور 

و مخزن ادويه، تعالي و تداوم  خانهدارالمساكين، دارالضيافه، امور دارالشفاء و شراب
او در مورد احوال . شيوه زندگي انسان و حفظ محيط زيست شهرستان ربع رشيدي است

بايد متولي، دو مدرس را تعيين كند كه يكي : نويسد مدرسان و معيدان ربع رشيدي مي
عالم باشد برعلم تفسير و حديث و متقن باشد در آن و موصوف باشد به حسن سيرت 
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مدرس ديگر مردي باشد فاضل و عالم به اصولين و فروع، نيكو سيرت و مشهور  و.... 
به صالح و اگر متقن باشد و عالم باشد به علوم عقلي و حساب و صاحب ذوق باشد در 

  )۱۳۰طبيب، ص(» تر باشدسلوك اولي
در مورد خوراك به جزئيات مواد غذايي كه ارزش غذايي مناسب داشته باشد را      

دادن به درويشان و مسكينان از ديگي كه معروف است   در كيفيت آش: كرده است اشاره
ايم و آن در بازار شهرستان  را معين كرده آنبه ديگ مسكينان در موضعي كه جهت 

ي آش و دو تا نان به موجب مذكور بستانند،  هريك از مسكينان كاسه... رشيدي است؛
تمام معتمد باشند و امين و متدين و قطعاً جماعتي كه مالزم پخت آش باشند بايد كه 

پيرامون مسكرات نگردند و در حوايج آن خيانت نكنند و آش پاك پزند و خوش طعم و 
ديگ و كاسه پاك دارند و وقتي گوشت گوسفندان موافق دست ندهد به گوشت 

در تفيل امور دارالشفاء ) ۱۴۴طبيب، ص. (»...گوسفند نپزند بلكه گوشت گاو پزند و
رود طبيبي حاذق مالزم آن باشد و بكره و عشياً مداوات كند و كمال اشفاق به  ط ميشر

و بايد كه آن طبيب . جاي آورد و مسكن او در آن خانه باشد كه در جنب دارالشفاست
قادر باشد به درس طب گفتن و دو متعلم را همواره درس گويد و بايد كه آن دو متعلم 

  ...لم طب مهوس و مجد و متدين و امين باشندمردم زيرك باشند و در تحصيل ع
و شرط چنان است كه اين تمامت نان : نويسد نان شهرستان وافق مي پختدر مورد      

... راتب مذكور نيك بريان پخته باشند و گندم آن نيكو پاك كرده و به آرد بيز تنك بيخته
  متن )۱۶۱طبيب، ص(» ...و نمك بسيار در نكنند و بايد كه خمير آن تمام برآمده باشد و

ها در تأسيسات مذهبي آموزشي، سياسي، درماني ايران شامل موادي است كه  نامهوقف
  . ضامن سرزندگي شهرهاي اسالمي است

  :نتیجه
كه باعث عبور شهرهاي كنوني از بحران مدرنيته و مضرات  راهكارهاييبررسي      

بايست اين راهكارها مي. است توسعه گرديده و موجب تأسيس آرمان شهرهاي اسالمي
ها و تجارب شهرسازي مسلمانان در طي نه  هايي باشد كه از برآيند فعاليت براساس مدل

تجربه فقيه ابن . اسالمي و تعاليم قرآني و روايي طراحي شده است تمدنقرن شكوفايي 
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اء الرامي و موارد مشابه که در توسعه جديد شهرهاي افريقيه در هنگام حاکميت فقه
گشاي فقهاي معاصر در ارايه احکام در خصوص اي از منابع راهتدوين شده است، نمونه

مسايل شهري در توسعه جديد شهرهاي اسالمي در عصر مدرنيته است و حاکي از 
که در نمودار آمده چنان. هاي مدرنيته استامکان موفقيت مسلمانان در عبور از بحران

مي در اين حقيقت متعالي نهفته است که انسان است مباني نظري آرمان شهر اسال
به گفته محققان فلسفه محيط؛ هيچ ديني نسبت به . جانشين خداوند روي زمين است

: با اين وصف توسعه آرمان شهرهاي اسالمي. محيط چنين ندايي روشن در نداده است
المي تدوين تجربيات دول اس -۲در گرو توسعه واقعي فرهنگ و اعتقادات اسالمي، -۱

در عصر شکوفايي در تشکيالت و اداره امور و تلفيق آنها با پيشرفت هاي نوين 
تدوين جامع نظام حسبه  - ۴. گسترش فرهنگ وقف و اجراي نوين آن -۳مديريت، 

  .  باشدآوردهاي نوين انتظامي و شهرداري جهاني مياسالمي هماهنگ با دست
 

 
 

 
 

  
  

شهر اسالمینمودار جایگاه وقف و حسبه در آرمان   
   

 تشكيالت عالي

 دولت اسالمي

الهي براي تجمع و اسكان  اراده          

 و زندگي در روي زمين

) ص(واليت پيامبر  

 و ائمه معصومين

 حسبه

 وقف

 آرمان شهر اسالمي
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  ه برحکمت و دانائیاي بر نشستان مدینهاصفه
 

 )رانی در همایشنسخ (

  ∗محمدحسین رامشت
  

  ده چکی
معماري .پندارد کمتر کسی جوهره معماري را اندیشه، ومالت فضا را، تفکر نمی     

نعصاره برازش یافته  یک  نشستن اندیشه یک ملت و یا در فصل رسیدگی و به بار تمد
کند و به عبارتی گاه آرمان شهري در فضاي کالبدي عینیت پیدا می. واحد فرهنگی است

آنچه در چهارسده پیش در ایران در . دهدفضاي آن را عطر تفکر و اندیشه سامان می
در هاي عمیق و کهن قالب مکتب اصفهان رخ داد یک اتفاق و یا رخ داد نبود بلکه ریشه

اصفهان . ی منجر شدتمدنمدنیت مردمانی داشت که پس از یک دوره فترت به بالندگی 
زایمان مدنی در این عصر به دست جوانی . کانون و قلب و هسته چنین مدنیتی بود

موحد وعلوي صورت گرفت وجالب آن جاست که وي شهر آرمانی خود را بر دانائی و 
ه وي تدارك آن را دیده بود، داالنی بود که کریدور علم وفناوري ک. دانش بنا نهاد

چهارباغش نامیدند و در محور این کریدور چهار پارك علم وفناوري قرار داشت که 
هاي چهارگانه در این کریدور باغ. هاي تحقیقاتی ما متداول شده استامروزه در شهرك

درخشید، می که درتارك آن مدرسه چهارباغ)باغ هشت بهشت، باغ بلبل، باغ جهان نما(
این مرکز به تربیت صدها دانشمند از فیلسوف . وظیفه تولید دانش را به عهده داشتند

هاي شهر گرفته تا معمار و نقاش و ادیب و صنعت کارپرداخت و به دین ترتیب پایه
. صدرائی منجر گردید تمدنکه این استواري به تولید  دانائی شیخ بر دانشی استوار شد

شد و بدین وسیله پیوند انکیباتورهاي صنعتی یعنی بازار قیصریه ختم میاین کریدور به 
بدین سان بود که اصفهان را نصف جهانش .خوردمراکزتولید دانش با صنعت گره می

                                                           
  دانشگاه اصفهان  يگروه جغرافیا عضو هیأت علمی ∗
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خواندند و این نه به خاطر گستردگی وسعت شهري آن،که به واسطه تولید نیمی از 
  .  دانش بشري در آن عصر بوده است

به  تمدنامروز فضاي کالبدیش به مثابه دفتر ثبت هنر و اندیشه یک  اصفهان که     
یادگار مانده، کتاب فلسفه صدرائی است و هر خیابان آن ورقی از آن ورد مینوي و البته 

نده و رهگذر دانا، از آن جهت که فضائی مذکر است چیزهاي بسیار براي یبراي هر ب
  .نجوي دارد

جوهره یک تفکر مدنی درحوزه اندیشه نبوي است و  فضاي معماري شده اصفهان،     
. به همین خاطر به تمام بشریت تعلق دارد و از این رو میراث بشري خوانده شده است

ها وآجرهاي این مقاله که به روش اسنادي تدارك شده بر سر آنست که از البالي خشت
شده است را باز  این فضاي مذکر، اندیشه وتفکري که مایه به هم آرائی چنین فضائی

ی که دست مایه آن به صورت معماریی به نام مکتب اصفهان باقی تمدنخوانی و مبانی 
  .مانده است را باز شناساند

  فضا، اصفهان، هندسه مقدسه، طراحی شهري، : واژگان کلیدي
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  مقدمه
يند، نماها تدريس ميآينده پژوهي را كه اكنون به عنوان رشته اي جديد در دانشگاه     
هاي هاي مختلف سعي در تحقق آن با مقياساي ديرينه دارد و بسيار كسان با شيوهسابقه

ها و طراحان مدائن فاضله و داستان آينده پژوهي از آستراداموس. گوناگون داشته و دارند
علوم غريبه گرفته تا طراحان شهرهاي مجازي امروزي، همگي در پي تحقق بخشيدن به 

هاي پيش بيني و شيوهگيرد و تنها در طول زمان گرفته و ميكل مييك آرزوي بشري ش
  ) ١٢٨٦.. اسالتر و(الگوي آن دستخوش تغيير شده است دسترسي به اين آرزو و 

روانشناسان و عالمان اجتماعي، آينده را در وارسي و ترسيم خطوط ذهني دنبال      
معني و در قالب سيمرغ، شاه و كنيزك  هاي پراند و فالسفه و عرفا با تدوين داستانكرده

و عقل سرخ و آواز پر جبرئيل و حكما با تعريف هويت جديد چون شاهنامه فردوسي و 
جغرافيدانان با طرح مفهوم آمايش سرزمين، هركدام به نحوي جوابي بدين سئوال پر رمز 

  .اندو راز بشري داده
اند، فرصت تجربه كردنش را نيز در اين ميان بعضي كسان آنچه را در ذهن داشته     

يافته اند و آن جوان موحد علوي كه خانه و كاشانه خود را ترك و در كودكي به ايران 
  .آمده بود از جمله اين كسان است

بخت با وي يار بود كه توانست دانش خويش را در ظرف فضا متبلور سازد و      
بدل گشت و شعاع آن تا دور توفيقي الهي داشت كه آرمان شهر وي به كانون مدني 

  .هاي آن روزگار درخشيددست
  

  هندسه انديشه شيخ بهائي
هاي هندسه فضاي فكري افراد هم درشناخت و نحوه تحليل مسائل و هم در طرح     

لذا ) ١٣٦٨فالمكي ( فضاي كالبدي به وجود آورندگان آن، نقش كليدي و اساسي دارد
ورد هندسه فضاي فكري شيخ بشود ما را در فهم اگر در اين مقدمه اشارتي كوتاه در م

به طور كلي فضاي فكري را درسه مقوله . بسياري از رفتارهاي وي ياري خواهد داد
محيط محسوسات در قالب (هندسه اقليدسي . توان تشريح وتعريف نمودهندسي مي
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هندسه . و هندسه مقدسه) محيط چندبعدي(هندسه فضائي و فراكتال ) تفكر دكارتي
هاي آرمان كري شيخ در قالب هندسه مقدسه قابل تحليل وتشريح است لذا چهارچوبهف

  .شهر وي را نيز بايد در اين قالب به تفسير و تحليل نشست
اصفهان در آرمان شهر شيخ يك شهر با مفهوم مركز سكونت گاهي صرف مطرح      

دارك كننده روح نيست بلكه آن را كانون توليد انديشه، حكمت ودانشي ميداند كه ت
از اين رو مدينه فاضله شيخ را نبايد به ديوار هاي شهر . آرمان شهر كالن وي است

زيند معيشتي مياصفهان محدود كرد واصفهان نه به عنوان شهري با مردماني كه در پي
اصفهان قلب آرمان شهري به وسعت بغداد تا دهلي است كه جان و جوهره . تلقي نمود 
ا بازساخت فرهنگ وتفكر نبوي شكل داده و تغذيه كننده جريان حيات اي رچنين پهنه

بنياد چنين آرمان شهري بر اصول كلي خاصي استوار شده . آيددر اين كالبد به شمار مي
  :ن جمله استآكه از 

 وسعه بر مبناي دانائي و حكمتت -

   تمدنتبديل دانش و حكمت به هويت ملي و -
 م دولتاستقالل جريان توليد علم از نظا -

 الگوي سلسله مراتبي در آمايش سرزمين -

 معماري و تعليم شبكه اي در تعريف هويت محلي -

وي درچهار سده . شوددر تفكر شيخ به خوبي اين چند ركن، برجسته و شفاف ديده مي
دهد كه جريان دانش وحكمت در پيش در يافته بود كه توسعه پايدار وقتي رخ مي

داشته، استمرار و رشد آن در بستر زمان تضمين شده اي بتواند سيري مستمر جامعه
زيرا اگر بالندگي و از نو باز ساخت و توليد دانش به طور مداوم وجود نداشته . باشد

تواند پايدار باقي بماند و در هاي توسعه اگر از حركت باز هم نايستد، نميباشد چرخ
از همين . تضمين خواهد نمود واقع جريان توليد مستمر دانش، استمرار و پايداري آن را

ها و مدارس متعددي بود رو وي در ابتدا دست به كاري بزرگ زد و آن ايجاد دانشگاه
ها در فقه، نخبگاني چون مال صدراها در فلسفه، مجلسي ،كه نتيجه آن آموزش و تربيت

ري هاي نظجمع كثير تربيت شده در اين مدارس عالي پشتوانه. بود..... و دهها مهندس و
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توسعه در ايران را تضمين نمودند و در واقع تحول در جامعه ايران بر محور دانش و 
  .حكمت جريان اصلي خود را برگزيد

وي ايجاد موج . هاي خاصي برخوردار بوداستراتژي شيخ در مورد توسعه از ويژگي     
هاي معمول يعني تكيه بر توسعه تحول و توسعه در ايران را نه بر اساس روش

قرار داد بلكه وي راه ديگري را براي استراتژي توسعه .... كشاورزي ويا صنعت و
وي اعتقاد داشت با ايجاد هويتي . برگزيد وآن تعريف جديدي از هويت ايرانيان بود

تحول  )١٣٨٦شود اسالتر، تعريف هويت جديد نوعی برنامه ريزی برای آينده تلقی می(جديد 
شود و چون اين خاص به سطح كوچه و بازار كشيده مي ايوتحول گرائي از دايره عده

گيرد، لذا ظرفيت ذهني و موج، فراگير و همه احاد اقوام و ملل ونحل ايران را در بر مي
وجودي تحول خواهي ملي افزايش و در نتيجه صاحبان اصلي تحرك اجتماعي، مردم 

موج . عه كشيده شدخواهند بود و با چنين ترفندي تحول خواهي به عمق و ژرفاي جام
حركت آرماني شيخ در مقياس ملي وجه بسيار شاخص و بارز ديگري نيز داشت و آن 

  .تقدسي بود كه وي با طرح آن در چهارچوبه معرفت شريعت بدان بخشيد
هاي زمان خويش رقابت شيخ به خوبي دريافته بود كه براي آن كه بتواند با قدرت     

ني علمي كه بتواند خوراك توسعه را تضمين كند كافي كند، تنها متكي بودن به سازما
  .نيست

هويت مفهومي است كه درهمه عصرها نقش كليدي در (زيرا توسعه برمبناي هويت      
تحركات اجتماعي داشته است اگرچه ممكن است در عصر ما محورهاي موضوعي آن تفاوت 

-شمار ميه ن فكري غير بديگران در واقع اضمحالل در جريا )١٣٨٠كاستلز (كرده باشد 

اصول اصيل تفكر نبوي (هاي معرفت صدرائي آمد و لذا سعي نمود با احياي چهارچوبه
هاي ماهوي و هويت جديدي تعريف نمايد و بنيان) هاي امويان از آنو زدودن پيرايه
چه پيرامون ايران در آن زمان بود، مميز وجود آمده را از آنه اندازهاي بكالبدي چشم

چه بر پايه اين هويت اين كار به خوبي انجام وچون هويت جديد تعريف شد آن. دساز
هاي پيراموني ايران هاي متعددي از مدنيتي منجر گرديد كه افتراقتمدنشكل گرفت به 
  . آن زمان داشت
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ها نه تنها در بينش و دانش كه در حكمت نظري و عملي از يكسو و در اين افتراق     
ي، فضاي كالبدي شهر و روستا وحتي در البسه و فرهنگ ادبي ايرانيان نيز رفتار اجتماع
عمق استراتژي چنين هويتي در مفهوم عملكرد سومين امام شيعيان ريشه . تجلي يافت

-نظيري را براي مقابله با ابرقدرتگرائي ملي بيگرفت وهمين استراتژي بود كه هممي

  .و تركان در شرق به وجود آورد هاهاي آن زمان يعني عثمانيان وپرتقالي
هاي توليد دانش و حكمت استقالل نكته درخور توجه ديگر وي در استرتژي كانون     

اگر چه او تحول و مديريت جريان دانش .هاي دولتي بود اين مراكز از حوزه نفوذ قدرت
ي هادانست ولي به خوبي واقف بود كه كانونو حكمت را رمز پايداري در توسعه مي

ترين توليد دانش نبايد در زير سيطره و قدرت مطلقه حكام باشد لذا يكي از ظريف
همه . هاي دولتي بودهاي وي ترتيب استقالل مالي مدارس از بودجهها و مشيسياست

سو وتقدس هاي مالي وقف از يكهاي آن روز را با ايجاد پشتوانهمدارس ودانشگاه
اي كه مس در اين بخش نهادينه كرد، به گونههاي خبخشيدن به علوم وصرف هزينه

دادن شهريه به دانشجويان از طرف اساتيد را معمول نمود و اين نظر وي استقالل اجتهاد 
نحوه عملي ساختن . و يا به تعبيري توليد دانش روز را از حيطه حاكمان رهائي داد

و نه تنها دانش را از اي رابطه بين استاد و دانشجو را نيز بشدت عوض نمود چنين نظريه
هاي اشرافي خارج ساخت كه با پرداخت شهريه توسط استاد اختصاص به خانواده

مندي عاطفي را نيز بين آنها تعريف و بدين ترتيب دين تربيتي خضوع دانشجو و عالقه
اين رابطه تحول شگرفي را در رابطه صاحبان معرفت و . را بر ذهن متعلم نهادينه نمود

  ∗.سابقه بودوجود آورد كه تا آن زمان بيمتعلمان به 
سو و اكنون با ايجاد زير ساخت هاي بنيادي در توليد دانش و حكمت از يك      

-تعريف چهارچوبه هويتي خاص در سطح ملي حركت توسعه در ايران نياز مند نظريه

ياس وي در اين زمينه در مق. پردازي در محور توسعه و نحوه آمايش سرزمين ايران بود
وي با ). ١٣٧٥رامشت (اي نظريات متفاوت ولي سلسله واري را اعمال نمود ملي ومنطقه

اتكا به تجارب تاريخي به خوبي واقف بود كه توسعه فيزيكي ايران در چند دوره رابطه 
                                                           

  البته سيد رضي نيز در قرن چهارم چنين منشي را پايه گذاري نموده بود ∗
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بستگي تنگاتنگي با احيا وارتباط ايران ومردم آن با آسياي ميانه از يك سو و ارتباط و هم
احياي جاده ابريشم، " يا با اروپا و آفريقا و هند داشته است لذا نظريهاين بخش از آس

او توسعه ايران را . را در صدر عمليات اجرائي در مقياس ملي قرار داد "احياي ايران
دانست و با اروپا و درياي هند مي) آسياي ميانه وچين (منوط به رابطه بخشي از آسيا 

ر اصلي حركت توسعه در ايران و يا سند چشم صرف برقراري چنين ارتباطي را موتو
لذا معتقد بود اگر چنين ارتباطي ايجاد گردد، مدل توسعه . ديدانداز توسعه ايران مي

گردد و نبايد در فيزيكي و الگوهاي رفتاري در توسعه ايران تعريف واستخراج مي
خاطر ايجاد  به همين. اي از پيش تعيين شده بودجستجوي الگوي توسعه دنبال برنامه

كاروانسرا در پهنه ايران نطفه برقراري چنين ارتباطي را به عهده گرفتند و شبكه  ٩٩٩
هاي ارتباطي ايران با اين ترفند شكل گرفت و امنيت و تسهيل در اين ارتباط محقق راه

به عبارت ديگر او معتقد بود كه ارتباط فيزيكي چين و آسيا با اروپا و درياي هند . گشت
. دارديق ايران، سند شناور توسعه همه جانبه ايران را تعريف و مشخص مياز طر

توان سند راهبردي توسعه ايران را در افكار شيخ در مقياس ملي متأثر از بنابراين مي
  .∗تعريف نمود ي و مدنيتمدنارتباط بين تعامل تجاري با عملكرد 

در تفكر . وه كامال جديدي بوداي شياما استراتژي وي در توسعه در مقياس منطقه     
شيخ منطقه گاه در قالب مرزهاي هيدرولوژيك و زماني تابعي از روابط جديدي بود كه 

  . کردوي در حوزه فرهنگ بيان مي
اي در قالب آمايش فضائي با مرزهاي طبيعي را وي در مفهوم منطقه و توسعه منطقه     

تيابي به چنين سندي طرحي را تدوين او براي دس. حوضه آبي زاينده رود تجربه نمود
عنوان طومار به چنين سندي دادن، خود . نمود كه به طومار شيخ بهائي شهرت يافت

هاي توابع شبكه هاي علمي مدلاي دارد كه ما امروزه به گزارهحكايت از روابط پيچيده
  . كنيمعصبي اطالق مي

                                                           
هاي قومي و شود كه نظريه متداول در آن زمان يعني رقابت و كشمكشتر مياهميت اين نظريه وقتي روشن ∗

اندازي بر ثروت ملل ديگر را ي ارضي و دستهاتضادهاي مدني و تمدني را سرلوحه قدرت قرار داده و پيروزي
  .نمودندرمز توسعه و قدرت ملي بيان مي
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وسعه تعريف كرده بود، در اين جا اي كه وي در الگوي سلسله مراتبي تمفهوم منطقه     
 )Haigh, M. J(نمود از مرزهاي توپوگرافي ويا به عبارت بهتر هيدرولوژيكي تبعيت مي

به مفهومي ديگر . دادرود شكل ميركن ارتباط در اين محوطه را شبكه آب زاينده و
اي ها و نهرهها، كانالمعماري شبكه واليه هاو سطوح در اين سيستم چيزي جز زهكش

نكته قابل تأمل در اين آرايش، ايجاد بردارهاي مصنوعي . ساز نبودندطبيعي و دست
  هاي طبيعي را مهندسي كرده و با استفاده از وي همواره شبكه. حامل در شبكه بودند

نمود كه ما هاي طبيعي بردارهاي حامل دست سازي را به اين شبكه اضافه ميمطلوبيت
-شناسيم و بدين ترتيب سيستم را مجبور ميآنها را ميتحت عنوان مادي در اصفهان 

  . هاي انساني تطبيق بيشتري بدهدهاي خود را بر مطلوبيتساخت تا خروجي
کند تعليم شبكه با اعمال وزن به گره ها چه در معماري اين شبكه جلب توجه ميآن     

سبب شد كه مردم  و اين درايت وي )١٣٨٣جكسون(. هاي ايجاد شده در شبكه بودو نرون
ورد وي را بدون نقص و خطا تلقي كرده و آچنان مؤمن شوند كه دستبه او و كارش آن

جريان آب، . اي به عنوان مجتهدي عادل گردن نهندرأي او را در تقسيم توسعه منطقه
تر توزيع زماني آن در شبكه، وزني بود كه وي براي تعليم شبكه ميزان آن و از همه مهم

ود و مدل زماني توزيع آب در سطح منطقه فرآيند برنامه كشاورزي، توزيع تدارك نم
به عبارت . نمودجمعيت در منطقه و مهاجرت شغلي را درخروجي سيستم كنترل مي

براي مثال اختصاص همه سهميه به قسمت عليا (ديگر با كنترل توزيع زمان و مقدار آب 
برنامه كشت برنج در عليا و كشت گندم  در بهار ويا همه سهميه در پاييز به سفلي عمالً

- برنامه كشت منطقه تعيين و تبيين مي). نموددر بخش سفلي را به كشاورزان ديكته مي

كه توزيع جمعيت نيز در اين فضا به واسطه ارزش افزوده و نياز حجمي ضمن آن. گشت
نيروي كدام از مناطق قادر به تأمين كار روشمند شده و در فصل برداشت چون هيچ

انساني كافي براي انجام امور نبودند لذا مهاجرت در درون منطقه به صورت فصلي، از 



159/ اصفهان مدینه اي بر نشسته بر حکمت و دانائی   
 

  

اي بود كه منجر به پايداري و پيوندهاي اجتماعي جمله تحركات فضائي تعريف شده
  ∗∗.گرديدمطلوب بين اين فضا مي

ل در هاي اودر اين رهگذر وي از جمله معدود كساني بود كه در همان گام         
- اي، به لزوم محمول بيشتر براي گسترش توسعه در ايران مركزي و چارهتوسعه منطقه

هاي آبي مجاور دست يافت و اگرچه كار اين جوئي براي انتقال اين محمول از حوضه
ارتباط را نيز با حفر مسير تونل فعلي اول كوهرنگ آغاز نمود، ولي دست تقدير امكان 

هاي آن آنچه وي تحت عنوان شبكه زاينده رود و مادي. دادتحقق اين ايده را به وي ن
اي نبود كه محمول آن آب باشد بوجود آورد و نظم نسق آن را تدوين كرد تنها شبكه

چه به دادند ولي آناي را شكل ميگرائي منطقهبلكه آب و نهرهاي شبكه ارتباط و هم
دي بود كه تحت عنوان يافت حقوق شهرونصورت مجازي در اين بردارها جريان مي

- يافت و قسمت عليا را با وسطي وسفلي پيوند ارگانيك ميدر شبكه جريان مي» آبهحق«

  . داد
هاي مكاني و قومي، اعتقاد وي در مورد هويت خاز جمله نظرات منحصر به فرد شي     

ها با هويت ملي در يك هاي محلي و ايجاد رابطه اين هويتدر مورد حفظ هويت
اي از الگوي سلسله مراتب هويتي را در او توانست شبكه. سلسله مراتبي بودالگوي 

حوزه نفوذ . نظير استاي به وجود آورد كه در نوع خود بياي، ملي و منطقهمقياس قاره
  اي وي قلمروي از بغداد تا دهلي واز مرو تا بحرين را در بر هويت قاره

ا طرح اقربا وفرزندان حضرت ختمي اين قلمرو در هاله تقدس نبوي و ب. گرفتمي
گرفتند شبكه شده و نوعي پيوند البيت قرار ميكه در صدر آنها اهل) سادات(مرتبت 

- مجازي و قلبي و عاطفي كه همراه با احترام و تكريم بود قلمرو فوق را وحدت مي

آباد نمودن مزارسادات و وابستگان فرزندان پيامبر نماد فضاي فيزيكي چنين . بخشيد
هاي چند آمد و زيارت اهالي اين قلمرو در طول هفته وسكونتاي به شمار ميشبكه

اين .نمود هاي عاطفي را مستحكم ميگرائيساعته وگاه روزانه افراد در جمع خانواده، هم

                                                           
بهتر است نقش كارخانه ذوب آهن در منطقه و چگونگي تأثير آن در فضاي منطقه، با نقش طومار شيخ مقايسه  ∗∗

  )۱۳۴۶(طالمينائي . شود تا طومار بودن اين سند برنامه فضائي بهتر روشن گردد
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هاي خاصي معموالً همراه بود كه توسط شبكه اي ازمتوليان و آموزشسفرهاي روزانه با 
چهلچراغ و اوج شور آفريني چنين اموزش هاي غير رسمي،  شد ومداحان مديريت مي

. بود) ع(آزادگي و الگوي زندگي وحوادث رخداده بر سيدالشهدا حضرت امام حسين 
ايجاد چنين پيوندهاي عاطفي در اقوام وملل مختلف ساكن در اين پهنه، بعدها سبب 

لگوهاي متعدد و اي كه ارسومي متفاوت با هويتي مشترك در بين مردم گشت به گونه
فراواني از اداب و رسوم بزرگداشت آزادگي و حريت كه تبلوري جامع در شخصيت 
امام سوم شيعيان يافته بود به وجود آمد و نكته قابل تامل آن برگزاري اين مراسم در 

اي هويتي در ظرف متكثر به عنوان خصيصه) تاسوعا و عاشورا(روزهاي خاصي از سال 
  .∗و متمركز زماني شكل گرفت) برخالف حج(مكاني 

هاي قومي و محلي را در قالب ديگري نيز ساماندهي كرد و آن مشاركت وي هويت
كار را با مهاجرت اقوام وي اين. صدرائي در ايران بود تمدندادن آنها در ايجاد توسعه و 

گوناگون و تعريف وظائفي ملي در توسعه قوام واستحكام بخشيد و حتي اقوامي كه 
اي شركت داد كه هم اكنون خود را باني دانستند در اين فرايند به گونهرا ايراني نميخود 

براي مثال ارامنه و گرجيان كه از ارمنستان و گرجستان . شمارندمي تمدنو سهيم در اين 
علوي شدند و امروزه به خاطر مشاركت  تمدنبه اصفهان كوچ داده شدند سهام دار 

اكثر جا . كنندبخشي از اين مدنيت محسوب داشته بدان افتخار مي دلخواهانه آنها خود را
داد، در قالب چنين بينشي شكل گرفت و اين هاي قومي كه در اين زمان رخبه جائي
او چينش خاصي را در . هاي قومي معمول را نداشتها هرگز مفهوم مهاجرتمهاجرت

ايران مركزي قرار داد و مانند ايران مركزي به وجود آورد و كانون توليد مدني را در 
اي، اقوام گوناگون را گرداگرد اين كانون جايگزين نمود وچون هركدام از اقوام هاله

نقشي را در توليد مدنيت به عهده داشتند خود را صاحب و سهامدار اين مدنيت 
ها و گرائي مجبور نبودند خصلتكه آنهابراي چنين همكردند به ويژه آنمحسوب مي

همين چينش را هم در ساختار قدرت تا . د قومي و حتي مذهبي خود را رها كنندعقاي

                                                           
ثيرگذار هويتي أهاي تها در پهنه متفاوت مكاني و ظرفي متمركز زماني يكي از جلوهخدادن پديدهموضوع ر ∗

  .است
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نظيري در واحد سياسي ايران بدان گرائي بيحدودي رعايت كرده و بدين ترتيب هم
  .خاطر به وجود آمد

  
  زيباشناسي درفضاي هندسي شيخ بهائي 

ن هنر تبلور ي است و بدوتمدناگرچه هنر يكي از محورهاي اصلي شكل گيري      
هاي هاي هنري بر اساس شالودهولي سبك. شود، عقيم و ابتر تلقي ميتمدنمدنيت و 

هاي تمدنگيرد وبه همين خاطر طبيعي است كه در ي شكل ميتمدنبنيادي و معرفتي هر 
  .هاي هنري گوناگوني باشيممتفاوت شاهد سبك

گيرد و وجه افتراق و تمايز آن ميصدرائي از هندسه مقدسه الهام  تمدنژئومتري هنر در 
در معماري . هاي هنري دقيقاً بر همين اصل استوار شده استنسبت به ديگر سيستم

-ترين مرتبت خود با وام گرفتن از طبيعت جلوه گر ميهاي هنر در عالي-صدرائي جلوه

 از. کندهاي جذابي را تدارك ميشود و تلفيق هندسه هنري با مهندسي كالبدي شگفتي
هاي بارز تلفيق مهندسي معماري و هندسه نور و صوت بناي پل خواجو جمله نمونه

  .است
اي، شايد بتوان گفت ماندگاري وجاودانگي اين اثر به عنوان يك اثر معماري و سازه     

در طراحي پل خواجو ضمن به كار . بيشتر مديون ابعاد هنري و زيبا شناختي انست
ها گرفته تا ي، به كارگيري اصول زيبا شناسي در ابعاد نسبتگرفتن ابعاد زيركانه مهندس
  .هاي منحصر به فرد اين سازه آبي استنور و صدا از جمله ويژگي

  
  سنفوني نور و صدا 

لذا يك وجه پل در صبحگاهان . پل خواجو داراي امتدادي شمالي جنوبي است     
. شودين ويژگي بالعكس ميدار و در بعدازظهر درست اداراي نور و قسمت شرقي سايه

از طرف ديگر چون قسمت شرقي رودخانه نسبت به بخش غربي آن حدود سه متر 
اختالف ارتفاع دارد همواره صداي حركت آب در قسمت شرقي با غربي تفاوت فاحش 

  .دارد
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گيري از نور و سايه از يك شايد بتوان ادعا نمود كه اوج تجلي هنري اين پل بهره     
تركيب نور و صدا . ت امواج صوتي آب در قسمت شرقي و غربي پل استسو و تفاو

آورد و تأثير رواني در اين فضا سنفوني نور و صداي بسيار شوق انگيزي را به وجود مي
شود كه عابر از پل، مسير عبور خود سنفوني نور و صدا بر رهگذران وقتي دو چندان مي

ها به جانب غرب تغيير متناوباً از شرق رواق اي تنظيم نمايد كهها به گونهرا از رواق
در اين صورت رهگذر متناوباً با نور و سايه از يك سو و از موسيقي متفاوت . مسير دهد

-مند شده و آرامش همراه با خيال انگيزي فكري در وي بروز ميامواج عبوري آب بهره

  ∗.نمايد
هاي كه از آن به عنوان شاخص هاستجلوه ديگر زيبائي در اين سازه، هندسه نسبت     

انگيزي تبديل به احساس امنيت شود و در اين سازه به طرز شگفتزيبا شناختي ياد مي
شده است بدين نحو كه از شاخص زيبائي براي ايجاد احساس امنيت وحريم بطرز 

  .اي بهره گرفته استهوشمندانه
مايشي شيخ، نقش برجسته بديهي است زيبا شناختي به عنوان يك اصل در هندسه آ     

توان تقريباً در همه آثار كالبدي منتج از گيرد و اين ويژگي را ميو گاه بنيادي به خود مي
  . شاهد بود... ميدان نقش جهان، باغ هشت بهشت و همچوناين مدنيت 

  
  كاربردي نمودن نظريات والگوهاي فضاي فكري شيخ

ينش و ژرف انديشي خاصي است كه تجلي عملي افكار شيخ مستلزم درك نوعي ب     
بدون ترديد اولين گام در دست يابي به چنين . هاي ان استجامعيت، يكي از ويژگي

-هاي شيخ از ال به الي عينيت يافتهمقصودي شناخت غير كالسيك و غير معمول انديشه

هاي تاريخي و يا جامعيت، در انديشه شيخ سبب شده كه تحليل. هاي نظرات وي است
گونه كه دانش او ابعاد اعي صرف، نتواند منظور نظر وي را روشن سازد و لذا هماناجتم

. گوناگوني داشت، بايد اعتراف نمود كه چند وجهي بودن فهم دانش وي نيز الزامي است
                                                           

دان معروف ايراني بعد از ديدن از پل خواجو و تحليل آواهاي صوتي و تعبير پرفسور جوان كاشف ليزر و فيزيك ∗
  پردازش انوار در اين پل
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- البته اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه احاطه فردي به چند دانش مختلف تنها زمينه

چه سبب شاخص شدن شخصيت شيخ اي نيست و البته آنشتههاي ميان رساز فهم دانش
اي فكركردن و نوعي تحليل بين دانشي است كه در وجود او تحقق گشته، ميان رشته

- هاي جديد و نوئي را در حوزه علوم مطرح ميها حوزهايداشته است زيرا ميان رشته

جستجو كرد به عبارت  سازند كه تنها هويت آنها را بايد در فرايندي تلفيقي و تركيبي
اي كافي هاي ميان رشتهديگر دانستن چند علم در كنار هم براي درك و زايش حوزه

چه سبب مميز شدن جامع نگري فكري و ذوعلم بودن فرد وجود دارد به نيست و آن
شود و چيز ديگري بايد در ذهن هاي مختلف محدود نميتعدد اشراف يك فرد به دانش

ها تا حدودي ايي مغز رخ دهد كه امروزه در مفهوم ميان رشتههاي خاكسترو پرده
بديهي است باز شناسي و رخنه به عمق درك و فهم چنين افرادي . تجلي يافته است

نكته در خور توجه . ها و معارفي استبراي هر محققي نيز مستلزم فهم چنين حوزه
ي و مفهوم آن در ميان نتمدديگر در عينيت دادن به افكار شيخ احياي، منش و دانش 

گردد حقيقتي نمي تمدناين نكته كه توليد هر دانشي هرگز منجر به . اهل علم است
شود به طوري كه از ميان دانشمندان ايران زمين تنها تعداد است كه كمتر به آن توجه مي

ي احاطه داشته و يا مؤفق به اجرائي نمودن آن تمدنانگشت شماري از آنها به دانش 
شوند كه در  تمدنتوانند منجر به مدنيت و محصول و توليدات معرفتي وقتي مي. اندهشد

ساز خود يك رشته  تمدنمدل و الگوهاي خاصي تبلور يابند و به عبارت ديگر دانش 
لذا آن چه شيخ را .خاص از معرفت بشري است كه داراي اصول و قوانين خاصي است 

ي است و او از اين بخش تمدنوي به دانش و معرفت دارد احاطه از ديگر علما مميز مي
  .از دانش خود به خوبي بهره گرفته است

  
  نتيجه گيري 

شايد بتوان گفت اصفهان حيات خود را به عنوان يك هارتلند فرهنگي در عصر شيخ      
اين شهر در اين عصر كار توليد فرهنگ را در چهارچوب . بهائي احيا و تجديد بنا نمود

نبوي آغاز کرد و نقش كليدي در انتشار و مديريت فرهنگ بخش بزرگي از معرفت 
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القراي تفكر صدرائي گرديد و تا چند به عبارتي ام.جهان آن روز به عهده داشته است
- دهه بعد امواج فرهنگي توليد شده در اين كانون پرتو خود را در شعاع جغرافيائي دايره

  . گسترانددهلي مي - اي به قطر بغداد 
هاي هنري، ادبي و رفتاري بسياري از عملكردهاي امروزي اين بديهي است ريشه     

شهر هنوز تحت تأثير چنين امواجي است و عمق و ژرفاي تأثيرگذاري اين كانون به 
شناسي  تمدنحدي است كه عصر احياي چنين تفكري با باز شناسي و بلوغ معرفت 

  . دآيدرايران امروز هرگز بعيد به نظر نمي
هاي مطلوب سرزميني است ولي آن بدون ترديد اصفهان از نظر مكاني داراي ويژگي     

هاي فكري و معرفتي بوده است كه چه وي را در ميان شهرهاي دنيا شهرت داده، جلوه
در اثار توليدات كالبدي و محسوساتي به يادگار مانده است و نبايد فراموش كرد كه 

هرگز به خاطر وسعت آن بدو داده نشد و فراخناكي آن  "اصفهان نصف جهان"اصطالح 
در كانوني علمي ـ فرهنگي كه بعضاً نيمي از توليدات فرهنگي و دانشي را در آن 

  . روزگار به عهده داشته او را زيبنده چنين لقبي نموده است
 اصفهان را نمي توان شهري تاريخي صرف تلقي نمود كه آثار و ابنيه تاريخي متعدد     

دارد بلكه اين شهر محل بلوغ،كمال و تبلور يك مدنيت، يك تفكر و يك بينش نيز 
ي است كه از وجوه مختلفي به ويژه در ابعاد تمدنهست و به عبارتي آئينه تمام نماي 

اصفهان تنها آزمايشگاه به ياد گار . نظير استفضائي در دنياي ما كم نظير ودر مواري بي
الحيل آن هنوز قابل دسترسي است است كه آثار ناشي از علممانده از يك سيستم فكري 

و لذا از ديدگاه شناخت شناسي در ابعاد گوناگون به ويژه ابعاد فضائي و كالبدي، نه تنها 
هاي نظير است كه پديده قابل تأملي براي همه محققان ودانشمندان به ويژه در حوزهبي

  .ي و مدني استتمدنمعرفت 
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  کنکاشی در عناصر شهر اسالمی
  

  ∗علی ربانی
  
  

  چکیده
شهر اسالمي نخستين بار در ربع اول قرن بيستم به يک موضوع جدي تحقيق تبديل      
ها و عناصر تشکيل دهنده شهر در قلمرو فرهنگ به مطالعه ويژگي برخي از منابع. شد

برخي . شوندچنين تعدادي از منابع، مطالعه تاريخي را شامل مياند و هماسالمي پرداخته
هاي ذکر شده از منابع نيز شهر اسالمي را به عنوان شهر ديني مطرح نموده و به ويژگي

  . اندنتظران پرداختهشهر در قرآن و آرمان شهر ديني و شهر م
در اين مقاله پس از ذکر تاريخچه آرمان شهر نزد متفکران، عناصر آرمان شهر اسالمي      

بر اساس مباني قرآنی و علمي استخراج شده و در نهايت مدلي براي تربيت شهروند 
  .آرمان طلب به عنوان هسته اصلي آرمان شهر پيشنهاد گرديده است

  . هر، آرمان شهر اسالمي، شهروندان آرمان طلبآرمان ش :واژگان کليدي
   

                                                           
  شگاه اصفهاندکترای جامعه شناسی، عضو هيأت علمی دان ∗
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   تاريخچه طرح جامعه آرماني نزد دانشوران
يابي به سعادت و کمال از موضوعات مورد عالقه متفکرين و مصلحين بوده دست     

براي رسيدن به سعادت فردي و شناخت انسان کامل و همچنين عناصر پيشرفت . است
عه آرماني، مطالب و ديدگاه هاي مختلفي عرضه شده هاي جاماجتماعي و فهم مؤلفه

  . است
وي . ترين معماران جامعه آرماني، نام افالطون از همه مشهور تر استدر ميان کهن     

طرح » کرتياس«و » تيمائوس«هايي از رساالت در سر تا سر رساله جمهوري و در بخش
  . خويش را عرضه کرده است» مدينه فاضله«

او در جهان اسالم دانشوران و انديشمندان بسياري از جمله فارابي در کتاب بعد از      
اي نظامي گنجه» السعاده االسعاد«آراء اهل المدينه الفاضله، ابوالحسن عامري در کتاب 

  . هاي آرماني خود پرداختندنامه به توصيف جامعهدر کتاب اسکندر
  : ن کار اقدام کردنددر دنياي مسيحيت نيز انبوهي از نويسندگان به اي

  » آرمان شهر«توماس مور در  ،اگوستين قديس در شهر خدا
در آتالنتيس نو، ) ۱۵۶۱ - ۱۶۲۶( فرانسيس بيکن دانشمند و فيلسوف علم انگليسي      

» شهر آفتاب«در ) ۱۵۶۸ - ۱۶۳۹(توماس کامپانال حکيم و متفکر اجتماعي ايتاليايي
رگون ساختن طبيعت بشري از راه آموزش در برتراند راسل نيز که به قدرت براي دگ

طي يک نسل اعتقاد محکم دارد، در جهان بيني علمي خود به تصوير جامعه علمي آينده 
پردازد که عالوه بر اين که بهترين شيوه را در امور توليد، تعليم و تربيت، و تبليغات مي

  )۴۱۱ -۴۱۲: ۱۳۶۸مصباح، (. گيرد، مزاياي ديگري نيز بر جوامع غير علمي داردبه کار مي
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  : شوداينک از ميان آنها به چند مورد اشاره مي
  پياي افالطون و مدينه فاضله فارابياتو
آن چه در اتوپياي افالطون مورد تأکيد است، اهميت نقش زمامداري حکيمان در      

  . باشدسعادت اجتماع مي
اي هستند و حکيمان طبقه فارابي به تبعيت از افالطون، معتقد است تا وقتي     

اين دو حکيم اساس نظر خود . اي ديگر، دنيا روي سعادت نخواهد ديدزمامداران طبقه
  . انداند و به اصالت فردي انديشيدهرا صالحيت افراد قرار داده

اند که زمام امور اجتماع را چه آنها تمام توجه خود را معطوف به اين نکته نموده     
چه فضائل علمي و عملي بوده دست بگيرند و آن افراد بايد داراي  افرادي بايد در

  ؟...باشند
) ايده آل(اما اينکه تشکيالت و نظامات اجتماعي بايد چگونه بوده باشد و آن افراد      

اما . در چه نظاماتي زمام امور را در دست بگيرند چندان مورد توجه آنها واقع نشده است
زعماء صالح فقط از نظر طرز تفکري است که در مورد  بايستي توجه داشت اهميت

هاي اجتماعي دارند و اما زعماء صالحي که طرز اصالح و بهبود و تغيير سازمان
تفکرشان در اساس و تشکيالت با ناصالحين يکي است و تفاوتشان از لحاظ اخالقي و 

ناصالحان آن  شخصي است و بنا است همگي در يک قالب کار کنند، اثر وجود ايشان با
:  ۱۳۶۷مطهري، (قدر زياد نيست و منشأ تحوالت اجتماعي قابل توجه نخواهند گشت 

۲۸۴- ۲۸۲.(  
  

 آرمان شهر مور، شهر آفتاب کامپانال 
او در اين اثر تحليلي، يک کشتي را . است )utopia(کتاب مهم مور، آرمان شهر      

. افکنددر آن رحل اقامت مي اي با همين نام رسيدهنمايد که به جزيرهتوصيف مي
  . هاي خاصي دارداجتماعي جزيره ويژگي -سازمان سياسي 
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او هر چند هرگز تحقق آرمان شهر را . توماس مور در اين اثر از افالطون الهام گرفت     
ها قابل تحقق نيست، ولي آغاز گر تحوالتي تازه در در واقعيت نديد و عمالً اين انديشه

  . جامعه شد
شهر . اش را در همين زمينه با نام شهر آفتاب، به نگارش در آوردکامپانال، اثر برجسته     

ساروخاني، (آفتاب شباهت بسياري با آرمان شهر مور متفکر ديگر مکتب اتوپيسم دارد 
  )۴۵۶و  ۷۹: ۱۳۷۰

  
  هاي آرماني براي جامعه  انتقاد از طرح

ي مکتب اتوپيسم که بعضاً به آن ديدگاه آن چه بيش از همه در دو اثر و به طور کل     
کند اين است که چنين جوامعي شود، جلب توجه ميايده آليسم اجتماعي نيز گفته مي

  ).۳۹۳ -۳۹۶: ۱۳۶۱رادمنش، (هرگز امکان ظهور خارجي و تحقق عيني ندارند 
 عقل اتوپيک، عقلي است که از. اتوپيسم به معناي وهم و اسارت در عالم وهم است     

: ۱۳۷۱زرشناس، (پيايي نخواهد بود مقام حقيقي خود خارج شده و تفکر حقيقي هرگز اتو
۵۰ - ۴۹(  

بنابراين بعضي از متفکران اجتماعي سخن گفتن درباره جامعه آرماني و ارائه طرح آن      
اي است بلکه دانند که نه فقط کار لغو و بيهودهرا قستي خيال پردازي و روياگرايي مي

، گذشته از اينکه »نا کجا آبادي«هاييان بخش هم هست؛ زيرا اين قبيل طرحمضر و ز
-بيني انساناند به حقيقت نخواهد پيوست، از واقعهرگز بدان گونه که به تصور درآمده

- هايي که به آن ها باور دارند خواهد کاست و آنان را از اين نکته بسيار مهم غافل مي

اعي هيچ گاه نتيجه مورد انتظار و مطلوب را دقيقاً و سازند که تقريباً هيچ عمل اجتم
  . آوردکامالً به بار نمي

کارل ريموند پوپر، فيلسوف مشهور اتريشي ـ انگليسي در فصل نهم کتاب خود      
-کجاآبادي يا به تعبير خودش مهندسيهاي نا، نسبت به طرح»جامعه باز و دشمنان آن«

بخش اول اين کتاب تحت عنوان افسون . خصمانه دارد، موضعي بسيار آباديکجاهاي نا
  . افالطون، يکي از نقدهاي قوي بر مدينه فاضله افالطون است



171/ کنکاشی در عناصر شهر اسالمی   
 

  

  هاي الزم براي طرح جامعه آرماني ويژگي
حقيقت اين است که طرح نقشه جامعه آرماني نه مضر است و نه لغو، مشروط بر      

  :اين که داراي سه ويژگي باشد
کامالً واقع بينانه باشد و حقايق زيست شناختي، روان شناختي و جامعه  اول اينکه     

  . شناختي را به هيچ روي از نظر دور ندارد و به دست فراموشي نسپارد
يعني فقط جامعه آرماني را تصوير نکند، بلکه . دوم اينکه همراه با ارائه طريق باشد     

  . راه و روش رسيدن به آن را نشان دهد
م اينکه اهدافي را اعم از هدف اصلي و نهايي و هدف هاي واسط براي جامعه سو     

  )۴۱۱ - ۴۱۳:  ۱۳۶۸مصباح، . (آرماني تعيين کند که داراي مراتب باشند
  

  عناصر جامعه آرماني از ديدگاه علوم اجتماعي 
اي تحقيقات جامعه شناسي، علوم سياسي و علوم اقتصادي در جهت عرضه پاره     

  : برخي از اين اصول عبارتند از. اندم براي ايجاد جامعه مطلوب کوشش نمودهاصول الز
باشد اما اساس جامعه بر وحدت است و جامعه مطلوب داراي ميزاني از تضاد و نفاق مي

: ۱۳۷۴رتيزر، (و  )۷۸: ۱۳۷۷حسني، (. تعارض براي نيل به پيشرفت و تکامل مفيد است
   )۴۷و  ۲۰- ۲۳
و ) ۱۳۷۲: سيري در افروغ(. اصل بنيادين در اجتماع بشري است عدالت و برابري -۲

 .)۴۳: ۱۳۷۱عظيمي، 

تودارو، (. گرددمنجر به پيشرفت و تعالي مي) به شرط وجود دو اصل فوق(وجود آزادي 
۱۳۷۰ :۱۳۶.( 

نيکالس (. تفکر و تعقل آحاد مردم جامعه از جمله اصول مهم حيات اجتماعي است
  )۲۴ – ۲۵: ۱۳۶۲فروند، ( و ) ۲۴۶ - ۲۴۷: ۱۳۶۷آبرکرامبي و ديگران، 

. دين و مذهب به عنوان سيماي حيات اجتماعي و پايه اصلي تعهدات اخالقي است
 )۵۰۵ - ۵۱۸: ۱۳۷۶رفيع پور،(
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  عناصر جامعه آرمانی از دیدگاه قرآن
جهت نشان دادن هماهنگي اصول اسالمي و علمي با يکديگر برخي از عناصر جامعه      

  : گرددآني بيان ميمطلوب قر
  .)۳۰۲: ۱۳۷۷جعفري ( ۱۳/، شوري۴۶/ ، عنکبوت ۱۰۳/آل عمران: وحدت و رأفت 

مطهري، ) ( ۴۷۰-۴۷۵:۱۳۷۷جعفري ،( ۱۸/ ، آل عمران ۲۵/حديد: عدالت و مساوات 
 ).۱۲۷و ۱۳۹ -۱۴۲:  ۱۳۷۳صديق و ديگران، : رجوع کنيد ۱۳/يونس ) ( ۸-۷: ۱۳۴۹

 )۲۲۴ -۲۲۵: مطهري(و ) ۹۲:  ۱۳۶۴طهري ، م( ۲۵۶/ بقره : آزادي انساني

هاي عقلي و حکمي در آيات قرآني، تعداد آيات مربوط به لزوم فعاليت: تفکر و انديشه 
اي از اين آيات برحسب موضوع و با ذکر تعداد آنها در قرآن، در شمه. بسيار زياد است
 : زير ذکر گردد

  آيه  ۴۰          تقويت عقل و پيروي از آن  -۱
  آيه  ۱۵            ) فهم دقيق(قه تف -۲
  آيه  ۱۷              تفکر  -۳
  آيه  ۴                         تدبر  -۴
  آيه  ۱۵      لزوم قرار گرفتن در شمار خردمندان و عقال -۵
  آيه ۲۱        تحصيل شعور و آگاهي هوشياري  -۶
  آيه ۱۰۰               تحصيل و پيروي از علم و فرار از جهل  -۷
و اين که تعليم حکمت از اهداف عاليه بعثت پيامبران است  لزوم فراگيري حکمت -۸

  آيه  ۲۰                              
  آيه  ۲۰        نظردر جهان هستي براي درک آن  -۹
  آيه ۱۸    و شنيدن و پذيرش واقعيات صحيح دستور به ديدن  -۱۰
  آيه ۳۵              قلب  -۱۱

  )۱۳۷۷:۲۹۶جعفری، (
  )۴۳۷ -۴۳۸: ۱۳۷۸مصباح، ( ۹۶/ ؛ اعراف۱۷/؛ انفال۱۷/ ؛ محمد۷۶: /مريم ،دين و مذهب
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  مؤلف -نمودار عناصر الزم يک جامعه آرماني
  

  تربیت شهروند آرمان طلب هسته اصلی آرمان شهر 
ها و عناصر اصلي آن در اين مقاله ارائه شده، در يک آرمان شهراسالمي که ويژگي     

  . حساب مي آيدانسان رکن اصلي و اساسي به 
ها هستند که زيرا اين انسان. کندجامعه آرماني تنها در آدمي تجسم و تبلور پيدا مي     

بنابراين براي نيل به . باشند که آرمان شهر در جهت تحقق آن استحامل آرمان هايي مي
  .در اولويت قرار گيرد» شهروندان آرمان طلب«آرمان شهر اسالمي به يقين بايد تربيت 

شود که از طريق آنها فضايل به فرايندهايي اطالق مي» تربيت شهروندان آرمان طلب«     
شهروندان نسبت به اخالقي و کمال الهي انساني به شهروندان منتقل شده و طي آن

  . هاي الهي متعهد مي شونداصول آرماني آگاه و ابعاد مختلف آرمان
» درک هيتر«توان بر اساس نظر را مي »مدل تربيتي مختص شهروندان آرمان طلب«     

  . ارائه کرد
هاي »نگرش«هاي الزم، »آگاهي«، بايد آنها را به به زعم وي براي تربيت شهروندان     

  .هاي ضروري مجهز کنيم»مهارت«مهم و 
آموزشي «بر اين اساس، تربيت شهروندان آرمان طلب، عالوه بر استفاده از فرايند      

هاي الزم است به يک نظام قدرتمند و با دوام آموزش آوري آگاهيکه جهت ياد» نظري
. ها را به دست آورندها و مهارتعملي نيز نياز دارد تا شهروندان ، نگرش

)heater.1990:336-341(  

 تفکر و انديشه
ت عدال
 و

مساوا

وحدت 
  و 

  وفاق
 دين و مذهب

 آزادي



یآرمان شهر اسالم مجموعه مقاالت نخستین همایش   /174 
 

  

  نتيجه 

اوالً شهروندان آرمان طلب بايد از سطح مناسب آگاهي نسبت به مفاهيم آرماني که      
  : اين مفاهيم عبارتند از. ان شهر اسالمي است برخوردار باشدهمان عناصر اصلي آرم

  تفکر و انديشه، دين و مذهب، وحدت و وفاق،  عدالت و مساوات و آزادي      
نکته مهم اين است که اين حقايق بنيادين بايد براي شهروندان آرمان طلب در يک      

  . قبول باشد شيوه تحليلي و تفسيري ارائه شود و به لحاظ منطقي قابل
در برنامه تربيت شهروندان الزم است تمايلي در شهروندان نسبت به آرمان : ثانياً      

ها را در آنها تقويت نمود تا طلبي ايجاد کرد و نگرش مثبت در برنامه تربيت به آرمان
ها، سرشار از هم دلي و اشتياق باشد و حقيقتاً آرمان طلب رويکردشان نسبت به آرمان

  . شوند
  . ها به شهروندان آموزش داده شودهاي الزم براي تحقق آرمانبايستي مهارت: ثالثاً     
ها آشکارا مستلزم تحقيق آرمان ها در ارتباطات گروهي و فعاليت جمعي اين مهارت     
باشد چرا که فعاليت جمعي به طور طبيعي باز دهي بيشتري جهت تحقق عناصر شهر مي

  . اسالمي دارد
هاي جمعي آن را به سه سطح کالن، ميانه و کوک دکسير در مطالعه خود از فعاليت     

  . کندخرد تقسيم مي
سطح کالن عبارت است از سطح جامعه و فعاليت جمعي در اين سطح جزئي از 

هاي الهي آرمان شهر را ايدئولوژي و طرح فراگير اجتماعي و بزرگي عظمت آرمان
  . سازدنمايان مي
- را در فعاليت اجتماعي درگير مي کند و نوعي درگيري احساسي پديد مي شهروندان

  )dekeeysert2001:72(کند آورد که شهروندان را جهت آرمانه طلبي احساسی اقناع مي

هاي جمعي يک ابزار مهم است و بنابراين تربيت شهروندان آرمان طلب به وسيله فعاليت
ت خود را جهت تحقق آرمان شهر اسالمي به نحو کند که بتوانند مسئوليآنها را آماده مي

  . اي ايفا کنندشايسته
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يابي به دست يابي به آرمان شهر اسالمي نيازمند شناخت عناصر اصلي و راهبر و دست
در اين مقاله سعي شده بر اساس قرآن و ديدي اجتماعي، عناصر اصلي . باشدآن مي

وفاق، دين و مذهب ، آزادي ، عدالت آرمان شهر اسالمي يعني تفکر وانديشه، وحدت و 
  . برد عملي آن يعني تغيير در نگرش و رفتار ارائه شودو مساوات بيان گردد و سپس راه
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  شهروندي و شهرسازي مناسبات بر حاکم اصول از برخی
  اسالمی متون در 

  
  ∗سنايي عباسعلي

  ∗∗احمدوند زينب
  

  چکيده
 حسب بر مختلف جوامع در سازي شهر و شهروندي مناسبات بر حاکم اصول  
 تفاوت باعث امر همين که گيردمي شکل جامعه آن تاريخي و ديني فرهنگي هايويژگي

 از نيز اسالمي جامعه. است گرديده گوناگون جوامع و کشورها در مناسبات ساختار در
 شکل اساس و پايه عنوان هب اصول از برخي اسالمي جوامع در. نيست مستثني قاعده اين

 به توان مي جمله آن از که اندگرفته قرار شهروندي و سازي شهر نظام ساختار گيري
 کنار در اصول اين. نمود اشاره حقوقي و انساني و اخالقي بنيادين اصول از برخي

 شهرآرمان آفرينش و تبيين در توانندمي اسالمي، کارهايراه ديگر به عنايت با و همديگر
 با و آنها از پيروي با اسالمي جوامع مسئوالن که جايي تا باشند گذار تأثير اسالمي
 محيطي و برده بين از را واقعي شهر و آرماني شهر بين مرز مؤثری کارهاراه فراگيري

 و انساني اخالق تعالي جهت در و نمايند ايجاد خود شهروندان براي را سالم و امن
  .دبردارن مؤثر گامي اجتماعي

  شهرآرمان اجتماع، اسالمي، اصول سازي، شهر شهروندي، :واژگان کليد
    

                                                           
 اصفهان علميه یحوزه محقق ∗

 اصفهان دانشگاه تاريخ رشته ارشد کارشناسي ∗∗
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  مقدمه
 مبتني شهروندي مناسبات و رفتارها, شهرسازي بر حاکم ضوابط و هنجارها     

 اسالمي جامعه. دارد ريشه هرجامعه فرهنگ در که است هائيسياست و قواعد, براصول
 و شهرسازي با ارتباط در ايويژه نظام از شريعت و دين از متأثر و منبعث فرهنگي با نيز

  .است برخوردار شهري مناسبات
 و مناسبات برشهرسازي حاکم قواعد و اصول که است اين مقاله اين در عمده پرسش
 ساخت در آثاري و پيامدها چه اصول اين از هريک و است کدام شهروندان روابط
   گذارد؟مي شهروندان روابط و شهرها

 مستندات تبيين به اصول اين از برخي به اشاره ضمن است گرديده سعي ژوهشپ اين در
  .شود اشاره اصول اين کاربردي و عملي نتايج بعضي به و آنها بررسي و تحليل و
  

  بنيادين اصول
 در بنيادين و اساسي نقش که پردازدمي اصولي تحليل و بررسي به قسمت اين      

. دارد را اسالمي جامعه در شهرسازي و شهري مناسبات و رفتارها بر حاکم نظام تأسيس
 تسهيل و انگاري غايت نگري، مبدأ نوعي، گستردگي و شمول بودن، بنايي زير جامعيت،

مي قسمت اين در بررسي مورد موارد از محوري انديشه و زيستي سير در منديرفاه و
  . باشد
 مهم اين به زيست هدفمندي اصل( انسان، زندگي داري هدف به عمدتاً اصول اين     

 پرداخته مهم اين به انسان کرامت اصل( شناسي انسان باب در وحي نگاه با)است پرداخته
 عدالت، اصول(  انسان خور در و مطلوب زندگي نيازهاي ترينعمده بر تأکيد با و) است
 دين اعتقاد و انديشه حريم از صيانت و) است پرداخته بخش اين تبيين به امنيت و رفاه

 زيان از پيشگيري و منافع از دفاع و) است آن گوياي مسلمانان ناپذيريسلطه اصل( باورانه
 هادشواري از گشايي گره و تسهيل و)است پرداخته موضوع اين به فساد عدم اصل( رساني

 مبناي عنوان به قراردادها و توافقات به پايبندي و) اضطرار اصل و حرج و عسر عدم اصل(
  . دارد اشاره)هاپيمان و قراردادها آوري الزام اصل( عمومي نظم
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ی موارد به توانمي اسالمي، انديشه در شهرسازي و شهروندي بنيادين اصول جمله از
 امنيت، اصل رفاه، اصل عدالت، اصل انسان، کرامت اصل زيستن، مندهدف اصل چون
 و اضطرار اصل حرج، و عسر عدم اصل فساد، عدم اصل مسلمانان، پذيريسلطه اصل
 اين از کدام هر بررسي به ذيل در که نمود اشاره هاپيمان و قراردادها آوريالزام اصل
  .شودمي پرداخته اسالمي جامعه در آنان کاربرد به اصول

  
   زيستن هدفمند اصل
 هستي، جهان آفرينش که يابيمدرمي کريم قرآن و اسالمي متون در کنکاش با     

 صورت واال هدفي به دستيابي براي که سرگرمي و بيهودگي سر از نه انسان و موجودات
 و نيست هدفبي و بيهوده جهان، اين از بخشي و جزء عنوان به نيز آدمي. است پذيرفته
 ترينبرگزيده عنوان به انسان آفرينش از هدف به بارها و بارها کريم قرآن در خداوند
  .است نموده اشاره خود هايآفريده

 بودن دارهدف و بودن محور غايت نشانگر که زيستن مندهدف اصل - ١:کاربردها
 هايشاخص در او اتصاف و انسان يافتگي کمال نيز آن هدف که( است انسان زيست
 تلقي خدادادي مادي هاينعمت از کامل برخورداري عين در الهي هايارزش و اخالقي

 مد شهري مسائل حوزه در گذارتأثير و مرتبط هايبخش تمامي در بايستمي.) گرددمي
  :همانند مباحث در موضوع اين باشد نظر
 و) بودن جنوبي و شمالي( ابنيه ساخت جغرافيايي گيري جهت و مکان گزينش: الف

  . قبله مانند هاييشاخص با ابنيه جهات کردن سازگار
 قبور و مهم مساجد مانند شهرها در مذهبي و مهم اماکن بودن محور و مرکزيت: ب
  . زادگانامام يا مامانا
 نيازهاي ساختن برطرف براي بهداشتي خدماتي، ديني، مراکز ميان تعادل ايجاد: ج

  . معنوي و مادي همسوي
 مسائل حوزه در بايد اسالمي جوامع گيرندگان تصميم و ريزان برنامه حال اين با     

 اصول اخالقي، هايارزش پيوند و هستي در آسماني مفاهيم با» بودن معنادار« به شهري
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 مظاهر به متناسب توجه ضمن و بدانند خود تصميمات معيار را محور رفاه معيشت
 تعليمي، تربيتي، مراکز همانند معنوي زندگي مظاهر و ابزار با سوهم و زندگي مادي

 زيستن مفهوم و معنا دادن نشان براي امکانات انواع کارگيري به با ديني، و اخالقي
 گرفتن کار به قبيل از ديني هايمکان ساز و درساخت) اخالقي هايارزش و معنويت(

 هايمکان اجراي و طراحي براي هنرمندان و پردازان صورت مجريان، طراحان، بهترين
 شهري معنويت و ماديت جامع طراحي در بايد جوامع اين در کل در. نمايند تالش ديني

 بهداشتي، پرورشي، آموزشي، ماتي،خد اماکن ميان مناسب هايدسترسي که ايگونه به
 سطح در اخالقي مکارم گسترش و ترويج در سعي باشد داشته وجود ديني و امدادي
نرم و افزاري سخت طراحي طريق از جامعه سطح در معنويت به فراخواني و شهرها
  .باشد مناسب افزاري

  
  انسان کرامت اصل
 روي بر خداوند جانشين اسالمي هدرانديش انسان اسالمي، روايات و آيات طبق بر     
 چنانآن را وي و است برگزيده) بزرگواري و بزرگي( کرامت به را او وخدا است زمين
 انسان کرامت حفظ و تحقق جهت در آفرينش و هستي نظام کل که است داشته گرامي
 کرامت ازمرزهاي عدول انسان کرامت به داوري از گذشته تشريع نظام. است آمده فراهم

 ممنوع باشد، ناسازگار انسان باکرامت را چهآن هر شريعت و نکوهيده را بزرگواري و
 خاصي گروه و فرد هيچ به اختصاص و است انساني نوع ويژگي کرامت اين. داندمي

 اين از برخورداري در آنان همگي و بوده مندبهره کرامت از هاانسان يکايک, ندارد
 فرزند و بودن انسان صرفا نيز کرامت اين آوردن پديد منشاء و مساويند و برابر صفت
  .است بودن آدم

 در حاکم قوانين تدوين و وضع شهروندي، و شهري روابط تنسيق و تنظيم: کاربردها
 شهرهاي در نهادها به ناظر پيشنهادهاي و هاطرح تصويب و شهري مناسبات حوزه

 مبناي بر که جامعه در زيرا د،پذير صورت انساني کرامت پايه بر بايستمي تماماً اسالمي
 و ملغي انساني کرامت با منافي سامانه و تصويب و تقنين نوع هر است اسالمي آرمان



183/ برخی از اصول حاکم بر مناسبات شهرسازي و شهروندي در متون اسالمی   
 

  

 مي نيز شهروندان با اجرايي عوامل و مديريتي نهادهاي و مديران مناسبات. است اثر بال
 از اعم شهروندان عموم به خدمات کليه و باشد سازگار انساني کرامت اصل با بايست
 و نيازمندان به رساني خدمات چنينهم و زيستي تفريحي، درماني، بهداشتي، خدمات
  . پذيرد صورت کرامت اصل رعايت با بايستمي هم اعانات از مند بهره طبقات

  
  عدالت اصل
 مناسبات بر حاکم انساني و الهي بنيادين اصول ترينشاخص از يکي بتوان شايد     

, عدالت ذاتي اهميت. دانست عدالت اصل را اجتماعي تتعامال حوزه در شهروندي
 اميد, جامعه حرکت برروند آن تأثيرگذاري و اجتماعي روابط در آن فراگيري و گستره
 اصل به را عدالت اصل که است مواردي ترينمهم از سازيپويايي و آورينشاط, آفريني

 اصل. است ساخته هادوران ميتما در انسان گريزناپذير آرمان و انساني تعامالت بديلبي
 و داد تمامي که است اصلي, درجامعه عدالت گسترش و ايجاد سمت در حرکت, عدالت
 سمت بدان و شود زده محک ن آ با بايد اجتماع و فرد تعامالت و انفعاالت فعل, ستدها
  .گيرد جهت

 قوانين وضع و هاگيريتصميم سازي،تصميم در عدالت اصل کابرد گستردگي: کاربردها
 عوارض، اخذ و وضع ها،مسئوليت سلب و واگذاري قوانين اجراء و اعمال مصوبات، و

 از اعم شهري خدمات انواع ارائه درآمدها، تخصيص و امکانات توزيع ها،تشويق و تنبيه
 نيازمند سو يک از که است پردامنه و واضح قدر آن درماني، و بهداشتي و تفريحي

 اصل اين. نيست ممکن سهولت به آن کردن فهرست ديگر سوي از و نيست بازشماري
  ∗.است شهري مناسبات در گذارارزش و حاکم اصول ترينمهم از
  
  

                                                           
 حتي. انددانسته ستم قبح و عدالت حسن را انکارناپذير عقلي مستقل دليل تنها مختلف متون در اصول عالمان ∗

 و دانندنمي زمانه همه و فراگير دائمي، امري را) کذب قبح( گوييدروغ زشتي و) صدق حسن( راستگويي نيکويي
 .دانندمي مندتاريخ غير و ايزمانه اصلي را ظلم قبح و عدالت حسن تنها
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   رفاه اصل
 بودن فراهم و زيستن راحت برخورداري، سهولت، گشايش، معناي به لغت در رفاه     

 »زيستن ريبرخوردا در و گشايش يعني رفاه= التنعم و السعه: الرفاهيه« .است معيشت
  ،العربلسان(
 ١٣/٤٩٢(  

 کمال انسان تربيت غرض و غايت به الهي اديان که است آن رفاه اصل از مقصود     
 جلوه تواندنمي انسان مادي يافتگي کمال فضاي در جز نهايي مقصود که باشدمي يافته
 کريم خود دنياي در و سربلند خويش زندگي در که است انساني متعالي انسان. شود گر
 خوار و وامانده خويش نيازهاي ترين ابتدايي تأمين در که انساني است، داشته نکو و

 و زندگي در رفاه رو اين از. يافت نخواهد متعالي روح هرگز است شده هاپرسش
مي را همگي که روزي فراخ و دستي گشاده نيازي، بي و غنا ها،نعمت از برخورداري

 ناپذير اجتناب اصل يک و ضرورت يک عنوان به داد جاي رفاه مفهوم کالبد در توان
 تا است بنيادين و اساسي اصلي انسان، مادي نيازهاي تامين اصل اين اساس بر. است
 رساندن ياري بهترين» « الغين اهللا تقوي علي العون نعم«: فرمايدمي) ع(صادق امام که جايي

 اآلخره علي العون نِعشم«: رمودهف يا و) ١٧/٢٩ عاملي، حر( ».است نيازي بي تقوي بر
  )١٧/٢٩ عاملي، حر(» .است آخرت ياور بهترين دنيا» « الدنيا

 در( امکانات از آنان برخورداري شرايط آوردن فراهم شهروندان، رفاه تأمين :کاربردها
 آن بر حاکم قوانين و ضوابط و قواعد شهري، سامانه اهداف از بايستمي) نياز حد
 براي را خود تالش تمامي موظفند شهري امور متوليان و مسئوالن روي ناي از. باشد
 نيازهاي افزايش با متوازن و شتابگر مستمر، صورت به رفاه و برخورداري اين تحقق
 با معنوي و مادي موجود امکانات تمامي کارگيري به در اهتمام که دارند مبذول بشري،
. باشدمي جمله آن از معيشت امر امانس براي طراحي و تنگدستي و فقر رفع انگيزه
 فرهنگي، و علمي درماني، و بهداشتي آموزشي، پرورشي، و تربيتي امکانات تأمين

 جامعه، در توسعه تحقق و رفاه ايجاد براي صنعتي و هنري ورزشي، و تفريحي
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 اين در نيز رفاه تحقق منظور به مديريتي هندسه بناي و اجتماعي نيروهاي سازماندهي
  .است جهت
حل راه جويي پي ها،کاستي و مشکالت و دردها يافتن جامعه، رفاهي شناسيآسيب     
 مفد که است هاييبايسته از قسمتي موارد اين همه مشکالت رفع جهت در اقدام و ها

 زندگي و زيستن انساني شاخصه رفاه که آن کوتاه. آيندمي شمار به رفاه اصل
 مي را شدن خدايي و يافتن معنا امکان انسان ندگيز چنين فضاي در است خداپسندانه

 کس آن» «لَه معاد لَه معاش ال من«. است فرموده) ص(اکرم پيامبر که نيست بيهوده. يابد
  ».است تباه نيز آخرتش و دين است نااستوار او معيشت که
  

  امنيت تامين ضرورت اصل يا امنيت اصل
 جوامع هايمؤلفه مهمترين از ناامني و بسامان عهجامی هاشاخصه ترينمهم از امنيت     

 تعريف ويژگي چند با شهروندان پناهگاه و مأمن عنوان به شهر آيد،مي شمار به نابسامان
 شهر کارکردهاي ترينمهم از ديگر بيان به. داد قرار امنيت عنصر آنها رأس در که شودمي

کليدي از يکي عنوان به امنيت نتامي اصل روي اين از. است امنيت باالي ضريب تأمين
 باشد شهري مسائل حوزه در اقدامات و هاگيريتصميم شاخص بايستمي اصول ترين

 رويکرد هر و متوقف بايدمي باشد آن کاهنده يا امنيت نافي که اقدامي و فرايند هر و
مهم از يکي عنوان به را امنيت ديني متون. گردد پشتيباني و تقويت بايستمي زا امنيت
  . کندمي تأکيد آن بر و دانسته بشري الهي هاينعمت و دستاوردها ترين

 و غايات از يکي شهروندان جمعي و فردي امنيت تأمين و برقراري ايجاد،: کاربردها
 ايجاد و احداث در حتي شهري امور در گيريتصميم و ريزيبرنامه نوع هر اهداف
 زدا، امنيت ريزيبرنامه و گيري تصميم نوع هر اسالمي شهرآرمان در و است شهرها
 و ساز آوردن فراهم لزوم بايد اسالمي شهرهاي ريزيبرنامه در. است نامشروع و نامعتبر
 مناطق احداث جهت يابي مکان و زا امنيت افزارينرم و افزاري سخت مناسب کارهاي
 امنيت تأمين توان پذيريآسيب کمترين با که ايگونه به شهري ساختار طراحي و شهري

  .گردد تأمين بايد و باشد داشته را شهروندان
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 و جمعي و فردي هايآموزش طريق از شهروندان امنيت تأمين براي ريزيبرنامه     
 بالياي از کننده پيشگيري هايبرنامه طراحي و امنيت نگهبان و حافظ نهادهاي ايجاد
 به هنگام به رساننده امداد هاياهپايگ ايجاد و اندازدمي مخاطره به را امنيت که طبيعي
 نا در پيشگيرانه اقدامات جمله از حوادث وقوع هنگام به شهروندان امنيت افتادن خطر
  .باشدمي هاامني
 و فردي امنيت گوناگون هاي جلوه و ها ساحت در شهروندان امنيت به توجه     

قانون و...  و القياخ محيطي، زيست قضايي، سياسي، اقتصادي، امنيت مانند اجتماعي
 هايي نامه آئين و قوانين تنظيم و تصويب از جلوگيري و آنها تأمين راستاي در گذاري

 جامعه در امنيت تامين کارهاي و ساز جمله از نيز سازدمي دارخدشه را امنيت که
  .است اسالمي

 تمعضال حل جهت مناسب ريزيبرنامه و طراحي که داشت توجه بايد حال اين با     
 و اجتماعي هايتنش به آنان حل در انگاري سهل که هاييبحران يا و ويژه نيازهاي و

  ... و ازدواج اشتغال، مسکن،: مانند انجامدمي عمومي امنيت سلب
  
   کافران از مسلمانان ناپذيري سلطه صلا

سياست تدبير، گونه هر اسالمي جامعه حريم حفظ در اساسي اصول ديگر يکي     
 هرگونه راستا اين در که است اسالمي جوامع بر بيگانگان سلطه عدم صلوا گذاري
 را زمينه يا و بيانجامد مسلمانان بر کافران سلطه به مستقيم غير يا و مستقيم که تقنين
  .است نامؤثر و حرام ممنوع، اسالم شريعت ديدگاه از آورد فراهم کافران سلطه براي
 اسالم عزت حوزه آن در گيرندگانتصميم و شهري امور گذارانسياست اصل اساس بر
 تقنين امر در الرعايه الزم و قطعي چهارچوب از بايد را مومنان سربلندي و مسلمانان و
 اصل اين محک با را خويش تصميمات و دانسته هادستورالعمل ها،نامه آئين تصويب و

  . شودمي بيرتع» سبيل نفي« قاعده نام به فقهي متون در اصل اين از. بيازمايند
 مسمانان عزت حفظ گيريجهت و رويکرد با بايد تقنين نظام اصل اين برابر: کاربردها

 و مستقيم که قوانيني تمام. بپردازد گيريتصميم و گذاريقانون کار به آنان سربلندي و
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 معرض در مذاهب ساير پيروان به نسبت را مسلمانان سربلندي و عزت مستقيم غير
 مديريتي هايپست نبايد تفسير اين با. است ساقط اعتبار درجه از دهدمي قرار مخاطره
 و متوليان که است ايگونه به آنان اختيارات که اجتماعي هايمديريت و شهري

 و روند و سازند مسدود يا محدود را زيستن ديندارانه هايراه توانندمي آن متصديان
  .گيرد قرار کافران اختيار در کند، متوقف يا کند را جامعه معنوي حرکت آهنگ

  
  فساد عدم اصل
 به و شهرنشيني مناسبات که اجتماعي رفتارهاي مجموعه بر حاکم اصول شمار از     
 اقدام گونه هر انجام از پرهيز اصل دهد،مي قرار تأثير تحت را شهرسازي آن دنبال

 و سازي يمتصم گيري، تصميم نوع هر اصل اين اساس بر است آور فساد و فسادآميز
 شريعت نظر از و ممنوع باشد داشته فسادانگيز بازتاب که عمل و نظر حوزه در اقدام

 اثبات حقوقي آثار گونه هيچ موارد ايپاره در رفتارها گونه اين. است حرام اسالمي
 و قانوني مسئوليت رفتار اين دهنده انجام براي بلکه نداشته آن فاعل براي حق کننده
  .کندمي ايجاد نيز يشرع ضمان و مدني

 ايجابي اصل بازتاب است، سلبي اصلي که فساد عدم اصل که جا آن از: کاربردها
 سلبي اصول به نسبت ايجابي اصول و است» اصالح ضرورت اصل«  عنوان با ديگري

 ديگر طرف که است اي سکه روي يک فساد عدم اصل ديگر تعبير به و دارند مرجعيت
 ياد اصول اين کاربردهاي از ايپاره عنوان به زير موارد است، اصالح ضرورت اصل آن
  :شودمي

 مي شهرنشينان و شهري مسائل حوزه در گذارقانون نهادهاي بر حاکم تقنيني دستگاه     
 محوري فساد و محوري اصالح منطقي بازشناسي کمک به و باشد محور اصالح بايست

 با خوان هم گذاريقانون از) انجري دو از کدام هر هايشاخص شناسايي طريق از(
 تمهيد گونه هر و تأسيس احداث، مجوز صدور تصويب، طراحي،. ورزد امتناع تباهي
 محيطي زيست و معيشتي اخالقي، رفتاري، سالمت ايجاد در که اماکني اندازيراه براي
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 هر و است شهر يک مسئوالن وظايف شمار از و است ضروري دارد مثبت تأثير جامعه
  .بدانند حرام و ممنوع را اندازدمي خطر به را جامعه سالمت که اقدامي و تصميم

 است اجتماعي اصالح مسير در که شکني ساختار يا سازي شالوده نوع هر وجود اين با
 اين. است نامشروع و ممنوع باشد فسادآور چه چنان و است ضروري و مشروع مجاز،
 و ارتباطات نظام. دارد کاربرد نيز ابنيه احداث در شده انجام هاي طراحي نوع در اصل
 زاويه از اصل اين ديگر بيان به باشند متاثر اصل اين از بايست مي نيز شهري هاي رسانه
 اماکن شهرها، محدوده شهري، مباحث بافت و شهري مهندسي نظام گوناگون هاي

 تمامي ديگر سويي از و ميدهد قرار تاثير تحت را شهرها در خصوصي و عمومي
  .نمود تامين و تضمين اصل اين کمک با توان مي را سالم شهر هاي شاخصه

  
   ∗»حرج و عسر« عدم اصل
 آن به مکلفان که دارد عمل آزادي جايي تا تقنين مقام در قانونگذار، اصل اين برابر     
 را شهروندان تکليف، اعمال يا قانون وضع که جا آن. ننمايد حرج و عسر دچار را قانون

 از قانون) باشد شهروندان بر حرج و عسر موجب( بيندازد مشقت و تنگنا در اريدشو به
 يک بودن حرج و عسر معيار و مدرک. نيست آور الزام پس آن از و ساقط اعتبار درجه
 براي اگر بلکه باشد، آور مشقت جامعه آحاد براي قانون که نيست اين همواره قانون
 آحادي براي حتي يا و باشد آفرين عسر نيز عياجتما طبقات و صنوف از صنفي يا گروه

  .گرددمي ساقط اعتبار درجه از باشد آور مشقت جامعه از
گونه به بايد شهروندان براي تکاليف و عوارض جعل يا قانون وضع گونه هر: کاربردها

 بلکه نباشد دشوار و سخت شرايط آمدن پديد يا مردم مشکالت موجب که باشد اي
 شهروندان کار در بسته فرو هايگره بازگشايي و کارها گشايش دفه با بايد قانون

 حرج و عسرآور آن اعمال که جاري مصوبات و قوانين از بخش هر. پذيرد صورت
 و جرم مصوبه و قانون بدان ديگران الزام و است ساقط اعتبار درجه از باشد آفرين

                                                           
 گرفتن تنگ و تنگي تنگنا، معناي به حرج. بودن سخت بودن، دشوار ، دشواري و سختي معناي به عسر ∗
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 وضعيت چهچنان. است شهروندان حقوق تضييع موجب و شده محسوب نامشروع
 ناکارآمد شهروندان به اضطراري و ضروري خدمات ارائه لحاظ به شهري بافت موجود

  .گردد اصالح بايستمي باشد آورمشقت و عسرآفرين و
 ها،پارک ها،خيابان و معابر تعريض و توسعه يا احداث طراحي، همچون مواردي
 اصل اين به استناد با) يخدمات و درماني ديني، آموزشي، فضاهاي( عمومي ويژه فضاهاي

 در را مساجد و موقوفات توان مي حتي اصل اين اساس بر پذيردمي انجام سهولت با
 نمود تخريب و ∗∗داد قرار طرح در است آفرين عسر معبر عرض محدوديت که صورتي

 استفاده و برداريبهره درجهت ساختمان به اقدام مکان تريننزديک و ترينمناسب در و
  .نمود آن مشابه

  
  اضطرار اصل
 ولي( ناچار به خويش باطني ميل عليرغم انسان که اوضاعي و شرايط آمدن پديد     
 نام اضطرار حالت و شرايط نمايد، نقض را قانوني و دهد انجام را عملي) تهديد بدون
 و ناچاري سر از اضطرار، شرايط در انسان اگر که است آن گوياي اضطرار اصل. دارد

 است دانسته جرم يا حرام يا ممنوع را آن گذارقانون طبيعي حالت در که ليعم العالجي
 رفتار يا عمل آن بر قانوني جرم و ممنوعيت آثار گردد، مرتکب) باطني ميل برخالف(

 را آن ترک و داندمي الرعايه الزم و واجب را امري قانون اگر چنينهم. گرددنمي استوار
مي دنبال به عقوبت نه و شودمي محسوب جرم نه آن اضطراري ترک شمارد،مي جرم
 نه و کندمي وضع طبيعي و عادي شرايط براي را قوانيني گذارقانون ديگر بيان به. آورد
 موضوع قوانين که معنا بدين باشد اضطرار چند هر شرايطي هر در و شرايط همه براي

 آن در که دارند ار خود خاص قوانيني اضطراري، شرايط و اندطبيعي حالت قوانين
  .گردندمي ساقط آوريالزام از بعضاً يا کال طبيعي، حالت قوانين شرايط

                                                           
 يا و باشدمي ايشان االختيار تام دهنماين يا) فقيه ولي( تقليد مرجع اجازه به منوط مکاني چنين تخريب به اقدام ∗∗
 .شود تخريب است رسيده ييدأت به) نگهبان شوراي(  نمايندگانش يا وي ناحيه از که قوانين طبق بايد
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 در شهروند و است شرعي و ديني قوانين و احکام از خود اضطرار قاعده يا و اصل     
 به اضطرار حسب به بايد و کند عمل عادي قوانين به نيست مجاز اضطراري شرايط
  )٢٤٥ ص ،٢ج انصاري،( :که است بديهي نمايد ملع اضطرار حال قانون و حکم
 همانند آيدمي پديد شهروندان عموم براي و است فراگير و نوعي گاهي اضطرارـ ١

 يک اضطرار مثل است محدود فردي و شخصي گاهي و آن امثال و جنگي حالت
 بدون چند هر ديگران غذاي از جان حفظ حد در شديد گرسنگي سر از که شهروند
  )٢٩٥/٢ حکيم،( .نمايد استفاده نانآ رضايت

 حاصل ضمان لکن ،سازدمي اثر بال و ملغي را طبيعي حالت احکام چند هر اضطرار ـ۲
 مثال که معني اين به )٢/٤٤٣ ص خوئي،(. است برقرار و باقي اضطراري چنين اعمال از

 ريکيف جرم و تخلف چند هر نمايد تخريب را فردي خانه اضطرار سر از شهرداري اگر
 شهرداري ذمه بر ملک یبها و ارزش به نسبت شهرداري ضمان اما گرددنمي محسوب
  )٥٦ ص لنگرودي،(. يابدمي استقرار

 امر اين گيرد، قرار تصرف مورد اشخاص دارايي و امالک اضطرار، اثر بر چهچنان ـ٣
 آن بر مازاد و دارد مشروعيت اضطرار رفع حد در تنها و اضطرار شرايط به محدود صرفاً

 متون در است، ديني االجرا الزم قوانين و اصول از خود که اصل اين از. است نامشروع
  .شودمي برده نام اضطرار قاعده عنوان با فقه

 مانند شهري ناپذير گريز خدمات و ضروري امکانات آوردن فراهم چه چنان: کاربردها
 احداث درمان، و بهداشت امر در ضروري اماکن احداث و تامين معابر، احداث و توسعه
 سبز فضاهاي ايجاد اضطراري، هايکمپ نشاني، آتش همانند امدادي هايپايگاه

 و تأسيس هوا، آلودگي از جلوگيري و زيست محيط صيانت و حفظ براي ضروري
 رفاهي، المنفعهعام واحدهاي احداث و تأسيس شهري، امنيت کننده تامين اماکن احداث
 حقوقي و حقيقي شخص از اعم شهروندان از ايپاره امالک و هادارايي تملک بر متوقف
 تصرف ـ اضطرار رفع حد در( احتياط رعايت با است مجاز شهر مديريت باشد،

 مالي حقوق جاري، قوانين برابر و حال عين در و نموده تملک اعالم) حداقلي
 آحاد منافع و حقوق ضروري، نيازهاي ساختن برطرف ضمن تا. نمايد ادا را شهروندان
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 را شهروندان اضطراري، شرايط در تواندمي شهري مديريت. گردد رعايت نيز شهروندان
 و امور ايپاره به پرداختن از را آنان يا ساخته وادار ضروري وظايف و امور انجام به

 حالت در شهروندان محترم هايآزادي و حقوق و نمايد منع مشاغل بعضي تصدي
 سالئق از فارغ و قانون بر مستند بايد مي امر اين البته. (نمايد قتضيي و تحديد را طبيعي
 به مقيد و مشروط طبيعي حالت در که مشاغل يا امور از ايپاره) پذيرد تحقق افراد

 طبيعي، حالت شروط لغو با يا مازاد شروط با تواندمي اضطرار شرايط در است، شروطي
  .گردد اعمال و اعالم
. است الزامي اضطرار اصل از گيريبهره در احتياط رعايت که است آوري ياد به الزم
 حد در تنها اضطرار اصل از استفاده. نيست شهروندان منافع و حقوق نافي اضطرار اصل

  .است مشروع و مجاز اضطرار ساختن برطرف و ضرورت
  

  هاپيمان و قراردادها آوريالزام اصل
 آورند الزام قرارداد طرفين ميان منعقد هايمانپي و قراردادها تمامي اصل اين پايه بر     

 ندارند، را قرارداد از تخلف حق و نمايند عقل قرارداد مفاد به ملزمند قرارداد طرفين و
 و پيمان از تخلف قانون در مواردي البته. ندارند نيز را قرارداد فسخ حق که چنانهم

 هر براي پيمان، آن ضمن در ردادقرا طرفين توافق با يا و است شده شمرده مجاز قرارداد
 مستثني اصل اين شمول از که است شده داده قرار فسخ حق آنان از يکي يا طرف دو

 بر در را عقود و قراردادها انحناء همه و است فراگير هاپيمان آوري الزام اصل. نيست
 چه و حقوقي اشخاص چه و باشند حقيقي اشخاص عقود آن طرفين چه گيرد،مي

 يک يا باشند فرد داد قرار طرفين ديگر سوي از. حقوقي و حقيقي شخص از مرکب
 نام با اصول و فقه دانش در اصل اين از باشد، فرد ديگر طرف و مجموعه آن طرف
 ،١ ج خميني، ـ١٤ص ،٢ ج خوئي، ـ ٨٥ص انصاري،( ∗.است شده گفته سخن اللزوملةاصا
  )٤٨ ص لنگرودي، جعفري ـ ١٦٣ص ،٥ج بجنوردي، ـ ١٨٥-١٨١

                                                           
 از يا و قانون حکم به مگر زد هم بر را آن تواننمي و است االتباعالزم طرفين به نسبت شود واقع که عقدي هر ∗

 است عقود مخصوص اللزوم اصاله ، اقاله يا و عقد متن در خيار حق طريق
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 بين باشند شده واقع قانون طبق بر که عقودي«: است چنين مدني قانون ٢١٩ ماده
 علت به يا اقاله طرفين خيار به که اين مگر است االتباع الزم آنها مقام قائم و متعاملين
  )١٣٧٧ ،٦١ص صغيري،( ».شود فسخ قانوني

 الزم حقوقي و قيحقي اشخاص بين منعقده قراردادها کليه اصل اين برابر: کاربردها
 بنابراين. است پيگيري و دادخواهي قابل آن از تخلف و است الزامي و آور تعهد االجرا،
 و حقيقي افراد با شهر امور دهنده سازمان نهادهاي و شهري مديريتي قراردادهاي تمامي
 از قانوني مستند بدون تواندنمي شهري مديريت و است آورالزام آنان، عليه و له حقوقي
 پيمان دارد حق شهري مديريت نهاد آنکه از گذشته. سربرتابد خويش تعهدات به عمل

 عليه دادخواست طرح به ضرورت هنگام به حتي و فراخواند پيمان در وفا به را شکنان
 زياني و ضرر آن نتيجه در و نموده انگاريسهل امر اين در چه چنان گمارد همت آنان
 رفته دست از منافع ضامن انگاريسهل دليل به آيد وارد شهروندان و شهر منافع به

  . بود خواهد
  

  انساني و اخالقي اصول
 هايروش و اخالق حوزه در عمدتاً شود،مي پرداخته بدان قسمت اين در که اصولي     

 هر اند،گرفته شکل بنيادين اصول از برآمده فضاي در که اصول اين دارند، قرار انساني
 انساني و اخالقي آنها هايانگاره ترينشاخص لکن دارند، نيز قيحقو هايبازتاب چند

   ∗کنندمي ياد انساني و اخالقي اصول عنوان به آنان از دليل همين به است بودنشان
 هايواکنش و هاکنش رفتارها، حوزه در وحياني و انساني هايداوري حاصل اصول اين

 اصول اين از آمده پديد هايارچوبچ در و محور بر رفتار بر را انسان و است بشري
 امکانات و هابرخورداري بر تأکيد از عبارتند فصل اين شاخص ترينعمده. خواندمي فرا

                                                           
 اين بر جمعي: الف: دارد وجود نظريه دو حقوقي احکام و هاداوري و هانظريه قواعد، خاستگاه و منشا پيرامون ∗

 تحوالت فرايند در اخالقي اصول همين و انداخالقي اصول و نظامات زائيده) فقه بلکه و( حقوق که باورند
 و حقوق حوزه در ابتدا از اصول اين معتقدند ايعده: ب. گردندمي تبديل حقوقي اصول به زمان گذر و اجتماعي

 .شوندمي پايدار حقوقي فقهي و تشريعي نبايدهاي و بايدها
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 و) تکاليف و حقوق حدود، در جامعه آحاد برابري و تساوي اصل( جامعه آحاد مساوي
 اعانت تممنوعي اصل( ها،زشتي از پرهيز و هانيکي تحقق راستاي در اجتماعي فراخوان

 به اهانت ممنوعيت اصل( يکديگر به رساندن ضرر از افراد يکايک بازداشتن) هابدي بر
 هايثروت مصرف در رويميانه و کمترين از حداکثري و عاقالنه گيريبهره و) آنها

 شرح به اصول اين طرح ضمن اکنون) تبذير و اسراف ممنوعيت اصل. (ملي و عمومي
  .کنيممي ابيارزي را آنها کارکرد ذيل،
  .تکاليف و حقوق حدود، در جامعه آحاد برابر و تساوي اصل
  .بديها بر اعانت ممنوعيت اصل
  . ديگران به رساندن زيان ممنوعيت اصل
  . آنها به اهانت ممنوعيت و مقدسات به احترام لزوم اصل
  .تبذير و اسراف ممنوعيت اصل

  
  تکاليف و حقوق حدود، در جامعه آحاد برابري و تساوي اصل
 صنوف از صنفي يا جامعه افراد از فردي براي قانون اگر اصل اين اساس بر     

 معين صنف يا و فرد خاص ويژگي از ناشي قانون جعل و باشد شده وضع اجتماعي
 نيز گوناگون هايسرزمين و هازمان در صنوف و افراد ساير شامل قانون اين نباشد
 کننده اثبات قانون آن خواه. گرددمي تلقي مکاني فرا و زماني فرا قانون آن و بود خواهد

 اصل اين. سازد معين را امري شرايط و حدود يا گذارد عهده بر را تکليفي يا باشد حق
 بجنوردي،( .است آمده تکاليف و احکام در اشتراک قاعده نام به آن قواعد و فقه متون در
٢/٤٠(  

 موضوع با معنا يک به و است گذارينونقا بر حاکم اصول شمار از اصل اين: کاربردها
 بايست،مي تقنين هنگام گذارقانون اصل اين برابر است خورده پيوند تقنين صحيح شيوه
 و باشد داشته نظر در را مختلف هايمحيط و گوناگون هايزمان ثانياً و جامعه آحاد اوالً

 معيني اشخاص براي را قانون چه چنان احيانا و نمايد تقنين عام صورت به را قانون
 سوي از. نمايد اعالم را قانون آن بودن اختصاصي روشني و صراحت به کندمي وضع



یآرمان شهر اسالم مجموعه مقاالت نخستین همایش   /194 
 

  

 شرايط به مقيد باشد شده وضع قوانين همه که است گوياي اصل اين عمل مقام در ديگر
  . شوندمي شامل را مختلف هايمکان و هازمان و برخوردارند اطالق از نباشد معيني
   هابدي بر اعانت ممنوعيت اصل
 حقوق رعايت عدم و هازشتي ارتکاب و هابدي انجام حرمت و ممنوعيت از گذشته     

 سازي زمينه و مساعدت رساني، ياري گونه هر است، شهروندان ذمه بر که حدودي و
 اخالق حوزه قواعد به تمکين عدم و وظايف ترک و هابدي و جرائم ارتکاب براي

 اصل اين و است حرام و ممنوع شرعي و حقوقي لحاظ به و ودهناست و قبيح شهروندي
 متون در ايم،نهاده نام بديها براي سازيزمينه و رساني ياري ممنوعيت اصل را آن ما که
  )١/٣٠٣ج بجنوردي،( .است شده ياد اثم بر اعانت حرمت قاعده عنوان با فقه

 باشگاه عنوان به که ياماکن مورد در ساز و ساخت مجوز گونه هر صدور: کاربردها
 شراب کارگاه فروشي، مشروب همانند گردند مي احداث جرائم و محرمات ارتکاب
 دست، اين از مواردي و فحشا و فساد اماکن ربوي، معامالت محل قمارخانه، سازي،
 ممنوع و حرام باال شده ياد هايحوزه در ساز و ساخت گونه هر. است ممنوع و حرام
 قواعد و اجتماعي اخالقي، معيار آنها در که ساختماني هاينقشه تهيه و طراحي. است

مي جامعه هايارزش مباني و اخالقي هايپايه ويراني به يا شده انگاشته ناديده شريعت
 و انجامدمي ديگران امالک بر اشراف به که هاييطراحي و سازها و ساخت. انجامد
 اجتماعي، فعاليت نوع هر انجام و ريزيهبرنام. سازدمي پايمال را شهروندان ديگر حقوق

 ياري نوع هر. است ناسازگار جامعه معنوي هايارزش و اخالق معيارهاي با که فرهنگي
 فعل ارتکاب راستاي در که هاييمجموعه و هافعاليت بر) فکري اقتصادي،( رساندن

  .فعالند حرام و جرم
   آن آوريضمان و ديگران به رساندن زيان ممنوعيت اصل
 است، شده ياد ضرر ال قاعده نام با آن قواعد و فقه متون در که اصل اين از     

 اصل از است عنايت مورد بحث اين در چه آن گرديده، ارائه گوناگوني تقريرهاي
  )کردن وارد خسارت و رساندن ضرر: اضرار( .باشدمي اضرار ممنوعيت
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 اين برابر شهروندان ديگر به شهروندان از بعضي رساندن زيان ممنوعيت و نهي: الف
 که گذاريقانون هايحوزه در چه و کرداري هايحوزه در اقدام و رفتار گونه هر ديدگاه
 بر عالوه باشد، ديگران ديدن زيان آن الزمه و باشد ديگران بر زيان و ضرر موجب

 ضامن وارده خسارت به نسبت رساننده زيان و هست نيز آورضمان حرمت، و ممنوعيت
 .داد نسبت اصفهاني الشريعه شيخ به توان مي را الضرر قاعده تبيين در ديدگاه اين ستا
  )١/٥٩ شيرازي،(

 جبران قابل غير زيان و ضرر دارد، تعلق انصاري شيخ به که اصل اين ديگر تبيين در :ب
 و ندارد وجود نباشد جبران و تدارک قابل که ضرري است معتقد وي است شده انکار
(  آورنده زيان توسط بايد و است آور ضمان باشد زيان و ضرر موجب که کاري هر

  )١/٥٩ شيرازي،( .گردد خسارت جبران) کننده وارد
 شهري روابط مجموعه بر حاکم اصول پرکاربردترين و ترينمهم از اصل اين: کاربردها

 که حق، اثبات و سلب عوارض، وضع گذاري،قانون گونه هر اصل اين اساس بر است
 آن به چهچنان و است اثربي و ممنوع باشد شهروندان به رساندن زيان و ضرر بموج
 و ضرر موجب که انهدام يا ساز و ساخت به اقدام گونه هر. است آورضمان گردد عمل
 فعاليت و شغل مرکز، گونه هر تأسيس. است ضمان موجب و حرام و ممنوع باشد زيان

فعاليت و کارگاهها ايجاد. است حکم همين در باشد رسان زيان که آن از بازداشتن يا
 امور در گيرانتصميم و سازان تصميم. است ممنوع قاعده اين اساس بر آور زيان هاي

 دور نظر از نبايد. باشند اصل اين رعايت به متعهد و ملتزم بايد حال همه در شهري،
 جمعي انزي و ضرر و نيست شخص به رساندن ضرر و ديگري زيان در مالک که داشت

  .باشد عنايت مورد و لحاظ بايد حوزه اين در نيز اجتماعي و
 افراد يا فرد براي سويي از اقدام يک کهچنان منافع، و حقوق تزاحم فرض در: نکته     
 و بوده آورزيان مردم عموم و جامعه براي نيز آن ترک ديگري سوي از و باشد آورزيان
 يا و فرد زيان نفي بر اجتماعي زيان نفي صورت اين در است، يافته ضرورت آن انجام
 در جامعه و جمع مصلحت که مواردي در بنابراين. است مقدم جامعه از محدودي جمع
 ديگر جايي در را فرد حقوق توانمي که نحوي به است افرادي يا فرد حق سلب گرو
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 داشته قدمم اجتماعي زيست هايضرورت و مصالح و منافع موارد اين در نمود، استيفاء
  .گردد جبران و تدارک بايد نيز شهروندان شده تضييع حقوق لکن شود،مي
  

   آنها به اهانت ممنوعيت و مقدسات به احترام لزوم اصل
 هنجارهاي و انساني شده پذيرفته اصول و ديني شعائر داشت گرامي و احترام     

 و شودمي گريسهن ارزش و تقدس نگاه با هابدان که هايجامعه در که اجتماعي
 از پرهيز و جمع اعتقادات به احترام و است انساني شده پذيرفته امور از آن، نکوداشت

  .باشدمي ناپذير ترديد اصلي آنها به اهانت
 طرق به ديني و مقدس اماکن سازي کارآمد و نگهداري حفظ، به اهتمام :کاربردها
 بايستمي که است اموري از آن ناکارآمدي و تخريب و اهانت از جلوگيري و گوناگون

 تنها ارزشمند و مقدس اماکن که است پذيرفته. گيرد قرار شهري مديريت کار دستور در
 مانند( پردازندمي شهروندان ساختن داردين و ترويج کار به مستقيما که نيستند اماکني

 وجود بشر زندگي در یديگر مستقيم غير تأثيرگذار اماکن بلکه...) و کليساها مساجد،
 آن از توانمي را...  و سالمتي آموزي، علم همانند ديني شده پذيرفته مفاهيم که دارد

 در ديني قوانين و احکام رعايت. پژوهشي و آموزشي اماکن همانند نمود ترويج طريق
 هايارزش علمي گراميداشت مثابه به خود شهر، امور تدبير چگونگي و مديريت ساختار
. شودمي تلقي بدان اهانت خود عمل، مقام در ديني احکام رعايت عدم و است ديني

 خلقتند، در سانهم يا و) ديني برادر( مؤمنند يا که حيث آن از شهروندان حرمت رعايت
  ∗.است ديني و الهي واجبات جمله از) خلق در نظير(

                                                           
 و م الطف و احملبه و للرعيه الرمحه قلبک واشعر«: فرمود توصيه اشتر مالک عهدنامه در) ع(علي امام که طور همان ∗
 از را قلبت و» «اخللق يف لک نظري اما و الدين يف لک اخ اما صنفان فام اکلهم، تغتنم ضاريا سبعا همعلي تکونن ال

 خوردن غنيمت دنبال به که درنده حيواني چونان و ساز برخوردار انان بر نرمش و بدانها محبت و رعيت بر رحمت
» آفرينش و خلقت در تو سانانهم يا تواند نيدي برادران يا گروهند دو آنان چون مران حکومت آنان به است آنان

 )٣/٨٤ج عبده، البالغه،نهج(
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 و مقدس و ارزشي معرفتي مفاهيم رساني اطالع هنگام به شهري رساني اطالع نظام     
 اهانت از و رعايت مقدسات احترام که باشد ايگونه به بايد شهر در هارسانه سياست

 از تفريحي و پژوهشي آموزشي، مذهبي، ديني، اماکن برخورداري. گردد پرهيز هابدان
 ديني مقدسات به گذاردن احترام مصاديق جمله از شهري خدمات هايتعرفه در تخفيف
  . است

  
  )درمصرف اعتدال اصل( ∗∗∗تبذير و ∗∗اسراف ممنوعيت اصل
 از پرهيز ها،دارايي و منابع امکانات، از بهينه استفاده مصرف، در روي ميانه و اعتدال     
زياده از جلوگيري امکانات، و هادارائي نابجاي مصرف يا بيهوده کردن هزينه گونه هر

 اصول از سالميا جامعه و فرد منابع ريختن دور به و اتالف ولخرجي، مصرف، در روي
 است شده پذيرفته اسالمي انديشه در تنها نه اصل اين. است انساني مناسبات در پذيرفته

 انصاري،( کبيره گناهان از يکي اسراف که جا آن تا اندورزيده تأکيد آن بر ديني منابع بلکه
 پديد و گرايي مصرف ترويج، اصل اين فلسفه به توجه با. است شده شمرده) ٣٣٤ص

  .است نکوهيده و ممنوع نيز محل بي يا حد از بيش مصرف هايزمينه آوردن
 وظايف شمار از بودجه نامتوازن و نابجا تخصيص از پرهيز و اعتدال لزوم: کاربردها

 و نامتوازن برنامه و بودجه بنابراين. است اسالمي شهر در نويسان بودجه و ريزانبرنامه
 ماندن استفاده بال و ناکارآمدي و رکود به که ايبرنامه يا نظرانه تنگ يا آميزاسراف
 ديگر سوي از و است حرام و ممنوع ناستوده، شودمي منتهي شهر يک امکانات

 و شهروندان بر وارده خسارت ضمان طرفي از و نيست آورالزام و نداشته مشروعيت
 اين اب. است سازان تصميم و ريزانبرنامه عهده بر ريزي برنامه چنين ناحيه از شهر

 مورد در الزم هايسامانه کننده تصويب يا قانون واضع و گيرندهتصميم نهادهاي تفاسير
                                                           

 و) ١٤٨ص/١٩ج العرب،لسان( است ورزيدن افراط و روي ميانه و اعتدال از گذرکردن معناي به رلغت د اسراف ∗∗
 استفاده بي و مهمل يا و نياز حد و اندازه از بيش مصرف و کرد هزينه در رويزياده اسراف اصطالحي معناي

 .است امکانات از ايپاره گذاردن
 مصرف معناي به ًاصطالحا و) ٥٠ص/٤ج العرب،لسان( است دارايي ساختن تباه معناي به لغت در تبذير ∗∗∗

 .است آن ساختن تباه و بردن بين از و امکانات و هادارايي نابجاي
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 را تبذير و اسراف حرمت اصل شهري ساختار و مصوبات تمامي در موظفند شهر، امور
 کنترلي و نظارتي نهادهاي تاسيس و ايجاد و دهند قرار عمل مالک را آن و نموده رعايت

. شود جلوگيري تبذير و اسراف از و کنترل هاهزينه آن طي که اييکاره و ساز تنظيم و
 انجام يا تکرارها و هاکاريدوباره از پيشگيري. است شهري مديريت وظايف اهم از

 و بازده کم ضروري، غير هايطرح اجراي از جلوگيري شهري، هايپروژه ناقص
 در اعتدال رعايت. است المياس جامعه در ريزانبرنامه اقدامات ديگر از نيز ناسودمند

 دوام و استحکام بر عالوه که ايگونه به مناسب مصالح کاربرد و سازها و ساخت اصل
  . باشد متعادل نيز آن دارينگه و ساخت هايهزينه و آن حفظ تاسيسات

  
  حقوقي اصول

 اآنه عمده مشترک قدر که پردازدمي اصولي تحليل و بازشناسي و تبيين به اصل اين     
 اخالقي تفسيري توانندمي که آن از گذشته اصول اين: است اصول آن حقوقي هايگزاره

 و قانوني نبايدهاي و بايدها گربيان اصل عنوان به توانندمي باشند، داشته انساني و
 مباحات يا و محرمات از ايمجموعه فقهي نگاهي با يعني( گردند تلقي تکليفي شرعي،

 و تکاليف که هستند احکامي و قواعد گزارش و تأسيس صدد در که) کنند گزارش را
 در حکمي و قاعده تأسيس حتي يا و نهدمي بنيان مدني مناسبات در را خاصي حقوق
  :است پرداخته زير موارد به اصول از مجموعه اين. گيردمي عهده بر را اجرا حوزه

دارايي در تصرف عيتممنو و مشروع هايراه از آمده پديد مالکيت احترام و مشروعيت
  )مالکيت احترام اصل. (ديگران هاي
 صحت بر حکم و شهروندان کردارهاي و رفتارها تعهدات، تعامالت، دانستن صحيح     
  )شهروندان اعمال صحت به حکم اصل. (آنان
 اين محدوديت توان و قدرت حد در تکاليف به نسبت جامعه آحاد مسئوليت     

 مقدور بخش به نسبت تکاليف آوردن الزام اصل. ( استعداد و يتواناي ميزان به مسئوليت
  ) آن
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 کننده اقدام که تصرفات و رفتارها از ايپاره آفريني مسئوليت و آوري ضمان بيان     
 و نيکوکارانه تصرفات که نکته اين در تأکيد نيز و بپردازد را وارده خسارت بايستمي

ضمان و ممنوعيت اصول. (نيستند آورضمان و نداشده استثنا قاعده اين از خيرخواهانه
  )نيکوکار ضمان عدم غرور، اصل اتالف، آوري
  )شفعه واصل حريم اصل. ( مالکيت پيراموني حقوق ايپاره تعيين و تبيين
  )قرعه اصل. (استحقاف و مالکيت از ناشي اختالفات حل منظور به راهکارها از برخي

  
   مالکيت احترام اصل
 شهروندان يکايک و اندمحترم قانوني و مشروع هايراه از آمده پديد هايمالکيت     
مي ياد مالکيت احترام اصل نام با مفهوم اين از ديگرانند مشروع مالکيت رعايت به ملزم
 خويش اموال در را مالکانه تصرف نوع هر است مجاز فرد هر اصل اين اساس بر. شود

 باشد شده اعالم نامشروع و ممنوع قانون حکم به تصرف آن که آن مگر دهد صورت
 اتالف به مجاز اما است آن مالک مالک، انسان چند هر که خويش مال تالف مانند
  . نيست خويش مالي منابع و امالک

 ندارد ديگران اموال در تصرفي هيچگونه حق مالک رضايت و اذن بدون هيچکس     
 به قانون حکم به که آن مگر دباش انتفاع نحو به يا تملک نحو به تصرف آن چه

 باز و منع حق کس هيچ. گردد تصرفي چنين به مامور يا مجاز قانوني مرجع تشخيص
  .قانون مجري عنوان به و قانون حکم به مگر ندارد را اموالش در تصرف از مالک داشتن

 بدون ديگران هايدارايي و اموال در تصرف گونه هر اصل اين به استناد با: کاربردها
 نهادهاي بنابراين و قانون حکم به مگر است نامشروع و ممنوع آنها مالکان رضايت
 ورزند اشتغال اجراء يا گذاري سياست کار به که آن از اعم آنان هايمديريت و شهري

 هاگيريتصميم و هافعاليت شاخص عنوان به را مالکان مالکيت احترام رعايت بايستمي
 ناقل يا عين ناقل تصرفات از اعم امالک و اموال در تصرف گونه هر و دهند قرار مدنظر
 حق است، دانسته مجاز را آن شريعت و قانون که عوض بال چه و عوض با چه منفعت
  . باشند آن کننده محدود بايستنمي هانامه آئين و تصميمات و است مالک
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 ال مثال عنوان به و است دار بر تعطيل قانون برابر مواردي در مالکيت احترام اصل: نکته
 مي تقييد و تخصيص را مالکيت احترام اصل که هستند اصولي از اضطرار اصل و ضرر
  .نمايند

  
   شهروندان اعمال صحت به حکم اصل

 به و معتبر صحيح، شکل به اگر که هستند ايگونه به رفتارها و اعمال از ايپاره     
 و اندشرعي و حقوقي آثار داراي ،گيرند انجام قانون و شرع توسط شده شناخته رسميت

 پذيرند، صورت شرع قانون در نشده شناخته رسميت به و نامعتبر نادرست، شکل به اگر
 به نسبت آگاهي با چهچنان فروش، و خريد مثال. نيستند شرعي و حقوقي آثار آن داراي
 و نقل موجب و اندصحيح نباشد،) کالهبردارانه( آميز غبن يا و گيرد انجام معامله مورد
 اگر ولي ندارند فسخ حق طرفين و است آورالزام نيز معامله و اندنقدينگي و ملک انتقال
 باشد، کالهبردارانه يا پذيرد صورت معامله مورد به نسبت آگاهي بدون فروش و خريد

 معامله فسخ اختيار ديگري براي يا نيست ديگري به ملک انتقال موجب و است ناصحيح
 از فردي از) دارد شکل يک ظاهر در که( اعمال اين چه چنان اعمال، ونهگ اين در است
 صحيح را آن بايد و است صحت به محکوم عمل آن آيا گردد صادر اسالمي جامعه آحاد

 و بدانيم فاسد و نادرست را معامله آن بايد يا و نهاد بنا آن بر را معامله آثار و دانست
 ديگر اعمال صحت به حکم اصل ننمود؟ بار يامعامله چنين بر صحيح معامله آثار

 آحاد سوي از شده صادر اعمال گونه اين که کندمي حکم ما به مسلمان، شهروندان
 اصل اين از نمود بار آن بر را صحيح معامله آثار و دانسته صحت به محکوم را مسلمانان

  .شودمي برده نام» الصحه اصاله« عنوان با فقهي متون در
مي اشاره آن مورد دو به باالختصار که دارد ايپردامنه کاربردهاي اصل ينا: کاربردها

  . گردد
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 با مسئول نهادهاي تعامالت در و يکديگر با جامعه آحاد جمعي رفتار در اصل اين     
 ـ دولت شکاف: مانند اجتماعي گوناگون هايشکاف تا باشد عمل مورد بايد جامعه احاد
  .نيايد پديد...  و صنفي تضادهاي عي،اجتما اقشار اختالفات ملت،
 حوزه تا گيريتصميم و تقنين حوزه از شهري درون تعامالت مجموعه اصل اين     
 تنظيم، را شهري تعامالت فرايند برگرفته، در را معامالت و ساز و ساخت و عمل

 و اخالقي عناصر با توام معقول معيشت که ايگونه به کندمي تسريع و تصحيح
  .گردد تأمين اجتماعي رواني سالمت و جامعه شده پذيرفته ايهنجاره

  
   آن مقدور بخش به نسبت تکاليف بودن آور الزام اصل
 که کند مي وضع را مسئوليتي و وظيفه تکليف، گذار قانون موارد از ايپاره در     

 افزايش و کاهش قابليت و است مراتب داراي يا و است متعدد اجزاي داراي و مرکب
 تعيين را شرايطي معيني مقصود به يابيدست و رسيدن براي نيز ديگر مواردي در. رددا
 عمل که جا آن مواردي چنين در است مراتب داراي يا و ايمرحله يا مرکب که کندمي
 قانون همان به ،نيست ميسر شهروندان براي وکاست کم بدون و کامل طور به قانون به
 بهانه به و کرد عمل بايد است انسان مقدور که ايرتبهم هر در و توان و امکان حد در

 ممکن بخش انجام از نبايد کامل طور به قانوني وظيفه و مسئوليت انجام امکان عدم
 تکاليف بودن آور الزام نام با آن از که است چيزي همان معني اين. برتافت سر تکليف
قاعده عنوان با فقهي تونم در اصل اين از کنندمي ياد ممکن و مقدور بخش به نسبت

  )٤/١٢١بجنوردي،( .اندگفته سخن بالمعسور يسقط ال الميسور
 يا امکانات محدوديت اثر بر که چند هر شهري متولي نهادهاي اصل اين برابر: کاربردها

 است ممکن که جا آن تا سازند، محقق را آلايده شهري ساختار نتوانند موانع آمدن پديد
 ممکن هايبخش و گردند نزديک آرماني و سالم شهر جاداي هدف به بايستمي

 به قانون برابر جامعه آحاد چهچنان ديگر سوي از. نمايند ايفا را خويش مسئوليت
 از بخشي توان از) درصدها( ضرائب آن همه پرداخت و گرددمي ملکف هاييپرداخت
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 گذارقانون و بود هدخوا آنان ذمه بر است آنان توان در که جا آن تا است، خارج جامعه
  .داشت نخواهد را آن از بيش مطالبه حق قانون مجري يا
  

  اتالف آوري ضمان و ممنوعيت اصل
 و کارها انجام يا آنها بر خسارت ساختن وارد يا ديگران اموال بين از و کردن تلف     

 تلف و است آورضمان و ممنوع حرام، بيانجامد، ديگران مال اتالف به که مقدماتي
. نمايد جبران را وارده خسارت و زيان است موظف آن مسبب و زننده خسارت کننده،
 و آگاهي روي از چه ديگران مال  کردن تلف زيرا. است مطلق و فراگير عام اصل اين
 کرده وارد خسارتي تعمداً کننده تلف چه غفلت، سر از چه و باشد گرفته صورت علم
 بايست مي وارده خسارت هاصورت اين همه در باشد، شده وارد خسارت سهواً يا باشد
» اتالف آوري ضمان و حرمت ممنوعيت، اصل« را آن نام که اصل اين از.  گردد جبران

  .است آمده ميان به سخن اتالف قاعده نام با فقيه قواعد و فقه متون در ناميممي
 آن مورد ٦ به تنها اختصار جهت که دارد بسياري موارد اصل اين کاربردهاي: کاربردها

  .گرددمي اشاره
 را اصل اين موظفند) عوارض جعل يا( قانون وضع هنگام به شهري امور مسئوالن -١

 تصويب از و داده قرار شهري مناسبات به مربوط امور تصويب و گذاري قانون مالک
 نمايند خودداري انجامدمي ديگران اموال ضروري غير اتالف به که هاييطرح و قوانين

 شرعي اعتبار درجه از گردد، تصويب ضرورت غير اتالف متضمن ايبرنامه چه انچن و
 تصويب ايبرنامه چنين ضروري مواردي در اگر و نيست آورالزام و ساقط قانوني و

 نسبت آوريضمان حال هر به ولي داشت، خواهد اجرا قابليت چند هر مصوبه آن گردد،
 باقي حاالت همه در) اندرفته بين از ابانخي تعريض در مثال که( شده تلف اموال به

  .است
تصميم گردد، تلف شهروندان از جمعي اموال تصميمات، گونه اين اثر بر اگر -٢

  )آن معصيت و حرمت از گذشته. (اندلمسئو و متعهد زيان آن جبران به نسبت گيرندگان
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 يا مال و باشد ديگران زيان موجب مستقيم غير يا مستقيم که شهروندان اقدام هر -٣
 مثال عنوان به. است آورمسئوليت و آورضمان کند مواجه خطر با و تهديد را آنان جان
 مناطق در اتومبيل پارک) خيابان و کوچه از اعم( عمومي مسير در اشياء دادن قرار

 دارايي رفتن هدر موجب چهچنان...  و عمومي معابر در گودال و چاه حفر ممنوع،
 مسئوالن. است آورمسئوليت و ممنوع کند ايجاد انان براي جاني خطر يا گردد ديگران

 و معابر با مرتبط عمومي حقوق که نمايند وضع قوانيني موظفند و توانند مي شهري امور
  .گردد صيانت همواره... و زيست محيط عمومي، اماکن

راه نوع يا حفاريها و ساز و ساخت اثر بر نيز آن از هاييبخش يا حاکميت چه چنان -٥
  .بود خواهند ضامن برساند شهروندان به زيان سازي

 و رسمي تعهدات به شهري، خدمات امور مسئول هايبخش يا حاکميت چه چنان -٦
. است ضمان موجب شود وارد جامعه آحاد به زياني آن اثر بر و ننمايند عمل خود عرفي
 کوتاهي) عالئمي و چراغ نصب( ترافيک و روشنايي تامين مسئول هاييبخش اگر مثالً
 هايبخش اگر يا گردد، جاني و مالي زيان به منجر تصادف موجب امر اين و کرده

 واسطه به برق قطع اثر در و باشند داشته مديريت سوء و انگاريسهل نيرو تأمين مسئول
مي صورت اين در شود وارد هاييزيان صنعتگران يا شهروندان آحاد به انگاري سهل

 ولي شده انجام حفاري عمليات موردي در اگر يا و نمايد جبران را وارده نزيا بايست
 ضرر آن بايد آيد، وارد هاييزيان آن دنبال به و است نشده نصب دهنده هشدار عالئم
  .گردد جبران
   نيکوکار ضمان عدم اصل
 در و زند اقدامي به دست ديگران به کمک و نيکي خيرخواهي، قصد به انساني اگر     
 نسبت نيکوکار انسان آن شود، وارد گيرنده کمک به خسارتي و زيان ضرر، اقدام آن اثناء
 حريق اطفاء براي نشانان آتش چهچنان مثالً. داشت نخواهد ضمان وارده خسارت به

 رانندگي حوادث ديدگان آسيب براي يا گردند، منزل پنجره و درب شکستن به ناچار
 ضامن وارده خسارت به نسبت گردند، نقليه وسيله به خسارت ساختن وارد به مجبور

 به کمک راستاي در بايستمي نيستند آورضمان که کارها نوع اين. بود نخواهند
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 که منافعي به نسبت آن از وارده خسارت ميزان آن بر عالوه و گرفته صورت نيازمندان
 انجام قصد با دچن هر اعمال از بخش اين. باشد معقول و کمتر رسد،مي گيرنده کمک به
 عمل از ناشي که هاييخسارت از ايپاره ديگر سوي از. نيستند آورضمان پذيردمي

 مثل آورندمي مسئوليت انسان براي شود،مي وارد طبيعي شرايط حسب به و نيست انسان
 ضامن غاصب شود خراب زلزله اثر بر اگر است غاصب تصرف در که غصبي خانه
 کند نگهداري انگاري سهل بدون را ديگران ملک نيکوکاري، امين انسان اگر لکن. است

 و دهد انتقال مطمئن پارکينگ محل به نگهداري براي را مانده رها نقليه وسيله مثال يا
 مسئوليتي و ضمان فرضي چنين در برود، بين از سوزي آتش يک در او اختيار بدون بعد
  .نيست نيکوکار عهده بر

 قابل گردد محسوب امداد و نيکوکارانه عمل، که مواردي يتمام در اصل اين: کاربردها
 امدادگرانه هدف با که آنها از اعم امدادگر نهادهاي رفتارهاي بنابراين. است تطبيق

 به امداد نيروهاي بهزيستي، احمر، هالل پليس، نشاني، آتش همانند اندشده تأسيس
 و فعالند امر اين در که خصوصي خيريه سازمانهاي ورزي،به هايمجموعه مستمندان،

 شده متعهد را...  و تأسيساتي درماني، خدماتي کار که هاييسازمان و نهادها طور همين
 حکم به که هاييسازمان افراد، همه ديگر سوي از. بود خواهند اصل اين مشمول اند،

 هوظيف آن انجام هنگام به چه چنان هستند، خاصي افراد نفع به مسئوليتي متکفل قانون
 نيز آنها نباشد، خسارت از خالي که دهند انجام را عملي سهوي طور به ديني و قانوني
 سفهاء، و صغار اوليا يا و معلوالن ايتام، از نگهداري متولي نهادهاي مثال. نيستند ضامن
 اين در و نمايند تجارت آنان اموال با معقول صورت به آن منافع تحصيل براي چه چنان
  .نيستند ضامن آنان برسد آنان الامو به ضرري راه
  

  امالک حريم اصل
. ميس فلم حرم ما احلرمي«: کند مي معرفي چنين را حريم العربلسان در منظور ابن     
 نبايد بنابراين. است شده منع که است چيزي حريم» «منه يدين فال مسه حرم ما احلرمي
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 نزديک بدان نبايد پس است حرام آن با تماس که است آن حريم يازيد، دست بدان
  )١٢/١٢٠العرب،لسان( ».شد

 پيرامون از چه آن -١: است آمده دو به حريم واژه معين فارسي لغت فرهنگ در     
 .باشد واجب آن از دفاع و حمايت که مکاني -٢. باشد متعلق بدان که عمارت و خانه

  )١/١٣٥٢ معين،(
 و دارد قرار ملک يک اطراف در که است ايمحدوده و حوزه معناي به حريم کل در     

 و شرعي گذارقانون چه گذارقانون. اندشده بازداشته و ممنوع آن در تصرف از ديگران
 و است داده قرار را حريم امالک، از ايپاره براي موارد ايپاره در عرفي، گذارقانون چه

 حق يگراند و دانسته قانوني و مشروع آن مالک براي تنها را حريم آن در تصرف
 يکي با امالک براي حريم جعل. ندارند مالک اذن بدون را آن از انتفاع و تملک تصرف،

 يا سه هر موارد ايپاره در است ممکن چند هر و است زير گانه سه اهداف و غايات از
  : باشد داشته وجود گانه سه اهداف از هدف دو
 از صيانت و دفاع براي ها ريمح از اي پاره ها؛ ودارايي امالک از حفاظت و صيانت -١

  ... و قنوات چاهها، ها، چشمه حريم مانند است امالک
 حقوق از دفاع منظور به گذار قانون را ها حريم از ايپاره مالکان؛ مالکيت از صيانت -٢

  ... و باغات منازل، براي شده داده قرار هاي حريم: مانند است کرده وضع آنها مالکان
 است؛ شده داده قرار حوادث و خطرات از جلوگيري منظور به ها حريم از ايپاره -٣

  ... و آهن راه ها، جاده حريم مانند
 معين را اموال و امالک حدود که وشريعت قانون موضوع هايحريم تمامي: کاربردها

 مناسبات تنظيم در و رعايت شهري مديريت توسط بايستمي تمام احتياط با است کرده
 براي حريم تعيين. گيرد قرار نظر مورد شهرها اجرايي و شهري تمديري و شهروندان

 ابتداي در شده بيان گانه سه غايات به يابيدست منظور به عمومي و شخصي هايدارايي
 خصوص به حريم تعيين در. باشدمي شهري امور دهندگان سازمان وظايف اهم از بحث
 گرفته نظر در شهرها آتي و محتمل هايگسترش بايستمي عمومي هايدارايي براي
 منظور به خدماتي و رفاهي محيطي، زيست هايحوزه در بايد شهري هايحريم. شود
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 زيستن مطلوب شرايط آوردن فراهم زيستن، هايضرورت و نيازها ساختن برطرف
 زيست به که هاييفعاليت مجموعه و آالينده مشاغل و صنايع وجود اصل اين برابر. باشد

  . باشد شهروندان زيست حريم از خارج بايد برساند زيان بمطلو و مناسب
  

  غرور اصل
 ـ ٥/١١ منظور، ابن ـ. ٤/٣٤٦ احمد، بن خليل(  .است فريفتن معناي به لغت در غرور

  ) ٣/٤٢١ طريحي،
 اطالعات، اساس بر شهروندي چهچنان که است آن اصل اين از مقصود و مفهوم     
 و نمايد کاري انجام به اقدام هاسازمان و نهادها يا انشهروند ديگر گزارشات و هاداده
 مستند عرفاً و عقالً وخسارت زيان اين که آيد وارد وي بر خسارتي و زيان اقدام اين در
 خورده فريب و است ضامن وارده زيان به نسبت فريبنده باشد، اطالعات آن نادرستي به
 نام با فقه متون در اصل اين از  ∗.نمايد همطالب فريبکار از را حاصله زيان جبران تواندمي

   )٢/٢٨٣ ،یشيراز مکارم ،١/٢٢٥ ،یبجنورد(. است شده ياد غرور قاعده يا اصل
 مسائل حوزه در اشخاص و نهادها سوي از ونادرست غلط اطالعات ارائه: کاربردها
 عالوه شودمي جامعه از هاييبخش يا فرد ديدگي زيان موجب که شهرنشيني و شهري

 اهل و متخصصان کارشناسان، نظر اظهار. است رسان اطالع ضمان موجب ممنوعيت بر
 گيريتصميم آن استناد به و است معتبر شهرنشين و شهري مسائل در آنان نظر که خبره

 ممنوعيت، بر عالوه خطا نظر اظهار و است آورمسئوليت پذيردمي صورت داوري يا
 نادرست هايکارشناسي و غلط اطالعات ارائه اصل اين اساس بر. باشدمي آورضمان
 دنبال به نيز کيفري مسئوليت برضمان عالوه پذيرد، صورت آگاهانه و تعمدي چهچنان
 متخصصاني و کارشناسان اصل اين براساس. آفريندمي محروميت متخلف براي و دارد
 آنان بودن نامي به اطمينان حداقل بايستمي شودمي تصميم اتخاذ آنان نظر براساس که

 نيز خود امين وغير نامطمئن نظر اهل و کارشناسان گزينش بنابراين. باشد داشته وجود
                                                           

 شمار از فعل يک عنوان به کاريفريب اصل کنل دارد اهتمام فريبکار ضمان بيان بر چند هر غرور اصل و قاعده ∗
 .گرددمي محسوب نيز محرمات
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 عالئم نصب راه از غلط اطالعات ارائه. گرددمي محسوب متخلف) تسبيب جهت به(
 و هشداردهنده عالئم نصب. است آورضمان باشد شهروندان زيان به چهچنان فريبنده
 چهچنان و است ضروري معابر در...  غيره و خطر, خرابي ودوج به نسبت بخش ايمني
 و مسئوالن براي باشد، شهروندان ديدگي زيان به منجر خطاي موجب آن نصب عدم

  .باشدمي آور ضمان شهري نهادهاي
  

  ∗شفعه اصل
 شريک دو از يکي و باشد مشترک نفر دو بين تقسيمي قابل منقول غير مال گاه هر     
 که را قيمتي دارد حق ديگر شريک کند، منتقل ثالث شخص به بيع قصد به را خود حصه

 حق و شفعه خيار را مزبور حق. کند تملک را مبيعه حصه و بدهد او به داده مشتري
 جعفري( .گويندمي شفيع را حق آن صاحب و) گويندمي شفعه اختصار طور به و( شفعه

 ٤/٧٧٦، محقق ـ١٦٦ الي ٣/١٠٦ سي،طو شيخ ـ ٦/١٤٥ بجنوردي، ـ ٣٩٢ و٢٢٣ ص لنگرودي،
 الي ٣٧/٢٣٨ جواهري، شيخ ـ ٤١٧ الي ٤/٣٩٥ ثاني شهيد. ٢٦٥ الي ٢/٢٤٢ عالمه، ـ ٧٩٠ الي
  ) .٥٦٠ الي ١/٥٥٥ خميني، امام ـ ٤٧٥

 بعدي شريک انتخاب مورد در را شهروندان حقوق آنکه از گذشته اصل اين: کاربردها
 به را اجتماعي هايمحيط نمودن نواختيک و سازيهمگن است، داده قرار عنايت مورد
  .نمايدمي تسهيل آن ساکنان و مالکان لحاظ

 مشاع غير و پذيردمي صورت سهولت به امالک سازي دانگشش اصل، اين برابر -١
 متولي نهادهاي با و يکديگر با شهروندان اجتماعي مناسبات از بسياري در امالک بودن
 اختالفات و مناقشات کاهش در چنينهم دارد وانيفرا مثبت تأثيرات شهري امور

                                                           
مي پديد ديگر شيئي به ايشيء انضمام از که ساختن زياد و افزودن معناي به - ١: است معنا دو به لغت در شفعه ∗
 شفاعه يشفع من و منها نصيب له يکن حسنه شفاعه يشفع من« همانند آيدمي ذهن به آيات از ايپاره از معنا اين. آيد

 خواهد نصيبي آن از وي براي کند پسنديده شفاعت کس هر» مقيتا شيٍء کل علي اهللا کان و منها کفل له يکن سيئه
 تواناست چيزي هر به همواره خدا و بود خواهد سهمي نيز آن از او براي کند ايناپسنديده شفاعت کس هر و بود

 که گويند شفيع جهت بدان را شفيع و) الحاق و انضمام(  نمودن جفت و ختنسا زوج معناي به -٢ )..٨٥ آيه نسا،(
 )٢/٤٥٨/  اثير ابن ـ ٨/١٨٤ منظور، ابن( نمايد،مي ملحق و منضم خود حصه به را خويش شريک و همتا حصه
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 انجام به سهولت به بشري نهادهاي که معنا اين به دارد، فراواني مثبت تأثيرات شهروندان
  .پردازندمي خويش وظايف

 حق آنها براي شريکند ديگران با شهري امور متولي نهادهاي که جا آن در اصل اين -٢
  .انجامدمي امور تسهيل به نتيجه در و کندمي حل را شفعه اعمال
 بر عالوه امر اين و است متراکم و مشروع هايسرمايه شدن پديدار موجب شفعه حق
  ∗∗.پردازدمي اقتصادي توسعه و رشد به معامله انجام فرايند در تسهيل آفريني کار

  
  قرعه اصل
 يا افراد بين ملک تقسيم يا حق مورد در معضلي يا مشکل آمدن پديد هنگام به     

 سازنده برطرف و گشاراه اصلي عنوان به قرعه از احکام از حکمي موضوع تشخيص
 امر لکل القرعه( است شده گفته رايج و مشهور بيان به که شودمي استفاده معضل
 شده ياد قرعه قاعده نام با آن به وابسته هايدانش و فقه متون در اصل اين از) مشکل
  )١/٣٢٣ شيرازي، مکارم ـ ٥٣الي١/٥٢ بجنوردي،( .است

نقش و تأثيرگذار شهرسازي و شهري مسائل در زير هايزمينه در قرعه اصل:کاربردها
مي که شهري امکانات تقسيم در. آن همانند و مشترک اراضي تقسيم در است آفرين
 شهروندان همه به تقسيم قابل محدوديت دليل به و گردد واگذار شهروندان به بايست
 از شدن برخوردار مورد در شهروندان تعيين در مسکوني، واحدهاي قسيمت در. نيست
مي که وظائفي تکليف تعيين در. دارند زيادي خواهان و محدودند که مزايايي و حقوق
...  و نگهباني همانند باشند آن دار عهده شهروندان مجموع از نفر چند يا يک بايست

 و حضانت مانند حقوقي مورد در حقذي تعيين در ،)مانده زمين بر هايمسئوليت(

                                                           
 و شهرها در سال ٤٠ از بيش که انگليسي شناسجامعه( زارع و مالک کتاب در لمپتن خانم که انتقاداتي از يکي ∗∗

 پاره ,است کرده ارائه اسالم و ايران اجتماعي نظام بر) است داشته اشتغال تحقيق کار به ايران مختلف روستاهاي
 توسعه به که آن بر عالوه اسالم که حالي در( داندمي ارث فقهي حقوقي، نظام اثر بر حتي ,را هاسرمايه گيپاره

 نموده لحاظ معامالت اين تمامي در ناپذيرتعطيل قطعي اصل يک وانعن به نيز را عدالت عنصر, انديشيده اقتصادي
 هايساخت زير تامين تضمين براي ديگر طرف از و است نموده ارائه ارث در را معيني نظام سو يک از لذا. است

 .است داده قرار را... و شفعه چون اصولي پايدار، توسعه
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 خواهان متعددي و طرازهم شرائط واجدان که هاييمسئوليت تصدي و کفالت
  . هستند آن از برخورداري

  
  گيري نتيجه
 بستر براي امن محيطي ايجاد و الهي نعمات از بهينه استفاده و آميزمسالمت زندگي     

 مهمترين از يکي بشري واالي کمال به رسيدن و انسان ارتقاي مسير سازي فضا و سازي
 اين از الهي شريعت ترينکامل عنوان به نيز اسالم مبين دين که است الهي اديان اهداف

 ساختار به ديني روايات و آيات و اصول و قوانين جاي جاي در و است نبوده غافل مهم
 نظام در اسياس اصل سه از مقاله اين در است پرداخته انسان اجتماعي و مادي زندگي

 اخالقي اصول بنيادين، اصول نام با اسالمي قوانين مبناي بر شهرسازي و شهروندي
مجموعه زير در اصول اين از هركدام نيز آخر در. است شده ياد حقوقي اصول و انساني

 صورت به انساني، هايدستورالعمل و اسالمي روايات و آيات طبق بر و مختلفی ها
 جامعه تشريح و تبيين به دارد سعي که است شده بيان اسالمي جامعه سطح در كاربردي
 در حال اين با شود پرداخته الهي انديشه و انساني کرامت طبق بر اسالمي و آرماني
 گرديده اشاره مربوطه مباحث گيري نتيجه به نوعي به مقاله اين کاربردهاي قسمت
  .است
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 پیش درآمدي بر شهر اسالمی و افتراق آن با شهر غربی
 

   ∗سيروس شفقي
  

  مقدمه
از (ی شهر اسالمي، يك بار تمام شهرهاي جهان اسالم  نويسندگان غربي در مطالعه     

ه عربستان و کشور شمال غرب آفريقا تا چين و از گرجستان تا جنوب شبه جزير
را تحت عنوان شهر اسالمي مورد بررسي خويش قرار داده و بار ديگر تنها ) سودان

در هيچ يك . اندشهرهاي خاورميانة اسالمي را مطالعه نموده و آن را شهر اسالمي ناميده
هاي فرهنگي دنيا، دين به عنوان صفت يك شهر اطالق نشده است مثالً هرگز از حوزه

بلكه پيوسته با نام هر . شود شهر يهودي و شهر بودايي به كار برده نمي شهر مسيحي،
مثالً شهرهاي . هاي شهري مشخص شده استحوزه فرهنگي، صفات و خصيصه

در . آفريقايي، شهرهاي آمريكاي شمالي، شهرهاي آمريكاي التين، و يا چيني و غيره
ها را با عملكرد آنها اطالق هاي غربي و در منابع شهرشناسي و جغرافيايي، شهر سرزمين

براي . مثالً شهرهاي دانشگاهي، صنعتي، خدماتي، كشاورزي، مذهبي و غيره. كنند مي
متخصصين شهري، به ويژه در مجامع علمي غرب، مطالعه شهر اسالمي از اهميت و 

آنها در مطالعات شهري خود، به طرح يا مدل شهر . منزلت خاصي برخوردار است
هاي  آنها به هسته. ايم اند كه ما در اين مقاله به چند نمونة آن اشاره كرده اسالمي پرداخته

مركزي شهر كه مساجد جامع در مركز و بازارهاي سنتي مسقف دورادور آن و محالت 
ی دقيقي از  مسکوني چون کمربندي آن دو را احاطه کرده است، اشاره نموده و مطالعه

هاي مسكوني شهر كه همانا  العات آنها، به بخشدر مط. دهندعملكرد آنها را به دست مي
كمربند بيروني شهر را ديوار شهر تشكيل . محالت باشند، عنايت بيشتري شده است

داده كه داراي دروازه هايي نيز هست كه شهر را با مناطق بيروني شهر ارتباط داده و  مي

                                                           
  اندکترای جغرافيا، عضو هيأت علمی دانشگاه اصفه ∗
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فاعي شهر كه به ديوار هاي د تمام شهر را در بر گرفته است و باالخره به حلقه و يا برج
کيلومتري شهر بخارا در سدة دهم و  ۱۶۰پوپ از حصار . خوريم شهر متصل است بر مي

برج دفاعي و  ۱۴۹برج و يا شهر هرات با  ۲۰۶يا از باروهاي مضاعف شهر قزوين با 
  .)۱۳۸۲،۲۴۲پوپ،(خندق و درهاي آهني آن سخن گفته است 
اين . هاي شهر قرار داشته استر شهر، قبرستاندر كمربند بيروني شهرها و متصل به ديوا

ساختار، تصويري است كلي از يك شهر اسالمي سنتي قبل از صنعتي شدن كه آن را 
  .کنيم تحت عنوان مدل شهر اسالمي بررسي مي

  
  شکل و مدل شهر اسالمي

از . ندورزيدرت مدل شهر اسالمي مباد ةگراني بودند كه به تهي دانان آلماني نخستين پژوهشجغرافي     
يك شهر اسالمي ـ شرقي مطلوب  ی هدهند  نشان )Dettman(، طرح شماتيك دتمان هاآن يها ميان طرح

به عنوان نيز عالوه بر مسجد جامع، بازار را  تهيه كرده، ۱۹۶۹كه در سال  دتمان در طرح خود. است
امع در شهرهاي اسالمي معموالً بناي مسجد ج. مركز و قلب شهرهاي اسالمي به تصوير كشيده است

ذكر است كه مكه هم محل زيارت و عبادت بوده و هم  ی هشايست. هميشه در كنار بازار شهر قرار دارد
مكه را در ذهن شهر  هاي اسالمي،و ارتباط مسجد جامع و بازار در شهر ه و داردبازار در آن قرار داشت

  . كند انسان تداعي مي
شهر بوده و نه تنها محل خريد و فروش كاال، بلكه محل  قلب اقتصادي و ستون فقرات ،بازار
در بازار شهرهاي اسالمي معموالً هر رسته به يك نوع فعاليت اختصاص . ستهوريهاي مختلف نيز  پيشه

در كمربند بيروني بازار، معموالً . گران است مورد پژوهش دارد كه تحت عنوان تخصصي بودن بازارها،
وجود  هبراي خود محالت خاصي ب ،د و هر گروه اجتماعي ـ اقتصاديقسمت مسكوني شهر قرار دار

هاي اجتماعي ايجاد گرديده  اند كه بر اساس مذاهب، مشاغل، نژاد، زبان، قوميت و حتي گروه آورده
اين عناصر شهري را در خود جاي داده و  ی همهصورت كمربندي،  هاست، در اين شهرها حصار شهر ب

در خارج از برج و . شهر متصل است ،دفاعي شهر نيز به حصار ی هقلع. تاسداراي تعدادي دروازه 
بيرون از حصار . اي است ها قرار دارند و هر گروه مذهبي داراي گورستان جداگانه باروي شهر، گورستان

تهيه و تنظيم  ۱ ی هبراي روشن شدن مطلب به تصوير شمار. گردند معموالً بازارهاي روستايي تشكيل مي
  .يدنمائراجعه دتمان م
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  ١تصوير شماره 
  

، استاد دانشگاه )Wirth( دان آلماني به نام ويرت از شهرهاي اسالمي را ديگر جغرافي يمدل ديگر     
شباهت به مدل دتمان نيست و در حقيقت، اتفاق نظر  تهيه و تنظيم نموده كه بي )Erlangen(ارالنگن

ه تنها مركز شهر اسالمي دانسته، بلكه آن را به عنوان ويرت بازار را ن .گردد در دو طرح مشاهده مي
فرهنگي جهان و در حقيقت،  ی هآن از ساير شهرهاي حوز ی هشهر اسالمي و عامل متمايز كنند ويژگي

در مدل ويرت بازارها از مركز شهر به صورت شعاعي توسعه . شاخص اين شهرها قلمداد نموده است
اين . اند ها گسترش يافته و در راستاي مراكز بازاري به سمت دروازه هاي اصلي از مركز شهريافته و راه

شوند، داراي عرض قابل توجهي بوده، معموالً مراكز محالت را نيز در بر  ها كه گذر ناميده مي راه
  .)۲ ی هتصوير شمار(د نگير مي
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  ٢تصوير شماره 

  
توان آن را به تمام  دارند كه نميهاي سلطنتي قرار  كاخ و پايين اين طرح،در قسمت چپ         

  .شهرهاي اسالمي تعميم داد، اما در مورد شهرهاي شمال آفريقا صادق است
 (Ehlers) ٢سومين طرح شهرهاي اسالمي، از جغرافيدان ديگر آلماني به نام اهلرس      

از . ه استنمودبه ترسيم آن مبادرت  ١٩٩١استاد جغرافياي دانشگاه بن است كه در سال 
                                                           

3 - Ehlers  
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خوريم كه عبارتند  به دو ويژگي جديد بر مي مذكور،مدل اهلرس با دو طرح  یهقايسم
  : از
كه بافت شهري قديم را تا بخش بازار قطع كرده و  تازه احداث شدههاي  خيابانـ ١

  .پارچگي بازار را به هم زده است يك
 ی هيكمربند بيروني جديد شهري كه با نظم شطرنجي و در انطباق با وسايل نقل -٢

شهري ما  ةدر اين طرح كه با توسع. موتوري در خارج از حصار شهر پديد آمده است
به چشم ) خياباني(منطبق است، عواملي چون تعميرگاه، پاركينگ و مراكز خريد جديد 

  )۳یهتصوير شمار. ك.ر( .خورد مي

  
  ٣تصوير شماره 

  : گردد سه طرح ياد شده، نتايج زير حاصل مي ةاز مقايس
  داده است؛  شهرهاي اسالمي، مراكز شهري را مساجد جامع و بازار تشكيل مي در -۱
 محالت مسكوني يا پيكر اصلي شهر، دورا دور مركز شهر قرار داشته است؛ -۲

 اي بوده است؛  ی نه چندان دور، داراي حصار و دروازه شهرهاي اسالمي در گذشته -۳

هاي شهر در بيرون از حصار  برستانی دفاعي شهر به حصار شهر متصل، ولي ق قلعه -۴
  قرار داشته است؛
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بازارهاي روستايي كه محل خريد و فروش دام و محصوالت كشاورزي بوده، بيرون  -۵
  .است قرار داشتههاي شهر  از حصار و نزديك دروازه

تنها طرح اهلرس با شهرهاي  ،گانه در خاتمه، ذكر اين نكته ضروري است كه از مدل سه
  .ويژه ايران امروز منطبق است، به اسالمي

هاي شهري جامعي را که توسط سيد محسن حبيبي،  به منظور تکميل اطالعات، مدل     
او در مطالعات  ) ۱۳۷۵،۶۷حبيبي، (. کنيم براي شهرهاي ايران تهيه و تنظيم شده، معرفي مي

ئه نموده با ارزش خود، از هفت مدل شهري در طول تاريخ ايران سخن گفته و آنها را ارا
ی  هاي مزبور، تکامل شکل و مدل شهري را در ايران دوره مشاهدة نقشة مدل. است

ی  ی سلطه ها، تنها يک مدل شهري که از اوايل دوره از اين مدل. دهد تاريخي نشان مي
ی طرح مزبور، بيان  مطالعه )۴ی  نقشة شماره. ک.ر(. شود اعراب بر ايران تهيه شده، ارائه مي

  .اند واقعيت است که شهرهاي اسالمي، مستطيلي شکل بوده ی اين کننده
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. هـ۱۳۵۵حبيبي، (ی اعراب بر ايران  مدل و کالبد شهري در اوايل سلطه. ۴ی تصوير شماره
  )ش
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

       
در مدل فوق که عناصر مختلف شهري با اعداد، مشخص گرديده است، بخش      

خانه، مدرسه و بازار که مدل اغلب  ديوان مرکزي شهر شامل کوشک، مسجد جامع،
هاي نخستين اسالمي  در اين طرح که به سده. خورد شهرهاي اسالمي است، به چشم مي

تعلق دارد، هنوز شارستان، به عنوان عنصري وسيع و قابل توجه، عملکرد خود را داشته 
  .بخشد ی اين مدل، طرح کلي شهر هرات را در ذهن انسان تداعي مي است و مشاهده

دهند،  دانشمندان اسالمي، شهرهاي خود را بر اساس تعاليم اسالمي مورد مطالعه قرار مي
. اند در حقيقت، از ديد جهان بيني و مکتب فکري، تحت تأثير دين اسالم قرار گرفته

اي  هاي ويژه واضح است که هر ديني، به منظور بهتر زيستن پيروان خويش، دستورالعمل
هر جهان بيني، داراي محيط مصنوع بوده يا به عبارت ديگر به  دارد، مخصوصاً که

دارد و اين هدفي بنيادي  زندگي انسان و رابطة او با طبيعت، توجة خاصي مبذول مي
گيري شهر در طول  نکتة ديگر قابل تأمل و تعمق، شکل. براي دانش پژوهان شهري است

 

شهر اصلي ربض-9   

بازار فصلي ـ آغاز گسترش شهر- ۱۰  

زمينهاي کشاورزي- ۱۱  

کوشک -۱  

مسجد جامع -۲  

ديوان-۳  

بازار شارستان-5  

شارستان-۶  

گذر مرکز محله-۷  
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که معموالً شهرها را به آن تاريخ است که توسط پيروان دين اسالم پديد آمده است 
هاي فرهنگي ديگر را منتسب به يک  دانيم، در حالي که هرگز شهرهاي حوزه منتسب مي
در حقيقت، اسالم تنها ديني است که هم شهر و هم معماري به آن . دانيم دين نمي

رغم اينکه  اين نکته را به ذهن بسپاريم که اسالم از ادياني است که علي. منتسب است
دادند اما، به دين شهري  ين پيروان آن را قبايل بدوي و کوچ نشينان تشکيل مينخست

معروف و در محيط شهري رشد يافته است و نسبت به زيستن در شهر، نظر مساعد و 
اسالم به زندگي مجتمع . اند مثبت دارد و لو اينکه نخستين پيروان آن باديه نشينان بوده

ن رو به مسايل شهر و شهرنشيني که اجتماع بزرگي ها توجه خاصي دارد و از اي انسان
  .تفاوت باشد تواند بي است، نمي

در تعريفي که از شهر اسالمي شده، اين سؤال مطرح است که آيا معيارها، قابل قبول      
که خواهيم ديد، در  باشند يا اينکه، اغلب آنها را چنان و مجاب کننده شهرشناسان مي

اما مراکز و اماکن مذهبي شهر اسالمي، کليدي . بينيم يز ميهاي فرهنگي ن ساير حوزه
قابل . کند است که به شناخت و تفکيک شهرهاي حوزه فرهنگ اسالمي کمک شاياني مي

ذکر است که هر حرکت شهرسازي در شهر اسالمي با ايدئولوژي اسالمي و مکتب آن 
و بناهاي مختلفي با در ارتباط بوده است که به صورت فيزيکي در شهرها تجلي نموده 

وقتي به يک شهر، صفت اسالمي داده شد که ساخته . مکان يابي عقاليي پديد آمده است
و پرداخته تفکرات و باورهاي اوست، پس آن آثار مصنوع، بر پايه و اساس مکتب و 

اي  تعاليم اسالمي پديد آمده است، ليکن گروهي از شهرشناسان به مخالفت چنين انديشه
وجه مشترک شهر اسالمي با ساير شهرهاي حوزه فرهنگي را مورد توجه برخاسته و 

اين طرز تفکر از اين جا ناشي شده است که جوامع اسالمي، با . اند خويش قرار داده
اي به نام از خود بيگانگي مواجه است و اين باور بر زيست محيطي ما مسلط،  مسأله

هاي شهري و حتي  ريزي مهها و برنا حتي در شهرهاي بزرگ جهان اسالم حرکت
اين پيشامد را . اسالمي بيگانه است تمدنهاي معماري، همه غربي و با فرهنگ و  شيوه

هاي اسالمي دانسته که با اغلب نويسندگان اسالمي نتيجه استعمار غرب در سرزمين
انقالب صنعتي اروپا صورت پذيرفته و زندگي در شهرها را به سوي مادي هدايت نموده 
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در حالي که از خصيصه هاي مهم شهر اسالمي وحدت زندگي مادي و معنوي است، 
. )۳۴، ۱۳۷۷اعتضادي، (است که رابطه جدا نشدني با اقتصاد، سياست و مذهب دارد 

  .بينيم چه ما اين سه قدرت را پيوسته در ساختار مرکز شهرهاي اسالمي مي چنان
ساخت و سازهاي شهري، بيشتر از  گروه مخالف اعتقاد دارند که اصوالً تغيير و تحول و

اشتباه اين . ها نشأت گرفته است، نه نيازهاي روحي ـ رواني هاي مادي انسان نيازمندي
گروه، در نشناختن ماهيت دين اسالم است زيرا که مکتب اسالم به جهان بيني معنوي 

امنيت شهري، بيشتر از مادي توجه دارد، مثالً مکّه که به معني امن ناميده شد و منظور از 
يعني شهري که با جهان بيني، بنا شده باشد، . يعني براي زيستن از هر نظر مناسب باشد

مدينه «يا با تغيير نام يثرب به. زندگي مرفه و راحتي را براي انسان به ارمغان آورده باشد
، اين )ص(و بناي نخستين مسجد در يک شهر اسالمي به دستور حضرت محمد» النبي

ز، الگويي براي ساير شهرهاي اسالمي گرديد که نه تنها محل عبادت، بلکه ساخت و سا
  . محل عقد اتحاد و اتفاق و برادري و برابري بين پيروان اسالم بوده است

ها در زندگي آنها سخن رفته است، حتي در سرتاسر قرآن، هميشه از سعادت انسان     
سراسر شهر، مکّه را امن اعالم کردند، پيامبر اسالم در فتح مکّه، ضمن برچيدن بت هاي 

اين خصيصه در . پس شرط اصلي يک شهر خوب و قابل زندگي، داشتن امنيت است
قرن ما نيز، مورد توجة بسياري از شهر شناسان، جامعه شناسان و جغرافيدان است که 
شرط اصلي يک شهر قابل زيست با سکونت راحت و دلپذير، امنيت شهري است که 

شهر خوب و جامع آن را داشته باشد که انديشة حکماي اسالم را در ذهن ما  بايد هر
ی فاضله، نمونة بارز آن است که از جهان بيني و مکتب اسالم کند و مدينهتداعي مي

  . نشأت گرفته است
هايي را براي شهر اسالمي برشماريم كه با  در اين مطالعه، بايد کوشش نمود ويژگي     

هايي داشته باشد و نوعي  هاي ديگر تفاوت تمدنی فرهنگ و  زهساير شهرهاي حو
. وحدت جغرافيايي در آنها ديده شود تا شخصيت و هويت شهر اسالمي را بيان نمايد

هاي صوري و مدني شهر اسالمي است كه با طرح شهر،  اما در اين بررسي، مشكل، جنبه
ها،  زار، محالت، بن بستساماندهي فضايي و عناصر ديگر چون ارگ، مسجد جامع، با
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هاي  ها، كاوش در اين بررسي. گرا با حياط مركزي مطرح است مساكن درون
شناسي يا مطالعات جغرافياي تاريخي، در شهرهاي پيش از اسالم، بيانگر اين  باستان

هاي  دهد كه در شهرهاي ساير حوزه هاي عيني نشان مي واقعيت است كه پژوهش
با شهرهاي اسالمي وجود دارد، مانند حياط مركزي  هاي مشتركي فرهنگي، خصيصه

ها كه از روزگاران بسيار قديم در شهرهاي خاورميانه باستان  مساكن انساني، بن بست
اند و بي دليل  وجود داشته و وجه مشتركي است كه اغلب شهرهاي باستاني آنها را داشته

باستان قرار گرفته که نيست که شهر اسالمي تحت تأثير اصول شهرسازي ايران و روم 
. در اين صورت بايد سخن از شهر اسالمي ايراني و شهر اسالمي رومي به ميان آورد

تر از ايران و روم باستان رو به رو  حتي در الگوي شهر اسالمي با عناصر بسيار قديمي
ترين شهرهاي سرزمين سومر و متعلق به  مثالً در شهر اور که يکي از قديمي. هستيم
ل قبل از ميالد مسيح است، به محالت شهري و واحدهاي مسکوني که داراي سا ۱۸۰۰

هاي خوريم که از شاخص ها بر مي حياط مرکزي است و يا معابر عمومي با بن بست
  .)۵ی ی شمارهنقشه. ک.ر(مهم شهر اسالمي است 

  
قبل از ميالد  ۱۸۰۰شهر اور و محالت مسکوني آن در حدود سال . ۵شکل شماره 
  .بست و هم داراي حياط مرکزي بوده استاين شهر داراي بن .مسيح
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هاي چشمگير و منحصر به فردي آموزد كه شاخصی شهر اسالمي به ما ميمطالعه     
هاي فرهنگي براي معرفي آنها وجود دارد كه شهرهاي مزبور را از ساير شهرهاي حوزه

ا ساير شهرهاي جهان براي كند و داراي افتراقي است كه جدايي آنها را ب تفكيك مي
مسجد : اند از ترين آنهاست كه عبارت كند كه پنج شاخص، مهمشهرشناسان مهيا مي

بري، اعم از سرمايه و زمين داري بهرهجامع، محله، بازار، وقف و باالخره، نظام سرمايه
اگر توجه بيشتري . كندرا مطرح مي ∗∗∗و مساقات ∗∗، مزارعه∗زراعي كه موضوع مضاربه

هاي هاي ياد شده و افتراق بين شهر اسالمي و ساير شهرهاي حوزهشود از شاخص
سازد، اما در مدل و شکل شهر اسالمي تنها سه پديده به  فرهنگي را تا حدي مسلم مي

خورد، يعني مسجد جامع، بازار و محالت مسکوني که مجموعاً عناصر تشکيل چشم مي
مذهب، تجارت و سکونت است، که ارکان دهنده شهر اسالمي و منبعث از سه عامل 
اما . که به شرح آنها خواهيم پرداخت. دهنداصلي و کالبد شهر اسالمي را تشکيل مي

البته در تشکيل عناصر . کننداي از نويسندگان، مقر حکومتي را نيز به آن اضافه ميعده
انوني شهر شهر اسالمي نويسندگاني چون حکيم به حاکم يا قاضي شهر که در محدوده ق

نمايد و يا حمام عمومي شهر اسالمي را نيز به عنوان يک عنصر ضروري انجام وظيفه مي
نويسد شهر بصره، بغداد و فسطاط، پندارند؛ او ميبراي کسب موقعيت يک شهر، مهم مي

هجري قمري حمام عمومي  ۲۱و  ۱۴هاي نخستين شهرهايي بودند که به ترتيب در سال
  .)۲۴۷، ۱۳۸۱حکيم، (در آنها ساخته شد 

در اين مقاله کوشش بر اين است که تنها سه عنصر اصلي تشکيل دهنده کالبد شهر      
  .اسالمي، يعني مسجد جامع، بازار و محالت مسکوني شهر مورد مطالعه قرار گيرد

                                                           
- تجارت كردن با مال كسي به اينكه سود حاصل ميان آن دو مشترک باشد، مضاربه كار به سوداگري اطالق مي ∗

  .كندشود كه مايه ندارد و از مال ديگري سوداگري مي
طرفين زميني را براي مدت معيني به طرف  يکی از عهددر اصطالح حقوقي، عقدي است كه به موجب آن  ∗∗

در عقد به مزارعه حصه هر ). ٥١٨قانون مدني، ماده ( دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كنندديگر مي
يك از مزارع و عامل بايد به نفع اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد، اگر به نحو ديگر باشد، 

  ).٥١٩قانون مدني ( احكام مزارعه جاري نخواهد شد
فقهي قانون مدني ايران، مزدوري براي آبياري و اصالح باغ و مزرعه به شرط بردن سهمي از  در اصطالح ∗∗∗

  ).قانون مدني ٥٤٣ماده ( حاصل
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  مسجد جامع

 يکي از آيين مسلمانان اداي نماز جمعه در ظهر جمعه است، از اين رو مسجد آدينه،     
شهرهايي که . رفته رفته به عنوان يکي از عناصر مهم و اساسي شهرهاي اسالمي در آمد

مسجد جامع و بازار، : فرمانروايان و حکام اسالمي بنياد نهادند دو پايه اساسي داشت
) ۸۰تا  ۵۰، ۱۳۵۳اشرف، (. مسجد جامع از عناصر و اجزاي اصلي نظام اجتماعي شهر شد

ن مسجد جامع را شرط اصلي يک شهر و وجه تمايز آن از شهر اسالمي در آغاز، داشت
معني و مفهوم اين انديشه باال بودن جمعيت ساکن در مجتمع . روستاها مي دانست

به . مسکوني بوده، به طوري که يک روحاني پيش نماز و هدايت مردم را به عهده گيرد
ه فزوني طوري که برخي شهرهاي بزرگ دوران شکوفايي شهرهاي اسالمي نسبت ب

بدين سان ساختار شهر اسالمي بر مبناي . جمعيت، داراي مساجد جامع متعددي بودند
وجود مسجد جامع در مرکز شهر و به واسطه سنخيت وظايف مسجد و داراالماره، 

کرد که داراالماره در مجاورت مسجد جامع بنا شود، بازار در مجاورت آن دو ايجاب مي
الت شهر مانند کمربندي دو عنصر فوق را در بر و سپس بخش مسکوني به صورت مح

در مرکز شهر ) ص(مسجد النبي نخستين بنايي بود که به دستور حضرت محمد . گيرد
ساخته شد و اين حرکت شهرسازي باعث گرديد که در شهرهاي آغازين ) يثرب(مدينه 

. شود اسالمي چون کوفه، بصره و فسطاط به تبعيت از الگوي شهرسازي مدينه استفاده
ها، شايان ذکر است که در کنار مسجد جامع، تأسيسات ديگري از قبيل مدارس، خانقاه

مکان و . شونداند، که بناهاي مذهبي شمرده ميها به وجود آمدهها و تکيهها، زاويهرباط
موقعيت جايگاه مسجد پيوسته در مرکز شهر و اهميت آن، پايه و اساس طراحي شهري 

شد، مسجد جامع شهر بود و به اي که طراحي مير شهر اسالمي نقطهد. رفتبه شمار مي
ها به اين مرکز مهم ديني، بازار شکل گرفته و محالت مسکوني واسطه رفت و آمد انسان

علت واقع شدن مسجد جامع در . شدنيز بر اساس اين حرکت شهرسازي طراحي مي
اجد در طول تاريخ به عهده گردد که اين مسمرکز شهرهاي اسالمي، به وظايفي بر مي

بايست در مرکز شهر اي که بر عهده داشت، مييعني مسجد جامع به حکم وظيفه. داشتند
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نزديک باشد و نمازگزاران به ) محالت شهر(واقع شود، تا به تمام مناطق مسکوني 
  .)۲۲۰، ۱۳۷۶عثمان، (راحتي بتوانند براي اداي نمازهاي جمعه در آن حضور يابند 

يات معماري مساجد رو به قبله ساختن آنها است، يعني روي به قبله و در از خصوص
توان گفت که الزاويه استفاد شود و ميطراحي آنها ناگزير بايد از اشکال هندسي قائم

دهد و ديگر طرح بنيادين همه مساجد، مستطيلي که طول آن ديوار قبله را شکل مي
شوند و محراب است، به موازات آن بنا مي شبستان که صف نمازگزاران در آنها گسترده

که به سان کانون اصلي طراحي مسجد، تعيين کننده ديگر فضاهاي مسجد است، همواره 
  .رو به قبله، يعني مکه مکرمه قرار دارد

  
  بازار
حضرت محمد بر تأسيس بازار مدينه تأکيد داشتند و ترديدي نيست که در کنار      

ولي نخستين . ها و نمازگزاران بوده، ايجاد گرديدسانمسجدالنبي که محل تجمع ان
بازارهاي مسقف در شهرهاي اسالمي از قرن دوم هجري قمري در شهر کوفه و بغداد 

  )۲۱۷، ۱۳۴۶بالذري، (. ساخته شد
هاي منحصر به هاي اسالمي ـ شرقي، داراي ويژگيبازار در شهرهاي سنتي سرزمين

بازار در شهر . هاي فرهنگي جدا مي سازدير حوزهفردي است که آنها را از شهرهاي سا
کند و اسالمي به منزله مرکز مهم اقتصادي، اجتماعي و سياسي و قلب يک شهر عمل مي

نفوذ معماري . بيش از ساير عناصر و عوامل جغرافيايي و شهري، شايان توجه است
 غربي قرون اخير در ساخت و بافت شهرهاي اسالمي بسيار چشمگير است که
نويسندگان و دانش پژوهان تحت عنوان مدرنيسم و جهاني شدن به آن عنايت دارند، 
لکن بازار شهرهاي اسالمي تنها منطقه و يا بخش شهري است که در برابر اين هجوم 

از . فرهنگي، استقامت کرده و اصالت خود را از نظر کالبدي و فضايي حفظ کرده است
وذ اقتصادي غرب بسيار مقاوم بوده و هنوز سنن قديم نظر اقتصادي نيز بازار در برابر نف

اين مطالب به منزله تأييد زندگي . اقتصادي بر بازار شهرهاي اسالمي حاکم است
اقتصادي بازار در شهرهاي اسالمي نيست، ليکن روشن نمودن وضع اقتصادي آن به 
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اهميت  بازار در شهرهاي اسالمي از چنان. منظور شناخت شهر اسالمي ضرورت دارد
خاصي برخوردار است که بايد آن را به عنوان يک واحد و نظام اجتماعي، اقتصادي و 
مذهبي مطالعه نماييم که با ماليمت و به طور بسيار بطئي و با تحرک شگفت انگيزي، 

بايد . خود را با تغيير و تحوالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي قرن ما تطبيق داده است
و فرهنگ اسالمي است که  تمدنوردهاي آمسقف يکي از دست گفت که بازارهاي سنتي

نه در مشرق زمين باستان نظيري داشت و نه در يونان و روم قديم و نه در اروپاي قرون 
زماني که اسالم بر بخش بزرگي از دنياي قديم حاکم . )Wirth, E, 1982, 198(وسطي 

. حت قلمرو آن در آمدشد، بازار نيز به صورت يکي از وجوه اشتراک شهرهاي ت
بنابراين، ويژگي و اصالت شهر اسالمي در ساختارهاي بازرگاني آن نيز مشهود است که 

اي يک دست و به هم پيوسته در يک فضاي فشرده در ميان شهر به صورت مجموعه
هاي ظاهري، اصالت يک شهر اسالمي را تداعي جاي دارد و هنوز هم با وجود دگرگوني

دهد که و در حقيقت خصوصياتي را به دست مي )۳۰۶، ۱۳۷۲ه جهان اسالم، دانشنام(کند مي
هاي در آنها نهاد اسالمي را به روشني مشخص و از نهادهاي مشابه در ديگر کانون

  .فرهنگي قابل تفکيک و تشخيص است
توان گفت که بازار پديده اي است شهري و در عين حال عاملي است براي مي     

ي و همواره به صورت بافت غذا دهنده اصلي شهر، انجام وظيفه کرده پيدايش شهرنشين
در اکثر شهرهاي اسالمي، بازار به صورت هسته مرکزي بافت سنتي و قديمي . کندو مي

روزگاري بازارها . شهر بوده و به عنوان قلب تپنده در پهنه شهري جاي گرفته است
دود بود، ولي بر اثر پيشرفت فرهنگ کارکردي محلي داشتند و حوزه نفوذ آنها بسيار مح

هاي فني در امر حمل و نقل و تسهيل در ارتباطات، روز به روز بر و آگاهي تمدنو 
هاي نفوذ آنها اضافه شد و اين رشد و توسعه در شهرهايي که در مسير وسعت حوزه

  که خود به تنهايي ) راسته(بازار . ها قرار داشتند به خوبي آشکار استکاروان
- توانست احتياجات روز افزون مردم را رفع نمايد به ناچار در کنار خود، سراها، تيممين

سراها را به وجود آورد، که هر يک در کنار هم، کارکرد و ها، قيصريه و کاروانها، تيمچه
عالوه بر آن در جوار اين مجموعه اقتصادي، اماکن . عملکرد خاص خود را دارند
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ها و در ايران و ها، قهوه خانهها، سقاخانهساجد، مدارس، تکيهها، معمومي مانند حمام
وجود دارد که مجموعه آنها ... ها و ها و زورخانهبرخي کشورهاي شيعه مذهب، امامزاده

هاي مختلف زندگي و بافت واحدي را به وجود آورده است و از نظر ارتباطات بخش
هاي مردم شهرها جوابگوي نيازمنديهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و مذهبي، فعاليت

  )۴۱، ۱۳۵۵بيگلري، (. بوده است
  

  محله
گاه گروه محله ها سکونت: توان چنين بيان داشتترين تعريف از محله را ميساده     

تعريف ديگري از . هاي قومي، نژادي، مذهبي و صاحبان پيشه هاي مختلف بوده است
چکي از شهر يا آبادي که ساکنين آن در محله عبارت است از بخش کو: کنيممحله مي

هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، قومي، ديني و مذهبي و يا صاحبان برخي از هدف
بخش  )۳۷۹، ۱۳۸۱شفقي، (. حرف و پيشه و حتي مبدأ شهري يا روستايي، مشترک باشند

دهند که ساختار ويژه اي دارند و در ها تشکيل ميمسکوني شهر اسالمي را محله
اي از مناطق و محالت متجانس و همگن توان مجموعهيقت شهر اسالمي را ميحق

اند، هويت، مذهب و قوميت خود را زيستههايي که در اين محالت ميگروه. دانست
جدايي بين اين مناطق و يا مجموعه محالت شهر . ها همچنان حفظ کرده اندبراي قرن

بان، مذهب، حرفه، فاميل، و اصل و نسب اهالي هر محله با ز. اسالمي، بسيار قوي است
عدم تفکيک طبقات اجتماعي از . اندکردهواحد و مشترک کنار يکديگر زندگي مي

خصيصه هاي بارز محالت شهر اسالمي است که فقير و غني در يک محله مشترک 
ترين آن احکام کردند و داليل زيادي براي اين موضوع وجود داشت که مهمزندگي مي

  )۱۰۷، ۱۳۷۶خيرآبادي، (. کردزيستي غني و فقير را تشويق مين اسالم است که همدين مبي
. خوردارندر خود از وحدت جغرافيايي خاصي بردر ساختا ،محالت شهرهاي اسالمي

ها و مراکز محالت با عناصر عمومي دست به دست هم داده ها،گذرگاهها کوچهبن بست
هاي خاص خود ز اين اجزا داراي ويژگيهر يک ا. بخشندو به محالت موجوديت مي

باشند، عناصر ،و سزايي مي بههستند که از جهت بافت سنتي شهرها، داراي اهميت 
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ب انبارها و در برخي از آ ،هاها،سقاخانهها؛ مساجد ،حمامبازارچه همچونفضاهايي 
مين أت کاروانسرا و ميدانچه و در شهرهاي ايران گاهي زورخانه؛به خاطر محالت معتبر،

نها استقالل نسبي در آمده و در واقع به زندگي آوجود  هنيازهاي ساکنان هر محله ب
  .درون نظام شهري بخشيده است

ها و باالخره تاسيسات عمومي  ها و کوچه اجزاي محله را منازل مسکوني ، بن بست     
گاهي قهوه  ها، آب انبارها و ها، حمام ها، بازارچه مرکز محله نظير مساجد، عبادتگاه

عناصر مزبور در سطح شهر به صورت يکنواخت پراکندگي . دهند ها تشکيل مي خانه
باشند که آخرين نقطه نفوذ و حيطه  دارند و داراي حوزه نفوذ و عملکرد محدودي مي

    ً دهد که خود را در يک محدوده کامال عملکرد اين عناصر را مرز محالت تشکيل مي
و تعلق خاطر بيشتري نسبت به محله مسکوني خود  معين و مشخص احساس کرده

از نظر ساکنين يک شهر، محالتي از درجه باالتر رفاهي برخوردار و . داشته باشند
به . معتبرند که دسترسي به اين عناصر با سهولت، و به صورت پياده صورت پذيرد

اين طرح ر د .مراجعه نمائيد ۷و  ۶ منظور مشاهده طرحي از يک محله به تصوير شماره
و  دکني مشاهده مي ،گردد ها ختم مي هاي يک محله را که به بن بست شبکه راه ،کلي

در قسمت چپ نقشه به بافت مسکوني يک بن . بينيد میمحله را در يک محدوده خاص 
خوريم که فضاهاي اشغالي هر واحد مسکوني مشخص و حياط مرکزي آن  بست بر مي

مسير بن . ت که شکل مربع و يا مستطيل دارندها نيز به رنگ سفيد معين شده اس
ها داراي پيچ و خم زيادي است و همين امر باعث گرديده، تا فضاهايي را که به  بست

يابد گاهي از شکل هندسي مربع و يا مستطيل خارج  يک واحد مسکوني اختصاص مي
اي  زهاز مجموع اين بن بست ها يک محله به وجود آمده است که خود در و دروا. شود

. بخشد وسيله به محله امنيت مي شود و بدين ها، شب هنگام بسته مي دارد و در نا امني
  .اند ها و معابر عمومي تنها يک دروازه ورودي داشته ها در ارتباط با شبکه راه محله
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 جواري مدلي از يك محله و همسايگي يا هم: ٦شكل شماره 

  
 

  
  
  

  ا و معابر عمومی ه ها، کوچه منازل مسکونی، بن بست
درون . دهد ها تشکيل مي ترين فضاي محله را مساکن انسان ترين و خصوصي مهم     

اي است شناخته شده و مساکن پيوسته از انظار عمومي  گرايي در شهرهاي اسالمي پديده

 جواري مدل ديگر از محله و همسايگي يا هم: ٧شكل شماره
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نمايي کوچک و بزرگ در  حياط به عنوان يک فضاي باز و سبز با آب .باشد دور مي
ساختار و . ي اسالمي يک الگوي تکراري و همگاني استاغلب مساکن شهرها

هاي مذهبي باعث گرديده ، تا پنجره مساکن به داخل حياط باز شود و يا در  محدوديت
به حياط ديدي نداشته باشد که در ايران با داشتن هشتي و داالن، ديد به  اًورودي مستقيم

هاي ورودي با داشتن دو نوع داشتند و حتي در داخل حياط را از انظار عمومي دور مي
ها، که داراي صداي مختلفي هستند که  درب کوب يکي براي مردها و ديگري براي زن

بدين وسيله مساکن محالت سنتي در . کردند ورود جنسيت مراجعين را مشخص مي
هايي که براي حريم خانواده وجود دارد، تنها فضايي  شهرهاي اسالمي با محدوديت

. خانوار از هر نظر داراي آزادي کامل و حجاب اسالمي است است که ساکنين يک
هاي شهر  ها به گذرهاي اصلي و خيابان ها و کوچه وسيله بن بست هواحدهاي مسکوني ب

هاي ممتدي بودند که محله هاي  معابر اصلي در حقيقت کوي. کردند  ارتباط پيدا مي
عابر از يک دروازه شهر تا بعضي از اين م. ساختند اصلي شهر را به يکديگر متصل مي

هاي شهر يا حداقل به تعدادي از آنها  اين معابر به محله. يافتند دروازه ديگر امتداد مي
در برخي از شهرهاي بزرگ نيز يک معبر اصلي در ميان برخي از فضاهاي . تعلق داشتند

 )٢٦تا  ٢٤، ١٣٧٢زاده،  سلطان( .شد مهم معماري و شهري مانند چهارباغ اصفهان ساخته مي
ها،  سيسات عمومي مانند مساجد، مدارس، حمامأدر شهرهاي اسالمي معابر اصلي شهر ت

ها و فضاهاي عمومي ديگر را در کنار خود جاي  خانه ها، قراول سراها، ميدان کاروان
د، طول زيادي نک معابر فرعي که در حقيقت معابر اصلي را به يکديگر متصل مي. اند داده

  . کنند حالت اقماري خود را به هم وصل ميندارند و تنها م
ستون فقرات و محور اصلي شهر به وسيله شبکه منظمي به مرکز محالت وصل و      

هر واحد مسکوني در محالت شهرهاي . هاي شهر ادامه داشت مسير آن آغلب تا دروازه
نيز  اسالمي نه تنها به عنوان يک واحد اجتماعي بلکه گوياي شيوه معيشت ساکنان آن

به همين ترتيب . اند هست، چه از تجمع همين واحدهاي مسکوني، محالت پديد آمده
هاي  يک مجتمع مسکوني يا محله نيز انعکاس کالبدي، نحوه تجمع و تعامل گروه

ها  باشد و به همان اندازه که بين اعضاي يک خانواده يا بين خانواده کوچک اجتماعي مي
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اي متقابل و پيوندي اجتماعي وجود دارد، بين هر  هو افراد يک گروه اجتماعي، رابط
واحد مسکوني يا محله آن نيز رابطه و پيوندي فضايي و کارکردي وجود دارد، به نحوي 
که هر محله عالوه بر واحدهاي اصلي سازنده خود، يعني واحدهاي مسکوني، شامل 

مرکز محله  هاي ديگري نيز هست که مهم ترين آن فضايي مرسوم به عناصر و اندام
اين فضا شامل عناصر گوناگوني از جمله فضاهاي تجمع و ساير فضاها و عناصر . است

سيسات و خدمات أت: (که راجع به آن، زير عنوان )٣٥٠، ١٣٦٨زاده،  سلطان(خدماتي است 
هاي اصلي، آنها را در بر گرفته  سخن خواهيم گفت که شبکه راه) عمومي مراکز محالت

هاي مرکزي  دهند و هسته ها را تشکيل مي ذرهاي اصلي محلهو در حقيقت گ. است
به نقشه . دهند هاي مسکوني را در خود جاي مي گيرند و محوطه محالت را هم در بر مي

ترين  مراجعه نمائيد که در آن تقسيمات واحدهاي همسايگي در يکي از قديمي ٨شماره 
ها، ارتباط  ز وظايف شبکه راها. نام دردشت نشان داده شده استه محالت شهر اصفهان ب

وسيله رفت و آمد ساکنين شهر را بين  ها با يکديگر و بازار شهر است که بدين محله
هاي ارتباطي مانند تار و پودي  اين شبکه راه. سازد بازار و خارج از شهر مهيا مي

اگر در  .کنند واحدهاي مسکوني را به عناصر محله و مراکز عمده شهري وصل مي
هاي ارتباطي را از آن کم  شهرهاي اسالمي عناصر مراکز محالت و شبکه راهمحالت 

در بعضي  )٩شكل شماره . ك.ر(. دهد مابقي فضا را واحدهاي مسکوني تشکيل مي ،نمائيم
هاي سنتي شهري  به ويژه اصفهان در بافت و از شهرهاي اسالمي مانند فاس، تونس

به بخش  حدت جغرافيايي خاصي راو ،ها و گسترش بيش از حد آنها وجود بن بست
هاي فراوان، خود معرف  البته وجود محالت با بن بست. قديمي شهر بخشيده است

ترين محله به نام جوباره معروف است که  قدمت آنها است مثالً در شهر اصفهان قديمي
هاي اوليه آن يهودي  كه هسته. يكي از زير محالت آن به نام محله يازده پيچ شهرت دارد
بن . اند هاي تنگ و باريک بست نشين است، زيرا محالت جديداالحداث اغلب فاقد بن

سازد  تر مي هاي تنگ و باريک محالت قديمي، نقش مالکين زمين را براي ما روشن بست
تري را به فروش  که با افزايش جمعيت شهر، مالکين کوشش داشتند که زمين وسيع

اين . گذاشتند ابر عمومي در اختيار ساکنين ميبرسانند و کمتر زميني را به عنوان مع
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که دشمن  شد به طوري هاي دفاعي محالت منجر مي گاهي به ارزش ،حرکت اقتصادي
ها  ديد و دفاع مضاعف با داشتن ساباط سواره بر اسب، مانعي در مقابل حرکت خود مي

  .شد ها بيشتر مهيا مي در اين نوع کوچه
هاي علمي بودند  ، به ويژه اسالم شناسان، نخستين گروهدانان و خاورشناسان جغرافي     

اما غالب كارهاي علمي در اين . كه شهر اسالمي را مورد مطالعه خويش قرار دادند
ی غربي خاورميانه دارد و شهرهاي واقع در تركيه،  زمينه، اختصاص به شهرهاي منطقه

اند و يا  العه خويش قرار دادهايران، افغانستان، پاكستان و آسياي ميانه را كمتر مورد مط
ی  لذا در نشان دادن چهره. اند شهرهاي آسياي جنوب شرقي را به بوته فراموشي سپرده

البته، در اين معرفي بايد به اصولي متكي . واقعي شهرهاي اسالمي كوتاهي شده است
شهر . باشيم، تا بتوانيم شهر اسالمي را از ديگر شهرهاي حوزه فرهنگي تميز دهيم

اسالمي و در حقيقت، ايدئولوژي اسالمي است،  تمدنسالمي نشأت گرفته از فرهنگ و ا
چه دين اسالم براي زندگي انسان احكامي دارد كه زندگي جامعه بر پايه آن بنا نهاده 

كه شهرها  تمدندين اسالم يك دين مدني است، لذا به شكوفايي فرهنگ و . شده است
  . هند، سرعت بخشيده استد نيز قسمتي از آن را تشكيل مي

معروف است كه اسالم، دين شهرها است و بي دليل نيست كه شهر اسالمي به دين      
اسالم تعلق دارد و در حقيقت، قرآن و سنت، يعني دو منبع قوانين شهري، در پيدايش و 

استمرار زندگي اند و حتي با اجتهاد احكام به منظور  ی آن، نقش به سزايي داشته توسعه
اند، ولي در يك قرن اخير، بعد از  تر در شهرها از اصول فقه اسالمي بهره گرفته راحت

هاي  در خالل سال(صنعتي شدن و جنگ جهاني اول و متالشي شدن امپراطوري عثماني 
هاي اسالمي جايگزين قوانين ديني  ، وضع قوانين مدني در سرزمين)۱۹۱۸تا  ۱۹۱۴
كشورها، قوانين آنها از غرب الهام گرفته شد و در برخي ديگر، در بعضي از . گرديد

  .قوانين شرعي هنوز در قوانين مدني و زندگي شهري آنها نقش بزرگي دارد
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  ۸شكل شماره 

هاي اسالمي قوت گرفته  نفوذ قوانين غربي، گاهي از استثمار ممالك غربي در سرزمين
در . ربي استاست، واضح است كه در چنين شهرهايي، سيستم و كاربرد شهرها غ

خورد که قابل  ی استعمار غربي، شهرهاي بيشتري به چشم مي ممالك اسالمي زير سلطه
  . مطالعه هستند
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  ۹شكل شماره 

  
احكام دين اسالم براي زندگي پيروان خود قوانيني دارد كه زندگي بر اساس آن      

است، بلكه از نظر  ی مردم از هر نظر تابع آن گيرد، لذا نه تنها زندگي روزمره صورت مي
  . انداز جغرافيايي نيز متأثر از آن است كالبد شهري و چشم

بشري اشاره نموده و يا برخي  تمدنبعضي از محققين، به نقش اسالم در تاريخ      
ديگر، تأثير آن را در از بين بردن طبقات اجتماعي و گاهي نيز، به روشني، دين اسالم را 

اند كه در شهرهاي  ها مؤثر دانسته تمدنرا در بازسازي  دانسته و نقش آن تمدندين 
رسد كه دانشمندان غربي، اصول شهرسازي  چنين به نظر مي. گر شده است اسالمي جلوه

اند، اما هر يك از  اسالمي را به عنوان يكي از موضوعات مهم مطالعات خويش قرار داده
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ي نقش اسالم را در ساختار كالبدي اند، ول آنها، اظهار نظرهاي متفاوتي را ابراز داشته
اند، مثالً گزاويه دو پالنول  شهرهاي اسالمي كمتر مورد توجه و عنايت خويش قرار داده

)Xavier de Planol(  اعتقاد دارد كه اسالم، مسلمانان را در پيدايش شهرهاي اسالمي
. كند يت مياز اين نظريه حما )Hammond(كند و نويسنده ديگري به نام هاموند  نفي مي

در مطالعات خويش در تعدادي از شهرهاي اسالمي از جمله، » ژانت ابولغد«در مقابل 
قاهره و تونس و چند شهر ديگر به اين نتيجه رسيده است كه اين شهرها براساس 

ها و حقوق  اند و اسالم، حدود و نوع مالكيت داده قوانين اسالمي به زندگي خود ادامه مي
ی  حتي اسالم، رابطه. آنها را به روشني مشخص كرده است و مقررات شهرنشيني

هاي خصوصي را با تأسيسات خدمات عمومي شهر تعيين نموده و رابطة  مالكيت
در هر حال، ناشناخته . صاحبان اين امالك خاص را با مسوؤالن دولتي معين كرده است

ان در اين مورد بودن قوانين فقه اسالمي براي بعضي از نويسندگان، موجب گمراهي آن
. شده است كه آنان، نقش اسالم را در پيدايش شهرها و تأثير فيزيك آنها ناديده بگيرند

لذا، كوشش نگارنده بر اين است كه با مراجعه به منابع تاريخي و  )۱۴، ص۱۳۷۶عثمان، (
جغرافيايي و ديني، به طرز تفكر و نياز مسلمانان در هر دورة تاريخي پي برده و به 

به اين نكته نيز، . االمکان دست يابد شهر اسالمي در ادوار مختلف تاريخي حتي زندگي
بايد اشاره شود كه جهان اسالم و ممالك اسالمي، پيوسته داراي مرزهاي متغيري بوده كه 

هاي  هاي فرهنگي خاص خود قرار دارند و از ملل و اقوام و زبان هر يك در حوزه
شك نيست . يافته اند كه بايد مورد توجه قرار گيرداي تشكيل  هاي ويژه مختلف با سنت

هاي اسالمي كه  ی وسعت قلمرو سرزمين كه اصول شهرسازي شهر اسالمي به واسطه
گسترش آن از مراكش تا چين و از قفقاز تا يمن و در همسايگي هم قرار داشتن آنها، 

است و يا تأثير مستقيمي در شهر و شهرسازي ساير سرزمينهاي غير اسالمي داشته 
اما ذکر اين نکته ضرورت دارد که گفته شود که از قرن بيستم به بعد تمام . بالعكس

 تمدنشهرهاي جهان رفته رفته شکل کالبدي واحدي به خود گرفتند و مفهوم فرهنگ و 
خاص از شهر تقريباً رخت بربست و مدرنيزم به سرعت از کشورهاي صنعتي جهان به 

د و چهره و کالبد شهرهاي اسالمي را دگرگون کرد و کشورهاي جهان سوم منتقل ش
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الگوهاي سنتي در شهرهاي جهان اسالم به بوته فراموشي سپرده شد و اين حرکت ما را 
  .اي به نام از خود بيگانگي رو به رو کرد با مسأله
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  هاي شهرسازي ها و ویژگی مهندسی فرهنگ اسالمی در مؤلفه
  

  ∗رضا شکراني
  

  چکیده
قرآني و روائي صحيح، از  هاي هاي شهر بر اساس آموزه ها و ويژگي طراحي مؤلفه     

جمله موضوعاتي است که گذشته از ترديد برخي از صاحب نظران در مورد امکان آن، 
بر اين اساس در اين . اند طرفداران آن نيز هنوز به نقطه نظر واحدي در اين مورد نرسيده

هاي  ها و ويژگي نوشتار تالش شده است با ارائه پنج روش تحقيق، برخي از مؤلفه
ار شهر اسالمي، از قرآن و روايات صحيح، استخراج و به عنوان مداليل قرآني و ساخت

اين نوشتار با توجه به پنج روشي که . روائي پيرامون ساختار شهر اسالمي عرضه گردد
نمايد، راه را براي نقد و بررسي مطالب بيان شده و نيز تحقيقات ديگر  در تحقيق ارائه مي

هاي  ها و ويژگي رای مهندسي فرهنگ اسالمي در مؤلفهای ب فراهم ساخته و زمينه
  .نمايد شهرسازي اسالمي، فراهم مي

هاي شهر اسالمي،  مهندسي فرهنگ، شهر اسالمي، شهر مسلمانان، مؤلفه: کليد واژگان
  هاي شهر اسالمي ويژگي

                                                           
  استاديار علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان ∗
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  ـ طرح موضوع۱
  :شهر اسالمي و شهر مسلمانانـ ۱ـ ۱

ز خلط مبحث بايد ميان دو اصطالح شهر اسالمي و قبل از هر چيز براي پيشگيري ا     
شود كه اين دو تركيب به يك معنا  زيرا بعضاً مشاهده مي. شهر مسلمانان تمايزقائل شد

شود براي مثال نگارنده به هنگام سؤال پيرامون مطالعات انجام گرفته  به كار برده مي
، جغرافيا و علوم هاي معماري، تاريخ دربارة شهر اسالمي از صاحب نظران رشته

اجتماعي، همواره شاهد هم معنا انگاشتن دو اصطالح شهر اسالمي و شهرهاي مسلمانان 
هاي مطابقي يا  شهري است كه بر اساس مباني و آموزه«مراد از شهر اسالمي، . بوده است

شهري «و مراد از شهر مسلمانان » تضمني و التزامي قرآن و روايات صحيح بنا شده باشد
بدون شك شهر اسالمي به معناي دوم . باشد مي» كنند مانان در آن زندگي ميكه مسل

  . فراوان داشته و داريم اما سؤال بر سر امکان ايجاد شهر اسالمي به معناي اول است
ی قرآن و يا روايات، به بررسي اين موضوع  ها پيش به هنگام مطالعه نگارنده از سال

هائي گرديد كه در چند نشست براي متخصصان  پرداخته و حاصل اين تالش، يادداشت
و مهندسان شهر سازي و يا متخصصان علوم اسالمي بيان گرديد که بخشي از آن مورد 

اما اعتقاد نگارنده بر اين . توجه قرار گرفته و بخشي از آن نيز مورد ترديد و چون و چرا
ی قواعد زبان  است اگر با توجه به مباني و اصول اساسي قرآن و حديث و بر پايه

ها و  شناسي از يک سو و مطالعات تخصصي پيرامون شهر سازي بر اساس مؤلفه
هاي شهر اسالمي از ديگر سو، به سراغ قرآن و روايات برويم، قطعاً نتايج بيشتري  ويژگي

به دست خواهد آمد اما براي اينكه اين ايده بر مبنايي صحيح واقعيت يابد نخست بايد 
  :مطرح گرددی مبنائي  دو نکته

  
  ی اول ـ  نکته۲ـ ۱

ونزلنّا علَيک الکتاب و «ی كريمه  گر بودن همه چيز در قرآن، آيه قرآن مجيد بر بيان     
برخي از مفسران با استناد به اين آيه و . نمايد تصريح مي )۸۹نحل، آيه (» تبياناً لكلِ شيء
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هايي براي  اند و تالش ن در قرآن شدهی علوم و فنو آياتي از اين قبيل، مدعي وجود همه
اند و در  اعم از تجربي و انساني و پايه و جز آن ـ از قرآن نموده -استخراج اقسام علوم 

كه  مقا بل، برخي با توجه به عدم امکان استخراج علوم مختلف ازقرآن و با توجه به اين
تبيان كل شي «از  معتقدند مراد) هدي للناس و هدي للمتقني(قرآن كتاب هدايت است 

» گر هر چيزي كه براي هدايت انسان الزم است قرآن بيان«اين است كه » بودن قرآن
بر اين اساس، طرفداران اين نظريه معتقدند . گر هر چيزي به طور مطلق باشد و نه بيان مي

مانند (هدف از آياتي كه تصريح يا اشاره به كليات و يا جزئيات برخي از علوم دارد، 
اي از مسائل  آموزش و يا بيان پاره...) مربوط به دانش نجوم يا فيزيك يا طب وآيات 

ها است و بيان  مربوط به اين علوم نيست بلكه هدف قرآن همان هدايت و تربيت انسان
بر اساس اين تفكر . باشد يا اشاره به اين علوم نيز در راستاي اين هدف تربيتي قرآن مي

السالم را در  روايات صحيح و مأثور از معصومين عليهم گيري ازقرآن و اي الهام عده
دانند و بر اين مبنا تنها به بيان معاني و مفاهيم قطعي آيات و  مسائل علمي جائز نمي

هاي علوم تجربي را در گرو تالش علمي  كنند و جستجوي سر چشمه روايات بسنده مي
وي ديگر برخي از طرفداران از س. دانند و نه متكي بروحي الهي و عقلي خود انسان مي

ی مذكور، در صدد اثبات بسياري  ی اول نيز راه افراط را پيموده و با استناد به آيه نظريه
از مسائل علوم طبيعي و تجربي از طريق قرآن و روايات مي باشند، آن هم با اندك 

لوم تشابهي لفظي يا معنايي و يا ذوقي که در اصطالحات قرآني و روائي از يك سو و ع
مذكور از سوي ديگر وجود دارد، و چه بسا كار آنان در اين زمينه به عبث گوئي و 

با توجه به آنچه بيان شده به نظر راقم اين سطور . بيهوده نويسي منجر گرديده است
الکتاب تبياناً لكلِ  و نزلنا عليک«ی  كه بخواهيم داللت صريح آيه رسد كه بي آن چنين مي

ر مورد قرآن، تاويل يا انکاركنيم و بدون آنكه دچار افراط در استخراج هر را د»شيء
» هاي تهي از قيد زمان گزاره«علمي از قرآن و روايات شويم، بايد با توجه به اينكه

تبياناً «ی  تواند هم به قابليت آن گزاره و هم به فعليت آن گزاره معنا شود، بايد آيه مي
فعليت تبيان لكل «قرآن نمود و نه » بيان لكل شي بودنقابليت ت«را حمل بر» لكل شي

گر  قرآن بيان«ی قرآنی بايد گفت اگر چه  در توضيح معنای اين جمله. »شي بودن قرآن
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گري قرآن در حال حاضر  اما در اين جمله بيان نشده است كه اين بيان» هر چيزي است
ا در اين جمله از مصدر زير. است يا درآينده و يا هم در حال حاضر و هم در آينده

و يا »سيبين«و يا» لَيبين«باشد و نه از فعل  استفاده شده است كه فاقد زمان مي» تبيان«
گر آن است كه قرآن بالقوه مبين هر چيزي است اما آيه هيچ  لذا اين آيه بيان. »يبين«

گر  بيان«از اين رو . گر است و چه مقدار است داللتي بر اين ندارد كه چه زماني بيان
ی  تواند در زمان نزول و يا زمان حاضر و يا در زمان آينده و يا در همه مي» بودن قرآن

تواند در كليات باشد يا در جزئيات و نيز  گري قرآن مي ها باشد و نيز اين بيان زمان
اين مطلب در مثل . واسطه باشد و يا با واسطه و با وسائط متعدد تواند مستقيم و بي مي

اين سخن در . »فالن كوه داراي طال است«ن است كه معدن شناسي خبير بگويد مانند آ
تواند به اين  صورت راستگويي گوينده و تخصص وي بدين معنا نيست كه هر كس مي

فهمد كه اوالًبه دليل تخصص  كوه رود و دامن دامن طال از آن برگيرد، بلكه هر عاقلي مي
طعاً در اين کوه بالقوه طال وجود دارد كه و آگاهي و راستگوئي گويندة اين سخن، ق

اي به طال، دليل بر كذب  يابي به آن بالفعل ممكن نيست و ثانياً عدم دستيابي عده دست
با اين توضيح، قرآن نيز به عنوان سخن خداوند حكيم و . سخن آن معدن شناس نيست

ي است اما به فعليت ، بالقوه بيانگر هر چيز»تبياناً لكل شي«ی  القول به حكم جمله صادق
يابي به كليات يا  گري بالقوه نياز به تالش مخاطبان دارد و عدم دست رساندن اين بيان

  . تواند دليل بر انكار اين ادعاي قرآن شود جزئيات علوم مختلف در قرآن نمي
  
  ـ نکته دوم ۳ـ ۱

اي و  سيلهكشف مداليل معاني ذخيره شده در كان عظيم قرآن به هر شكل و به هر و     
در طول تاريخ، قرآن همواره عدم پايبندي به قواعد و . تواند درست باشد اي نمي سليقه

ضوابط كشف معاني قرآن منجر به استخراح معاني نادرست و نتايج ناصواب گرديده و 
جاست كه بايد بر ضرورت روش كشف درست معاني و مفاهيم قرآن و به  اين. گردد مي

تنها روش درست است كه همواره «ر برداشتي تأكيد نمود چرا كه تبع روايات، قبل از ه
مورد » نتايج درست بدون استفاده از روش درست«شود و مي» منجر به نتايج درست
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و «: فرمايد بر همين اساس قرآن مي. ی عقالء بوده است نكوهش قرآن و روايات و سيره
که ممکن  ، با آن)۱۸۹بقره، آيه (شويد ها از در آن وارد  به خانه«. »أتوا البيوت من ابواا

من فسر القرآن برأيه «: فرمايد مي) ص(است ازپشت بام هم وارد خانه اي شد و يا پيامبر
و نه بر (، هر كس قرآن را به رأي خود »ان اصاب مل يؤجِرو ان اخطأ فهوا بعد من السماء

ي هم قرآن را تفسير نمود ، تفسير نمايد اگر در اين مسير به درست)ی قواعد و ضوابط پايه
ها از حقيقت دور شده  ی آسمان پاداشي ندارد و اگر به خطا تفسير نمود بيش از فاصله

شک علت اين دوري که ناشی از تفسير صحيح  بي )۲۵۱، ص۱۳۸۲عميد زنجاني، (» .است
باشد، به خاطر جلوگيري از ترويج روش نادرست در کار فهم  ولي با روش نادرست مي

با توجه به . دانند عاقالن نيز هر كار پسنديده اما از راه ناپسند را ناپسند مي. تقرآن اس
چه بيان شد اينك جاي اين پرستش است كه آيا قرآن و روايات صحيح به عنوان دو  آن

با . اي دارند يانه ی ساختار شهر اسالمي سخني يا توصيه ثقل از هم جدا ناشدني، درباره
ه فوق بيان شد، نگارنده معتقد است اگر چه آيات و رواياتي توجه به آنچه طي دو نکت
باشند ولي با  هاي شهر اسالمي دارند، اندک مي ها و ويژگي که داللت صريح بر مؤلفه

توان  ی قرآن و حديث، مي هاي مسلم تحقيق و پژوهش در حوزه توجه به اصول و روش
بر . قرآن و روايات کشف نمودهاي يک شهر اسالمي را از  ها و ويژگي بسياري از مؤلفه

پردازيم و  ی مقاله، نخست به بيان روش تحقيق در اين پژوهش مي اين اساس در ادامه
هاي شهر  ها و ويژگي ی روش تحقيق مذکور تنها به بيان بخشي از مؤلفه سپس بر پايه

  . اسالمي خواهيم پرداخت
  
  روش تحقيقـ ۴ـ ۱

هاي ساختار شهر اسالمي بايد صرفاً به دو  گيها و ويژ براي به دست آوردن مؤلفه     
هاي شهر  ها و ويژگي و سپس به روش استنباط مؤلفه ∗منبع قرآن و روايات مراجعه كرد

                                                           
شد هاي دانشمندان مسلمان را که مستند به قرآن و روايات نبا اين نکته از آن رو مهم است که آن دسته از ديدگاه ∗

هاي دانشمندان مسلمان است که در صورت مستند بودن  ها، ديدگاه زيرا اين ديدگاه. توان ديدگاه اسالم دانست نمي
  .هاي قرآني و روائي تلقي نمود توان به عنوان ديدگاه ی قواعد فهم متن، مي به قرآن و روايات صحيح آن هم بر پايه
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هاي ذيل  بر اساس قواعد صحيح فهم متن، روش. اسالمي از اين دو منبع بايد پرداخت
  :گردد هاي شهر اسالمي پيشنهاد مي ها و ويژگي در استخراج مؤلفه

استفاده از منطوق آيات و يا روايات و به عبارت ديگر استفاده از مدلول صريح آيات  ـ۱
  و روايات صحيح 

هاي شهر اسالمي به صراحت در قرآن و يا روايات بيان  ها و ويژگي برخي از مؤلفه     
مانند مسجد شهر و يا مسجد خانه که طبعاً در شهرسازي اسالمي رعايت اين . شده است

قطعاً بايد مورد نظر قرار گيرد که در جاي خود به توضيح اين موارد خواهيم  ها ويژگي
  .پرداخت

ـ توجه به مباني اصلي تفكر قرآني و روائي و استناد به اين مباني در طراحي برخي از ۲
  هاي شهر سازي اسالمي ها و ويژگي مؤلفه

که اين اصول و  ی قرآني و روائي، اصول و ضوابطي وجود دارد در نظام انديشه     
با . ی اعمال و رفتار و حتي نيت ها عمل مي کند ضوابط به منزلة روح حاکم بر همه

هاي شهر اسالمي را  ها و ويژگي توان برخي از مهمترين مؤلفه توجه به اين اصول مي
چهار  )۱۳۷۹نقي زاده، (؛ »صفات شهر اسالمي از نگاه قرآن کريم«ی  در مقاله. تعريف کرد
تسبيح، ذکر، تقوي، «: ين اصول و ضوابط، ذيل عنوان اصول اسالمي با عناوينمورد از ا
ی مقاله، چهار مورد از اصول و  و در ادامه )۸ـ  ۱۲پيشين، صص(، بيان شده است »وحدت

، چهار مورد )نظم، زيبائي، امنيت، عدل(ضوابط شهر اسالمي ذيل عنوان اصول جهاني 
، چهار مورد ذيل عنوان طبيعت )دازه، حد، توازنتعادل، ان(ذيل عنوان صفات فعل الهي 

تنظيم روابط اجتماعي «و سه مورد تحت عنوان ) نور، باد، آب، خاک(و عناصر طبيعي 
و هفت مورد تحت عنوان صفات ) ی رحم وحدت جامعه، حقوق همسايگان، صله(

خر اصالح زمين، هويت، عبرت، اجتناب از لغو و بطالت، اجتناب از تفا(محيط مصنوع 
با تأمل در اين اصول . ، بيان گرديده است)و تفرعن، اجتناب از فساد، اجتناب از اسراف

هاي فوق صورت گرفته،  يابيم که گذشته از خلطي که ميان برخي از تقسيم بندي در مي
توان برخي از اصول فوق را اصول مورد تاکيد خاص اسالم در شهر اسالمي ـ و نه  مي

ی رحم که مفهومي غير دخيل در ساختار شهر اسالمي  نند صلهشهر اسالمی ـ دانست، ما
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عالوه بر اين، برداشتي که از برخي اصول مذکور در شهرسازي اسالمي شده است . است
به هر رو با توجه به اصول مذکور و تأمل . برداشت مؤثر در ساختار اسالمي شهر نيست

هرسازي اسالمي را بر پاية آيات ترين مباني اصلي ش توان مهم در ديگر مباني اسالمي مي
  :و روايات چنين برشمرد

ـ تعادل ۶ـ امنيت ۵ـ زيبائي ۴ـ نظم ۳ـ نماد توحيد بودن ۲ـ مذَکّر يا يادآور خدا بودن ۱
ـ اولويت استفاده از عناصر طبيعي ۸ـ پرهيز از ظلم ۷و توازن در بناي ساخت و سازها 

ـ پيشگيري از تجلي تفاخر و ۹شر ی دست ب نور، باد به جاي عناصر ساخته همچون
ی در جاي خود به کاربرد اين مباني  در ادامه. تفرعن و اسراف در ساخت و سازها

  . پرداخته خواهد شد
  ∗هاي التزامي آيات و روايات و مفاهيم موافق و مخالف ـ استفاده از داللت۳

اگر چه از نصّ  مراد از داللت التزامي آيات و روايات، معاني و مفاهيمي است که     
ی آن معاني و مفاهيم صريح، اين  آيد ولي الزمه صريح آيات و روايات به دست نمي

ولو ال دفع اهللا الناس بعضهم «:براي مثال وقتي قرآن مي فرمايد. باشد معاني غير صريح مي
ز ا )۴۰حج، آيه( ∗∗»....ببعض هلدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذکر فيه اسم اهللا کثرياً

هاي پرستش  ی يک شهر اسالمي، توجه به عبادتگاه شود که الزمه اين آيه استفاده مي
کنندگان خداست که به طور مشخص و قطعي اهميت فراوان مسجدسازي در شهر 

  . اسالمي از مداليل التزامي اين آيه است
هاي التزامي سخن و از جمله قرآن و روايات، و معتبر بودن  پيرامون مدلول     
هاي التزامي صريح سخن، هيچ ترديدي نيست بلکه سخن فقيهان و دانشمندان  اللتد

هاي التزامي  از اين رو داللت. باشد هاي التزامي غير صريح مي دانش اصول، بر سر داللت
هاي التزامي اقتضاء، تنبيه و ايماء، اشاره و به  سخن را به اقسامي تقسيم کرده و داللت

                                                           
ها،  ائي و ديگران، روش شناسي تفسير قرآن، مبحث انواع داللتباب: براي پي بردن به معاني اين اصطالحات رك ∗

  .٢٤٣ص
نمايد بدون شک،  ی برخي ديگر از همين مردم دفع مي اگر نبود که خدا خطر برخي از مردم را به وسيله« ∗∗

  .»...شد شود، ويران مي ها و مساجدي که ياد خدا بسيار در ان برده مي ها و کليساها و کنيسه صومعه
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هاي موافق و برخی از مفاهيم  االخص و نيز مفهوم به معني هاي بين طور خاص داللت
از اين رو با تأمل در آيات و روايات و معاني . اند مخالف کالم را معتبر و حجت دانسته

توان  ی آن و به ويژه مقارنه و مقايسه برخي از آيات و روايات با يکديگر، مي نهفته
ی شهرسازي اسالمي نيز  آورد که دربارهمعاني و مفاهيمي نو از قرآن و روايات به دست 

ها  ها و نيز تلفيق اين مؤلفه ها و ويژگي توان براي تعريف برخي از مؤلفه از اين روش مي
ها براساس اين  ها با يکديگر، استفاده نمود که در اين مقاله به برخي از نمونه و ويژگي

  . پردازيم روش تحقيق مي
هاي ساختاري آن و مقام  بهشت و ويژگي«ه پيرامون ـ الگوپذيري از آيات و رواياتي ك۴

باشد، به عنوان الگوي مطلوب و ممدوح قرآن و روايات در شهرسازي  مي» رضوان
  اسالمي

به عنوان پاداش اعمال نيک بندگان صالح خدا در » مقام رضوان«و » بهشت الهي«     
ز به صراحت تبيين هاي بهشت ني اي از ويژگي قرآن و روايات مطرح شده است و پاره

هاي زندگي اين دنيا همواره در طول  ها و انطباق آن با ويژگي گرديده که فهم اين ويژگي
هاي ساختاري بهشت  هاي مورد توجه قرآني بوده و چه بسا برخي ويژگي تاريخ از آموزه

در ساختار زندگي اين دنياي مسلمانان الگوبرداري نيز شده است و اين الگوپردازي نه 
هاي مطلوب يک ساختار  ا غير جايز ندانسته شده بلکه همواره به عنوان ويژگيتنه

توان به  هاي بهشت مي بر اين اساس با استقصاء ويژگي. شهري تلقي گرديده است
الگوبرداري از بهشت الهي در شهرسازي اسالمي پرداخت که مواردي از الگوبرداري از 

  . بهشت خواهد آمد
ساختاري جهنم و جهنميان بيان شده در آيات و روايات در  هاي ـ اجتناب از ويژگي۵

  : شهر اسالمي
تواند الگويی برای ساختار شهر اسالمی  های ساختاری بهشت مي همچنان که ويژگي     

به عنوان الگوی مطلوب و ممدوح الهی باشد، در مقابل، بررسی الگوهای ساختاری 
  .تواند راه گشا باشد المی، میجهنم و اجتناب از کاربرد آن در شهر سازی اس
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  :هاي شهر ها و ويژگي ـ مؤلفه۵ـ ۱
. هاي شهر، اجزاء و عناصر اصلي به وجود آورنده يک شهر است مراد از مؤلفه     

هاي يك شهر بر اساس نيازهاي مادي و معنوي برخاسته از فرهنگ مردمان يك  مؤلفه
ی شهرها الزم است مانند  ان همهها براي مردم برخي از اين مؤلفه. گيرد شهر شكل مي

ها است مثل  و برخي خاص بعضی از فرهنگ.... خانه و جاده و مراكز خريد و فروش و
  .مسجد در فرهنگ اسالمي و كليسا و كنيسه براي مسيحيان و يهوديان

هاي  هاي شهر، آن دسته از اجزاء و عناصر به کار رفته در هر يک از مؤلفه مراد از ويژگي
سازد مانند  هاي همسان در ديگر شهرها، متمايز مي شد که آن را از مؤلفهبا شهر مي
  .ی مسيحيان های خانه ی مسلمانان يا ويژگي های خانه ويژگي

هاي مشترك در  هاي يك شهر بر دو قسم است، ويژگي هاي هر يك از مؤلفه ويژگي     
ها و  هاي خيابان هاي مشترک خانه يا ويژگي هاي شهر مانند ويژگي هر يك از مؤلفه

هاي شهر بر  هاي خاص هر يك از مؤلفه ها و مراكز خريد و فروش و ديگر ويژگي جاده
هاي  هاي خانه در شهر اسالمي و يا ويژگي اساس فرهنگ مردمان آن شهر، مانند ويژگي

  .مراكز خريد و فروش در شهر اسالمي
  
  :هاي شهر ترين مؤلفه ـ مهم۲

ـ ۳ـ مراكز فرهنگي و ورزشي ۲ـ خانه ۱: ر عبارتند ازهاي يك شه مهمترين مؤلفه     
ـ ۷ـ فضاهاي سبز ۶هاي مواصالتي  ـ راه۵ـ مراكز درماني و بهداشتي ۴مراكز اقتصادي 

چه تا بدين جا بيان شد، به دليل محدوديت حجم يک مقاله، در  با توجه به آن. ها آرامگاه
هاي آن  و آرامگاه و برخی از ويژگيهاي خانه، مراکز فرهنگي  اين مقاله به بررسي مؤلفه

  :پردازيم در شهر اسالمی مي
  
  ـ خانه۱ـ ۲
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هاي بيت  در قرآن و روايات از خانه با واژه. باشد ی يك شهر خانه مي ترين مؤلفه مهم     
ی خانه نيز  كه معناي هر يك از اين دو واژه، به فلسفه ∗٣و مسكن نامبرده شده است

به معناي مكاني كه شب در آن به سر آورده » بات يبيت بيتاً« ی بيت از واژه. اشاره دارد
به معناي » سكن يسكن«و واژه مسكن اسم مكان از  )۶۴راغب اصفهاني، ص( .شود مي
که جمع مسكن » مساكن«ی  در قرآن، در دو آيه، واژه. باشد مي» محل سكونت و آرامش«

ه اهل ايمان در جهان ديگر به هاي خدا ب به عنوان يكي از وعده» ی طيبه«است با صفت  
  :كار رفته است

وعداهللا املؤمنني و املؤمنات جنات جتري من حتتها االار، خالدين فيها و مساکن طيبة يف ـ ۱
  )۷۳توبه، ( ذلک هو الفوز الکبري. جنات عدن و رضوان من اهللا اکرب

يف جنات عدن،  يغفرلکم ذنوبکم و يدخلکم جنات جتري من حتتهااالار و مساکن طيبةـ ۲
  )۱۲صف، ( ذلک الفوز العظيم

ی  ، به بهشتيان وعده»جنات«كنيم خداوند عالوه بر  ی فوق مالحظه مي که در دو آيه چنان
هاي حالل و  معموالً با واژه» طيب«ی  در متون اسالمي واژه. نيز داده است» مسكن طيب«

» طيباً طاهراً«يا » ين رزقاً حالالً طيباًاللهم ارزق«: رود مانند يا طاهر و يا به تنهائي به كار مي
  .ی مذکور در دو آيه» مساكن طيبه«و يا 
ممكن . باشد و يا حالل مي) پاك(درآيات فوق مراد از طيب چيزي فراتر از طاهر      

است چيزي حالل باشد مانند رزق حالل ولي طيب نباشد مانند پول حاللي كه از طريق 
كه حالل هست ولي طيب نيست و يا ممكن است چيزي آيد  ها به دست مي برخي شغل

پاك باشد ولي طيب نباشد مانند بدن حيوانات حالل گوشت كه در صورت عدم آلودگي 
مفهومي » مسكن طيب«بنابراين مراد از . به نجاسات، پاك هست ولي معموالً طيب نيست

» ير، مطبوع و خوشاينددلپذ«ی  توان آن را با واژه باشد كه مي فراتر از پاك و يا حالل مي

                                                           
نيز در قرآن به کار رفته است ولي از بررسي آياتي که اين » منازَل«و » منزَل«و » ديار«و جمع آن » دار«هاي  هواژ ٣

و اغلب اقامتگاه در » اقامتگاه«در کاربردهاي قرآني به معناي » دار«ی  يابيم که واژه ها درآن به کار رفته در مي واژه
: رک. نيز به معناي محل فرود و نزول مي باشد و نه به معناي خانه» منازل«و » منزَل«باشد و  سراي آخرت مي

  .المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکريم، ذيل واژه هاي مذکور
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ی مطلوب بر  هاي خانه براساس تحليل فوق، يكي از ويژگي. در فارسي معادل يابي كرد
حال اين . است» طيب بودن مسكن«هاي بهشت،  اساس مباني قرآني و الهام از ويژگي

ی  ويژگي چگونه بايد در ساختار خانه پياده گردد؟ از نگاه قرآن، روايات و سيره
توان به دست آورد كه مجموعة اين  چند ويژگي براي خانه مي) ع(ائمهو ) ص(پيامبر

  .گردد ويژگي، منجر به طيب شدن خانه مي
  
  :ـ جايگاه نماز۱ـ ۱ـ ۲

بر اساس آيات قرآن، شهر اسالمي و به طور خاص خانه اسالمي بايد جايگاه ذكر      
فيها بالغدو و آالصال رجال ال يف بيوت اذن اهللا ان ترفع و يذكر فيها امسه يسبح «: خدا باشد

ی و ال بيع عن ذكراهللا و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة خيافون يوماً تتقلب فيه القلوب  تلهيهم جتاره
زيرا خانه براي سکونت و آرامش انسان است و تنها ذكر  )۳۷نور، آيه(. »و االبصار

   )۲۸رعد، (» ن القلوباال بذكراهللا تطمئ«: گردد خداست كه موجب آرامش قلب انسان مي
ی احوال به ياد  در همه«ذكر خدا به معناي ذكر لفظي و زباني نيست، بلكه حقيقت ذكر 

تابد، مشغول ذكر خدا  انساني كه از نامحرم، به ياد خدا روي بر مي. است» خدا بودن
گرديده است و نمازگزاري كه سراسر نماز او غفلت از ياد خدا است، مشغول ذکر خدا 

، نماز را اقم الصلوة لذكري«:فرمايد بر همين اساس است كه خداوند در قرآن مي .نيست
بنابراين هر ساختماني و از جمله خانه، بايد  )۱۴طه، آيه(. »براي ياد كردن من به پا دار

كه در مورد خانه، در روايات متعددي آمده است كه  به ويژه آن. گاه ذكر خدا باشد تجلي
براي عبادت و ياد خدا اختصاص داده شود كه به عنوان نمونه به  جايگاهي در خانه بايد
السالم قد جعل بيتاً يف داره ليس بالصغري و ال  کان علي عليه«: كنيم يك روايت اشاره مي

اش  السالم در خانه حضرت علي عليه«:يعني )۱۶۱، ص۷۶بحاراالنوار، ج(» ...بالکبري لصالته
بر اين اساس در . »ک، به نماز اختصاص داده بوداتاقي را که نه بزرگ بود و نه کوچ

گلخانه و  همچونی نيازهاي مادي و هنري  جائي که در طراحي مبلمان خانه به همه
شود،  گردد و فضائي به آن اختصاص داده مي توجه مي.... نورگير و شومينه و دکور و 
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. ه روشني طراحي گرددهاي مسلمانان نيز الاقل نماد و جايگاه نماز ب بايد در تمامي خانه
ای که با ورود به خانه و نگاه به جايگاه نماز، جايگاه ياد خدا در دل هر وارد  به گونه

  .شونده تداعی شود
  
   :ـ دستشوئي۲ـ ۱ـ ۲

ی روايات بايد محل  بر اساس مفهوم مسکن طيب که بدان اشاره شد و نيز بر پايه     
امروزه با تقليد از خانه سازي غربي معموالً . تخليه يا دستشوئي، دور از محل بيتوته باشد

هاي خواب قرار مي گيرد كه اين  محل دستشويي در داخل ساختمان و اغلب بين اتاق
لذا در . امر نه با اصول بهداشتي معاصر سازگار است و نه با الگوي مسكن طيب قرآني

وئي خارج از طراحي واحدهاي ساختماني، قطعاً بايد تدبيري انديشيده شود كه دستش
  . محل سكونت قرار گيرد

  
   :ـ حيات بدون سقف۳ـ۱ـ ۲

تا  ۱۹۰بر اساس روايات مستحب است هر شب انسان به آسمان نگاه كرده و آيات      
سوره آل عمران را خوانده و به تفكر و خردورزي در آفرينش هستي بپردازد كه  ۱۹۵
يهوده ندانستن خلقت عظيم ی چنين تفكري توجه به ربوبيت خدا و عبث و ب نتيجه

يا بر اساس . گردد آسمان و زمين و در نتيجه پيوند شبانه روزي انسان با مبدأ و معاد مي
برخي روايات، مستحب است انسان برخي از اعمال مانند نماز روز عرفه را در زير 

ي ها تجربه. آسمان انجام دهد يا در مواردي که مضطر است به زير آسمان رود و دعا کند
روان پزشكي و روان درماني نيز به خوبي اثبات نموده است كه نگاه به آسمان در 

براي دست يابي روزانه . گردد سكوت شب، موجب تمدد اعصاب و آرامش روحي مي
ی اسالمي به گونه اي طراحي گردد كه  ی معنوي و جسمي، بايد خانه به اين همه فايده

مان و نماز خواندن در زير آسمان براي ساكنان امكان به زير آسمان رفتن و نگاه به آس
سازي  ساختار شهرسازي كنوني كه گرايش به آپارتمان سازي و انبوه. خانه فراهم گردد
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آن هم با يك بالكن مسقف و كوچك و چه بسا بدون بالكن دارد، هم مغاير با تعاليم 
هاي  خي از مجموعهالبته بر. اسالمي است و هم مغاير با روان درماني و بهداشت رواني

مند از يك  مسكوني به صورت پلكاني ساخته شده است كه هر واحد مسكوني بهره
هاي جديد مالك  تواند در شهرسازي باشد که اين الگو مي حيات ده تا بيست متري مي

  .قرار گيرد و ترويج يابد
  
  : ـ دستگاه پله۴ـ ۱ـ ۲

مسلمان نه بايد ظلم كند و نه مورد « ،»ال تظلمون و ال تظلمون«بر اساس اصل اسالمي      
اي طراحي گردد كه  ، شهر اسالمي و از جمله خانه بايد به گونه»ظلم و ستم واقع شود

هائي مبني بر  هر چند در واحدهاي مسكوني، آئين نامه. اين اصل در آن رعايت گردد
صدا  رعايت آرامش و يا عدم مزاحمت فرزندان براي همسايگان و يا عدم ايجاد سر و

اين اصل بديهي . شود پيشگيري بهتر از درمان است وضع مي شود اما همواره گفته مي
نامه انضباطي  اي لحاظ كرد كه به جاي تدوين آئين عقلي را بايد در طراحي خانه به گونه

شود كه اساساً  اي طراحي مي براي ساكنان هر مجموعه، واحدهاي مسكوني به گونه
يكي از اين اصول، طراحي . اامني براي ديگران فراهم نگرددامكان ايجاد مزاحمت يا ن

سيستم پله در بيرون از ساختمان است كه به جز زمستان، در ساير فصول سال موجبات 
اين الگو در . سازد بهترين و بيشترين امنيت و عدم مزاحمت براي ديگران را فراهم مي

ی  اظ شده است اما تعبيهساختمان هاي سازماني كوي استادان دانشگاه اصفهان لح
سيستم پله در درون ساختمان هم موجبات مزاحمت براي ديگران و هم موجب عدم 

  . گردد امنيت براي ترددكنندگان مي
  
  :ـ مبل خانه۵ـ ۱ـ ۲
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شود، از نشستن يا تکيه دادن آنان بر روي  در قرآن هرگاه از نشستن بهشتيان ياد مي     
تا آنجا كه اينجانب جستجو نمودم آيه  ∗.شود فته میسخن گ» تخت يا مبلمان«، »سرير«

يا روايتي نيافتم كه حكايت از نشستن بهشتيان بر روي زمين چه به صورت چهار زانو و 
  . چه به صورت دو زانو بنمايد

گاه صدق  ها و جويبارها، در نشيمن اهل تقوي در باغ«تنها در يك آيه آمده است كه      
ان املتقني يف جنات و ر يف مقعد صدق عند «: »ر هستي قرار دارندو راستي نزد مالك مقتد

به معناي نشستن در مقابل ايستادن » قعد يقعد«گرچه واژه  ).۵۴ـ  ۵۵قمر، (» مليك مقتدر
ولي کاربرد قرآني واژه . باشد است و از اين رو اعم از نشستن بر روي زمين يا تخت مي

عبدالباقي، (باشد  معناي نشستن روي زمين مي ی قعود اغلب به دهد که واژه نشان مي
بر اساس روايات نيز به هنگام نماز و در حال تشهد واجب است بر  )ی قعد ، ذيل واژه۱۴۰۸

نشستن  همچونروي زمين نشست كه آن هم آدابي دارد از جمله اينكه سر انگشتان پا 
ي چپ قرار سگ، به هنگام تشهد نبايد نشست و يا مستحب است پاي راست روي پا

  .گردد گيرد يعني به حالتي كه موجب فشار كمتري بر روي زانوها مي
چه بيان شد، در طراحي مبلمان خانه حتماً بايد از مبلمان يا همان سرير  با توجه به آن
هاي غير مرفه  اما وضعيت مسلمانان و اصوالً زندگي شرقيان به ويژه توده. استفاده نمود

هاي سائيدگي استخوان زانو و  باشد كه موجب بيماري ن ميهمواره نشستن بر روي زمي
بر اين اساس، استفاده از مبلمان ميز و صندلي براي نشستن و يا غذا . گردد آرتروز مي

  . آورد غربي ی قرآني است و نه يك دست خوردن يك آموزه
  
  :گيري از ادعيه و اذکار ـ بهره۶ـ ۱ـ ۲

                                                           
متکئين «) ۴۴صافات، (» في جنات النعيم علي سرر متقابلين«). ۴۷حجر، آيه(» علي سرر متقابلين«: مانند اين آيات ∗

متکئين فيها «و) ۱۳غاشيه، (» فيها سرر مرفوعه«، )۵۶واقعه، (» ي سرر موضونهعل«، )۲۰طور، (» ...علي سرر مصفوفه
متکئين فيها «) ۵۶يس، (» هم و ازواجهم في ظالل علي االرائک متکئون«، )۳۱کهف، (» علي االرائک، نعم الثواب

ي وجوههم نضرةً علي االرائک ينظرون تعرف ف«، )۱۳انسان، (» علي االرائک ال يرون فيها شمساً و ال زمهريراً
  ).۳۵مطففين، (» علي االرائک ينظرون«و ) ۲۳مطففين، (» النعيم
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ها و  اساسي اسالم را روشي براي ترسيم مؤلفه در بخش روش تحقيق، توجه به مباني     
ی خدا  مذکر و يادآورنده«هاي شهر اسالمي دانستيم و از جمله اين اصول را  ويژگي

که اشاره شد حقيقت ذکر، توجه قلبي به  چنان» بودن ساخت و سازهاي شهری دانستيم
ی  در همهبر همين اساس . اي براي اين توجه است خدا است و اذکار وارده، وسيله

خوردن، آشاميدن، به بستر خواب رفتن، ديدن آب، وضو گرفتن و حتي  همچوناحوال 
اي وارد شده است که خواندن آن و حتي نگاه به آن  در حالت دستشوئي، اذکار و ادعيه

در تزئين ديوارهاي آشپزخانه، روشوئي، دستشوئي، . گردد موجب توجه انسان به خدا مي
استفاده نمود که زير پوشش لعابي آن به جاي گل و بوته و احياناً هائي  توان از کاشي مي

حتي . ی روان آن به خط سليس نوشته شده باشد هاي ناروا، اين اذکار و ترجمه عکس
توان  براي درب ورودي و خروجي خانه نيز اذکاري هست که متن و ترجمة آن را مي

مشغول دغدغه هاي مادي  بيرون و درون درب ورودي نوشت و بدين ترتيب انسان دل
  . ی نقاط خانه، به سوی خدا سوق داد را در همه

  
  :ـ استقبال قبله۷ـ ۱ـ ۲

به جز هنگام دستشوئي که رو يا پشت به قبله بودن در اين حالت حرام است، در      
وضو گرفتن، غسل کردن، غذا خوردن، اشتغال به ديگر کارها  همچونی امور  بقيه

از سوئي . هنگام خوابيدن، مستحب است انسان رو به قبله باشد مطالعه کردن و همچون
ی احکام اسالمي اعم از واجب و مستحب و حرام و مکروه داراي فوائد يا  دانيم کليه مي

هاي علوم تجربي نيز بسياري از فوائد  ضررهای مادي و معنوي براي انسان است که يافته
مکروهات اسالمي را اثبات کرده  واجبات و مستحبات اسالمي و ضررهاي محرمات و

با توجه به اين مطلب بايد ساختار روشوئي، وان حمام و دوش، اتاق خواب، . است
اي طراحي شود که هنگام استفاده انسان  ظرفشوئي آشپزخانه و اتاق مطالعه به گونه

ن شک اگر استقبال قبله چندا بي. ها، بتواند رو به قبله قرار گيرد مسلمان از اين مکان
ی  شد که براي اجتناب از اطاله اهميتي نداشت اين همه در روايات بر آن تأکيد نمي

  . کنيم سخن از بيان روايات آن خودداري مي
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  ـ مراکز فرهنگی 2ـ 2

ترين کانون هاي فرهنگي در اسالم يکي عبادتگاه است و ديگري  از مهم  
زهاي مستحبي و خلوت نما همچونهاي فردي  اسالم ضمن تأکيد بر عبادت. آموزشگاه

در دل شب در مسجد خانه، بر انجام بخشي از عبادات به صورت جمعي به عنوان يک 
از اين رو اسالم به جز آئين حج، سه نوع . گرا تأکيد فراوان نموده است آئين جمع

  : عبادت جمعي را در مکان هاي جمعي تعريف نموده است
ـ اقامه نماز عيد ۳ز جمعه در مسجد جامع، ـ اقامه نما۲ـ اقامه نماز جماعت در مسجد، ۱

فطر و قربان در مصلي و در کنار اين سه مکان عبادت دسته جمعي، دستور فراگيري علم 
که يکي از فوائد  چندان. و دانش مبتني بر تقوا را به صورت مؤکد توصيه نموده است

، ۴، ج۱۳۶۲محمدي ري شهري، (حضور در نماز جماعت را کسب علم مفيد برشمرده است 
اي است که  و هر يک از نمازهاي جمعه و عيد فطر و قربان مشتمل بر دو خطبه) ۳۹۷ص

هاي عبادي و  اهميت وجود پايگاه. شود در آن مسائل ديني مورد نياز مردم بيان مي
فرهنگي تا آنجا است که زندگي کردن در مکاني که از اين دو پايگاه محروم باشد، گناه 

تعرب بعد «ست آنجا که در روايات متعدد يکي از گناهان کبيره، کبيره دانسته شده ا
  )۶ـ  ۱۹، صص ۲دستغيب، بي تا، ج(. برشمرده شده است» اهلجرة

ی آن است که انسان مسلمان در جائي زندگي کند که دسترسي  مراد از تعرب بعد الهجره
راکز عبادي به فراگيري مسائل واجب ديني خود نداشته باشد وتحت تأثير محيط بدون م

ترين بنا  بر اين اساس، بعد از خانه، مهم. و آموزشي ديني، کم کم از دين خدا دور گردد
در شهر اسالمي و بلکه اولين بناء، به اعتبار اهميت بسيار زياد آن، مراکز عبادي و به 

هاي نوبنياد بايد به طراحي و  زمان با ساخت خانه در شهرک لذا هم. ويژه مسجد است
که پس از ساليان سکونت شهروندان در شهرهاي نو  جد پرداخته شود و نه آنساخت مس

چنين روشي به حکم . بنياد، کم کم به قيمت گذشت عمر يک نسل، مسجدي برپا شود
به شکل مدرن آن که همان » تعرب بعد اهلجرة«ی  روايات فراوان، ارتکاب گناه کبيره

  .باشد سکوالريسم است، مي
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  :جدـ طراحي مس۱ـ ۲ـ ۲

هاي پس از انقالب اغلب فضائي با  هاي شهرسازي متأسفانه در تعريف کاربري     
اي به نام مسجد، طراحي نشده است و همواره پس از تدوين  کاربري تعريف شده

ی ديني، به  هاي با کاربري فرهنگي بدون هر گونه محاسبه ی جامع، يکي از زمين نقشه
توان  حالي که بر اساس مدلول روايات مي در. ساخت مسجد اختصاص داده شده است

توضيح آنکه . به تعداد مسجد، متراژ مسجد و جايگاه مسجد در هر شهرک دست يافت
ی  نماز همسايه«، »ال صالة جلاراملسجد اال يف املسجد«در روايات متعدد آمده است که 

يگري و در روايات د )۳۷۹، ص۸۳مجلسي، ج(» مسجد جز در مسجد کامل و حقيقي نيست
حرمي املسجد اربعون «: ی مسجد تا چهل خانه از هر طرف، تعريف شده است همسايه

باشد  مي] از هر طرف[حدود مسجد چهل ذرع «، »ذراعاً و اجلوار اربعون داراً من جوانبها
  )۴۷۸، ص۸۴پيشين، ج(. »باشد و تا چهل خانه، از هر طرف همساية مسجد مي

 ۴۰براي هر طرف (خانه  ۱۶۰گيريم که براي هر  ميبر اساس اين دو روايت نتيجه      
يعني اگر متوسط هر . خانه ساخته شود ۱۶۰بايد مسجدي به تناسب جمعيت آن ) خانه

خانه بايد  ۱۶۰نفر باشد براي هر هشتصد نفر يک مسجد در کانون اين  ۵خانواده 
افراد ـ سهولت دسترسي ۱: اين طراحي به چند منظور صورت گرفته است. ساخته شود

ـ امکان ۲اطراف مسجد به مسجد و به تبع، عدم عذر و بهانه در دسترسي به مسجد، 
نظارت عمومي بر احوال يکديگر در کانوني به نام مسجد و در نتيجه امکان کنترل 

گرائي  ـ هم۳ها از يک سو و رسيدگي به احوال گرفتاران محله از سوي ديگر،  ناهنجاري
بستگي به محله و حل و فصل  و در نتيجه ايجاد روح دلدلي افراد محله  و ايجاد هم

امروزه يکي از مشکالت کالن شهرها، بيگانگي افراد شهر از يکديگر به . مشکالت محله
باشد و عدم وجود چنين کانوني  هائي اجتماعي همانند مسجد مي دليل عدم وجود کانون

ياسي، اخالقي گرديده هاي اجتماعي، امنيتي، س همواره موجب بسياري از نابهنجاري
» قل اعملوا فيسري اهللا عملکم و رسوله و املؤمنون«:خداوند در قرآن مي فرمايد. است
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خدا و ] اما بدانيد[بکنيد ] خواهيد هر کاري مي[اي پيامبر به مردم بگو، « )۱۰۵توبه، آيه(
ی  ديدن عمل انسان به وسيله«در تفسير » و مؤمنان عمل شما را خواهند ديد) ص(رسول
اين قول آمده است که مراد، نظارت عمومي مؤمنان بر کار ديگران است که » مؤمنان
  . باشد ی تحقق اين نظارت، طراحي مسجد با مختصات مورد اشاره مي الزمه

  
  ـ بدعتی به نام نمازخانه3ـ 2ـ 2

پس از انقالب به منظور ترويج فرهنگ نماز از يک سو و عدم امکان تغيير کاربري      
هاي نوسازي شهرها از سوي ديگر، گرايش به  در صورت واقع شدن در طرح مسجد

ی اول به  اگر چه اين کار در وهله. ساخت نمازخانه به جاي مسجد رو به فزوني نهاد
نمود  دليل نبود مساجد مورد نياز در مراکز اداري و تجاري و غيره، الزم و ضروري مي

ی فرهنگي مثبت گرديده است  به يک پديده ولي نمازخانه سازي متأسفانه کم کم تبديل
ی مسجد در مورد آن، قداست و  که ضمن ايفاء نقش مسجد، به دليل عدم انشاء صيغه

اين امر به دليل کاستن از جايگاه واال و مقدس مسجد . آداب واحکام مسجد را ندارد
مسجد  ورود بدون غسل به. قطعاً يک پديده فرهنگي نامطلوب در دراز مدت خواهد بود

حرام است و سخن گفتن از دنيا، خوابيدن در مسجد و بدون طهارت از آن عبور کردن 
رفتن به مسجد و انتظار . ها در مورد نماز خانه وجود ندارد ولي اين کراهت. مکروه است

.... جماعت کشيدن و ماندن هر چه بيشتر در مسجد، خواندن نماز فرادي در مسجد و 
از اين رو بايد به . ها براي نماز خانه وجود ندارد ولي اين ثوابداراي ثواب فراوان است 
هاي مسجد و آداب و احکام آن در مورد نماز خانه و در نتيجه  دليل عدم وجود قداست

عدم اشتياق براي حضور در نمازخانه، جلوي گسترش فرهنگ نمازخانه سازي به جاي 
هائي با نام حسينيه، فاطميه،  وناز همين قبيل است گسترش کان. مسجدسازي، گرفته شود

ها و  هاي مسجد در مورد اين کانون که باز به دليل عدم وجود قداست... قائميه، زينبيه و 
در آن، موجبات دور شدن از فرهنگ » امام جماعت راتب«عدم حضور ناظري به نام 

ها  نونهاي رايج در اين کا صحيح و اصيل اسالمي و به ويژه شيعي گرديده است و آموزه
بي شک، اگر مکاني بهتر از . نيز، به داليل گفته شده، اغلب، آموزه هاي اصيل نيست
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قيمت  توانست به ايفاي نقش مسجد بپردازد در قالب قرآن و احاديث گران مسجد مي
البته ملغی نيست که بخشی از فضای کنار . شد قطعاً چنين مکاني تعريف مي) ع(اهل بيت

ی مسجد بر آن بخش  در مواقع خاص، بدون اجرای صيغه ها مسجد برای حضور خانم
ها به دليل عدم تبعيت از فرهنگ  ساخته شود اما متأسفانه وجود برخی از اين کانون

  .ی وجودی مسجد گرديده است مسجد، تبديل به مکانی مغاير با فلسفه
  
   :ـ مسجد جامع۴ـ۲ـ۲

رت واجب تخييري هر هفته به عالوه بر مرکز تجمع روزانه، مسلمانان بايد به صو     
يا ايهاالذين آمنوا «: صورت وجوبي يا ترجيحي، به نص صريح قرآن در آن شرکت کنند

اذا نودي للصلوة من يوم اجلمعه فاسعوا ايل ذکر اهللا و ذروا البيع ذلکم خري لکم ان کنتم 
  )۹جمعه، آيه(» تعلمون

ا در داده شد، به سوي ذکر خدا ايد چون براي نماز جمعه ند اي کساني که ايمان آورده«
  .»اگر بدانيد اين کار براي شما بهتر است. بشتابيد و داد و ستد را واگذاريد

که بين محل نماز دو نماز جمعه،  ی نماز جمعه داراي شرايطي است از جمله آن اقامه     
، ۱۳۸۱اي،  خامنه(يا يک فرسخ شرعي  )۷۷، ص۲، بي تا، ج)ره(امام خميني(بايد حداقل سه ميل 

با توجه به نقش مؤثر نماز جمعه در همبستگي افراد . از هر طرف، فاصله باشد )۱۲۵ص
ی اسالمي و رعايت شرط فاصله چهارکيلومتري بين دو نماز جمعه، قطعاً بايد با  جامعه

توجه به مساحت شهرک و فاصله آن تا شهرهاي اطراف به جايابي مناسب و منطبق با 
  .از جمعه پرداخته شودی فوق براي نم ضابطه

  :ـ مصلي۵ـ۲ـ۲
عالوه بر نماز جماعت و جمعه، دو همايش ديگر براي مسلمانان در شهر اسالمي      

واجب نيست ولي به دليل نقش ) عج(وجود دارد که گر چه در زمان غيبت امام زمان
د يا(مؤثر آن در همبستگي اسالمي و تعظيم شعائر ديني، اين دو همايش که شامل نماز 

هرچند . است، به جاست که اين دو نماز اقامه شود) ی نماز خطبه(و آموزش ) خدا
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ی نماز عيد فطر و قربان، در مسجد جمعه و يا ديگر مساجد شهر جايز است اما با  اقامه
که مستحب است اين دو نماز زير آسمان به جا آورده شود، به جاست  توجه به اين

ی سالي دوبار از آن به  راحي شود که امکان استفادهاي ط هاي ورزشي شهر به گونه زمين
ی نماز عيدين با جمعيت زياد و در زير آسمان را فراهم  عنوان مصلي يا مکان اقامه

  . سازد
  ها ـ آموزشگاه۶ـ۲ـ۲

مراکز تعليم و تعلم از زمان صدر اسالم داخل و يا در کنار مراکز عبادي يعني مسجد      
البته اينجانب نصي بر اين تالزم نيافتم اما با . شته استمحله و مسجد جمعه قرار دا

که علم آموزي از نگاه اسالم نيز عبادت است و علمي که براي تقرب به  توجه به اين
خدا نباشد از نگاه اسالم ارزش معنوي و قطعاً ارزش الهي ندارد، لذا در کنار هم قرار 

هاي  توان با بررسي شک مي بي. نمايد گرفتن اين دو پايگاه امري مطلوب و مرجح مي
  . تري در اين زمينه بيابيم بيشتر رهنمودهای روشن

  
  ـ تبلیغات در ساختار شهر اسالمی7ـ2ـ2

يکي از مسائل قابل توجه در شهرسازي اسالمي که از آن غفلت شده است، تبليغ در      
. باشد مي.... ي و مراد از تبليغ اعم از تبليغات ديني، اقتصادي، سياسي، فرهنگ. شهر است

  . باشد نيز مراد، اعم از تبليغات ديداري و شنيداري و همآيشي مي
ال ضرر «ـ اصل ۱: تبليغ در ساختار شهر اسالمي بايد بر اساس سه اصل صورت گيرد     

ـ اصل ۳» يادآورنده خدا بودن ساختار شهر«ی  ـ اصل پيش گفته۲در اسالم » و ال ضرار
بر اساس . تر توضيح داده شد پيرامون اصل اول و دوم پيش .»رسائي و سادگي تبليغ«

اصل اول، تبليغ در شهر اسالمي اعم از ديداري و يا شنيداري يا همايشي بايد موجبات 
به جز سه نوبت پخش اذان، بلند . آزرده شدن و يا تضييع حقوق ديگران را فراهم نسازد

جشن و سرور از طريق نصب ساختن صداي قرآن، مناجات، دعا، عزاداري، سوگواري 
برگزاري نماز جماعت يا . مسجد قطعاً جايز نيست همچونهاي عمومي  بلندگو در محل
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هاي مذهبي به بهاي مزاحمت براي ديگران، به دليل  جمعه يا عيدين يا ديگر همايش
عدم طراحي يا وجود ساخت مناسب شرعاً جايز نيست تا آنجا که اگر نماز جماعت 

  . اند باطل است گران شود نماز فرد يا افرادي که سد معبر کردهباعث سد راه دي
اي که موجب غفلت از ياد  نيز تبليغات خواندني اعم از خط نوشته و نقاشي به گونه     

باشد و لذا اين گونه تبليغات بر روي در  خدا گردد، حجاب ميان بندگان خدا و خدا مي
لذا در تدوين قوانين مربوط به نماي . نيستو ديوار شهر، از نظر قرآني و روائي جايز 

  . شهر بايد اين نکات لحاظ گردد
در تبليغات ديني » رسائي و سادگي«تر از آنچه بيان شد عدم رعايت اصل  اما مهم     

ی  که بيان کرديم اصل مذکر ياد خدا بودن همه چنان: که توضيح آن. باشد نوشتاري مي
باشد اما اين اصل در تبليغات نوشتاري  اسالمي ميهاي شهر، يکي از اصول مسلم  سازه

و لقد «: فرمايد ی سوره قمر مي خداوند در چهار آيه. ديني از ديرباز مغفول مانده است
ما قرآن را براي متذکر » «)۱۷ـ  ۲۲ـ ۳۲ـ  ۴۰قمر، آيات (» يسرنا القرآن للذکر فهل من مذکّر

اما نگاهي به روند » ت که متذکر گردد؟ها آسان ساختيم بنابراين آيا کسي هس شدن انسان
دهد که متأسفانه اين اصل در  هاي ديني در قالب نوشتار به خوبي نشان مي تبليغ آموزه

ی  اي شهرهاي مسلمانان و از جمله اصفهان به بوته اي و غير فيروزه ساختارهاي فيروزه
به شکل » ائيهاي قرآني و رو آموزه«همواره به نام هنر . فراموشي سپرده شده است

ها نقش بسته است  ها و کتيبه خطوط تودرتو و در هم و برهم و ناخوانا بر باالي کاشي
حال اگر . اي طوالني ـ بخواند که کسي بتواند عبارتي از آن را ـ مگر پس از مداقه آن بي

چه به جاي اين هنرنمائي مغاير با ضد تبليغ پيام دين، آيات روشن قرآني و  چنان
اي رسا بر در و  با خطوطي روشن و با ترجمه) ع(مغز و نوراني اهل بيتاحاديث پر 

ديوار مساجد و بناهاي مذهبي و منبر و محراب و گنبد و مناره نوشته شود، بهتر تبليغ 
شايد روزگاري . گيرد يا نگارش اين معارف ناب به صورتي که بيان شد دين صورت مي

هائي اهل فضل، آن هم از نوع قديمي  ن انسانکه مخاطبان آ هايي به دليل آن چنان نگارش
مندي همگان از قدرت  نمود اما امروز به دليل بهره و سنتي آن بودند امري روا مي
هاي ديداري قابل استفاده بر روي در و ديوار شهر از  خواندن از يک سو و کثرت پيام
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اينجانب نوعي به  هائي نه تنها جايز نيست که به اعتقاد ديگر سو، ديگر چنان هنرنمائي
هاي ديني  هاي اعظيم ملي و عدم استفاده از فرصت تبليغ آموزه هدر دادن سرمايه

توان از آيات و  گونه که در تزئين کاشي روشوئي و آشپزخانه بيان شد مي همان. باشد مي
 همچونهاي شهري  هاي رسا بر روي بسياري از سازه ی خوانا و ترجمه احاديث و ادعيه

براي ... هاي مساجد و منازل، مراکز تفريحي، ورزشي، فرهنگي، اقتصادي و  هسر در کتيب
هاي جاري در پاي  هاي دين استفاده نمود و روزانه صدها نفر را بدون هزينه تبليغ آموزه

های  برای مثال چه اشکالی دارد به جای کاشي. کالس درس قرآن و حديث نشاند
ر اين مساجد، اين روايت تکان دهنده نوشته رنگارنگ و آيات تو در توی قرآن بر سر د

رسيد، می ايستاد و رو به آسمان  هرگاه به درب مسجد مي) ع(حضرت علی«: شود
ی تو آمده  ی خانه ی تو در آستانه ، بندهعبدک بفنائک: داشت کرد و به خدا عرضه می می

ميراث رسيده  ها پيش به ما به چه از قرن آيا چنين نگارشی مذکّر خداست و يا آن» .است
  ؟... کنيم است و کورکورانه از آن تقليد می

  
  :ـ آرامگاه شهر۳ـ ۲

در فرهنگ اسالمي آرامگاه مسلمانان نقش يادآوري خدا و قيامت را دارد و رفتن به      
شنبه، دوشنبه، پنج شنبه و (زيارت اهل قبور بر اساس روايات در چهار روز از هفته 

سازد و  امر هم ارتباط انسان را با نياکان خود فراهم مياين . مستحب مؤکد است) جمعه
ترين نگرش  گردد و هم به فهم بنيادی ی عبرت آموزي و درستکاري انسان مي هم مايه

کند و هم به لحاظ ديني  ی دنيا که همانا گذرگاه آخرت است، کمک مي قرآن درباره
شهر در درون شهر قرار بر همين اساس به جاست آرامگاه . پاداش فراوان در بر دارد

وري از زمين را در  توان امکان بهره ی قبور چند طبقه مي که با تعبيه گيرد به ويژه آن
شود و با طراحي  گونه عمل مي اين) ع(هاي ائمه که در حرم همچنان. شهرها فراهم آورد

کاري بين فواصل قبور فراهم  مناسب، بخشي از فضاي سبز مورد نياز شهر را با درخت
سازي مردم از  امروزه قرار دادن آرامگاه در خارج از شهر، عالوه بر محروم. اختس

هاي  هاي سنگيني به سرمايه هاي مادي و معنوي مورد اشاره، موجب خسارت بهره
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از جمله، اتالف وقت در تردد به خارج از شهر، . عمومي شهروندان نيز شده است
رفتن منابع انرژي و استهالک وسايط نقليه افزايش ترافيک در شهر، آلودگي هوا، به هدر 

ی  ها براي رفتن به زيارت اهل قبور به دليل فاصله و عدم رغبت بسياري از خانواده
  ... .مکاني زياد و 

ی آرامگاه در درون شهر بتوان نمود، عدم رعايت  شايد تنها اشکالي که بر تعبيه     
باشد که البته با پيشنهاد باال  کوني ميمسائل بهداشتي با دفن مردگان در درون مناطق مس

تر کردن قبور، چنين اشکالي ـ در  گفته مبني بر طراحي قبرهاي چند طبقه و يا عميق
 .  شود فرض وجود اين اشکال ـ نيز برطرف مي

  
 هاي شهر اسالمي ها و ويژگي تلفيق مؤلفه

ن در شهر اسالمي، در هاي آ های شهر و ويژگي جا به بيان سه مؤلفه از مؤلفه تا اين     
هاي يك شهر، اين  ها و ويژگي اما پس از تعيين مؤلفه. حد يك بررسي اجمالي پرداختيم

گردد كه اين مؤلفه ها و ويژگي چگونه بايد بايكديگر تلفيق گردد و در  سؤال مطرح مي
كه  يك نظام سيستماتيك و به صورت منسجم و متوازن در كنار هم قرار گيرند؟ همچنان

ها و اجزاء در ساختار  گردد، نحوه ساماندهي برخي از مؤلفه از خالل مطالب مالحظه مي
توان از خود مباحث قرآني و روائي به دست آورد مانند نسبت  يك شهر اسالمي را مي

هاي  ميان مسجد محله و خانه هاي محله و يا نسبت ميان مسجد جامع شهر و خانه
ها و  ولي اگرچه نسبت ميان بسياري از مؤلفه. يان گرديداطراف آن، که در خالل مقاله ب

اما با اين حال با . آيد هاي شهر، به صراحت از آيات و روايات به دست نمي ويژگي
استفاده از اصول و مباني كلي اسالمي كه در بحث از روش تحقيق به آن اشاره شد، 

ی اصل  براي مثال بر پايه. توان اصول تلفيق مؤلفه ها و ويژگي ها را به دست آورد مي
و قاعده  )۲۷۹بقره، آيه ( .نه ظلم کنيد و نه مورد ظلم واقع شويد» التظلمون و التظلمون«
در اسالم به هيچ وجه زيان ديدن و زيان رساندن جايز  »الضررو الضرار يف االسالم«

توان حكم نمود كه هيچ ساخت و سازي در  که از حديث نبوي برآمده است، مي  نيست
شهر اسالمي نبايد منجر به تضييع حقوق ديگران گردد و در صورت ايجاد ساخت و 
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سازهايي كه متعرض حقوق ديگران شده است، با جريمه كردن ظالم و متعرض، ظلم و 
لذا . شود رود بلكه بر تداوم ظلم و تعرض، مهر قانون و تائيد زده مي تعرض از بين نمي

هاي  اي موجب محروم شدن ساكنان ساختمان ازهچه ساختماني و يا س براي مثال چنان
مجاور از حقوق خود گردد به ميزان رفع تعرض، آن ساختمان يا سازه بايد خراب گردد 

چه ساختماني مشرف بر حريم خصوصي ساختمان ديگري گردد  يا چنان. و نه جريمه
ونه بر اين اساس هر گ. بايد تا رفع مشرفيت، بناي مشرف تخريب گردد و نه جريمه

نيز با . اي كه اصل مذكور را نفي كند قطعاً قانون و تبصره اسالمي نيست قانون و تبصره
چه حقوق اجتماعي و حقوق فردي در  توجه به تقدم حق جمعي بر حق فردي، چنان

شهر سازي مورد تعارض قرار گيرد قطعاً با جبران خسارت حقوق فردي بايد به استيفاء 
. عايت حقوق فرد نبايد موجب تضييع حقوق جمع گرددحقوق جمعي پرداخته شود و ر

چه تعريض يک خيابان به دليل بار سنگين ترافيک، ضروري تشخيص  براي مثال، چنان
هاي در  درصد مالكان ساختمان ۵۰داده شود بر اساس اصل فوق، امهال تازمان تخلية

اع مسير تعريض، امري شرعي نيست چون چنين امهالي موجب تضييع حقوق اجتم
توان بسياري از اصول ساخت و ساز در شهر را با توجه به  با اين نگرش مي. گردد مي

قرآن و روايات تدوين نمود که در تداوم اين نگرش، در مقاالتی ديگر به بررسی ساير 
ها و  های ساختار شهر اسالمی و مهندسی فرهنگ اسالمی در اين مؤلفه ها و ويژگی مؤلفه

  .تها خواهيم پرداخ ويژگي
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  :نتيجه گيري

ـ در شهرسازي اسالمي بايد اصول و مباني شهرسازي اسالمي از قرآن و روايات ۱
  .صحيح استخراج گردد و نه از اقوال دانشمندان مسلمان که مسند قرآني و روائي ندارد

ـ براي دستيابي به اصول و مباني شهرسازي اسالمي بر پايه آيات و روايات صحيح ۲
  .ی اين موضوع تنقيح و تدوين گردد ربارهبايد روش تحقيق د

هاي شهر اسالمي ارائه گرديد که اگر  ها و ويژگي ـ پنج روش تحقيق براي تدوين مؤلفه۳
در صحت اين پنج روش ترديد نکنيم، تحقيقات به دست آمده پيرامون شهرسازي 

  . ی پنچ روش مذکور بايد توسط کارشناسان دين اسالم تأييد گردد اسالمي بر پايه
ـ براي دستيابي به نتايج مذکور بايد کار گروهي متشکل از دين شناسان و مهندسان ۴

ساختمان و ترجيحاً متخصصان تاريخ، جغرافيا، جامعه شناسي و روان شناسي و هنر، 
  . های ساختار شهر اسالمي را تدوين کنند ها و ويژگي تشکيل و مؤلفه

  
   



یآرمان شهر اسالم مجموعه مقاالت نخستین همایش   /262 
 

  

  :فهرست منابع
  :الف ـ کتب

  روايت حفص از عاصمـ قرآن کريم، 
شناسي تفسير قرآن، پژوهشکده حوزه و دانشگاه و  ـ بابائي، علي اکبر و ديگران، روش

  .۱۳۷۹سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه تهران، 
المللي  ، انتشارات بين)ترجمه فارسي(االستفتائات،  رسالة اجوبةاي، سيدعلي،  ـ خامنه

  الهدي، تهران
  .۱۳۸۱، تهران، مکتبة العلمية االسالميةاهللا، تحرير الوسيله، بي تا،  سيدروحـ خميني، 

  ـ دستغيب شيرازي، سيدعبدالحسين، گناهان کبيره، بي تا، تهران، انتشارات مرصاد
، مطبعة امليمنيةـ راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن محمد؛ المفردات في غريب القرآن، 

  مصر
لمعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکريم، دارالحديث، قاهره، ـ عبدالباقي، محمدفؤاد، ا

۱۳۲۴.  
هاي تفسير قرآن، سازمان چاپ و انتشارات  ـ عميد زنجاني، عباسعلي، مباني و روش

  .۱۳۷۹وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران، 
  .۱۴۰۳، بيروت، مؤسسةالوفاءـ مجلسي، محمدباقر، بحاراالنوار، ۹
، مجلة صحيفة ۱۳۷۹ات شهر اسالمي از نگاه قرآن کريم، ـ نقي زاده، محمد، صف۱۰

  مبين، دورة دوم، شمارة پنجم
  :ب ـ نرم افزارها

  ، مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسالمي، قم۱۳۸۷ـ جامع التفاسير، سي دي، ۱
  ، مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسالمي، قم۱۳۸۷ـ جامع االحاديث، سي دي، ۲
 
 



 

  تار کالبدي شهرهاي اسالمی با تاکید بر ایرانبررسی تاریخی از ساخ
  

   ∗اصغر ضرابي
  ∗∗يونس غالمي بيمرغ
  ∗∗∗مسعود حاج بنده افوسي

  چکیده
هاي اقتصادي و تفکر حاکمان ساختار و  هر دوره از تاريخ با توجه به ويژگي  

کالبدي شهر مختص به خود را دارد اين تمايزات در ساختارهاي کالبدي منجر به 
شود در اين مقاله سعي شده  ها اجتماعي و اکولوژيکي شهرها نيز مي ر ويژگيتغييرات د

براي بررسي، تحليل . هاي مختلف تاريخي پرداخته شود به بررسي اين تمايزات در دوره
از روش  هاي مختلف، و مقايسه تمايزات ساختار کالبدي شهرهاي اسالمي در دوره

در نهايت نتيجه گرفته شده که . فاده شده استاي و تحليلي است ترکيبي اسنادي، کتابخانه
در شهرهاي اسالمي ـ ايراني، تفکر حاکمان زمانه و ايدئولوژي ناشي از آن عامل مهمي 

عالوه بر اين، توسعه اقتصادي و ويژگي اجتماعي . در ايجاد اين تمايزات بوده است
اگر در . هستند شهرها نيز در تمايزات ساختاري کالبدي اين گونه شهرها مهم بوده و

تر نموده، ولي هنوز  دوران جديد روند تفکرات مدرن و مدرن شدن اثرات ملي، کم رنگ
  .شود عامل مهم در اين زمينه محسوب مي

  .ساختارکالبدي، شهر اسالمي، ايدئولوژي، بينش اسالمي :کليد واژگان

                                                           
 دانشيار گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري اصفهان ∗

 دانشجوي دکتري گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري اصفهان∗∗

 دانشجوي کارشناسي ارشد گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري اصفهان∗∗∗
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  :مقدمه
ارز و پويايي داشته هاي مختلف آسيا، آفريقا و اروپا اثر ب نفوذ اسالم در سرزمين  

 Hassanو حسن ) Fischel )۱۹۵۶هاي فيسل  است در واقع اسالم بر طبق گفته
ي تمدنچنين دين اسالم زمينه ساز  هم Sanbar:2006. مذهب شهري بوده است)۱۹۷۲(

شکوفا با شتاب معجزه آسا در زماني کمتر از يک قرن، بخش پهناوري از جهان مسکون 
از اين رو، هم در دگرگوني شهرهاي . تا هيماليا ـ فرا گرفت و مکشوف را ـ از پيرينه

پيشين موثر افتاد و هم موجد برپايي و رشد شهرهاي جديد با ساختار کالبدي 
دين اسالم شايد تنها ديني باشد که در  )۹۹:  ۱۳۷۲سعيدي رضواني،(. مخصوص به خود شد

تلف همبستگي مستقيم ی آن با توسعه شهر در دوره هاي مخ شهر شکل گرفت و توسعه
داشته و دارد در واقع دين مبين اسالم با توجه به بينش و جهان بيني، نيازمند توسعه و 
گسترش شهرها بوده وهست حتي در قلمرو اين مکتب و به خصوص مذهب شيعي 
شاهد پيدايش و توسعه شهرهاي زيادي بر اساس بينش اسالمي هستيم اين گونه شهرها 

باشند شهرها و  اند بلکه رو به گسترش مي ي نه تنها کم رنگ نشدهدر دوره مدرن امروز
هايي مانند شهرک ابوالفضل و شهرهايي که در اثر دفن بزرگان گسترش پيدا  شهرک
  .باشند اند، از جمله اين شهرها مي کرده

ايدئولوژي اسالمي نه تنها در پيدايش شهرها مؤثر است بلکه در ساختار   
هاي مختلف، با روي کار  اين ساختار در طي دوره. دي گذاشته استکالبدي نيز تأثير زيا

. های جديد، تغييرات و تحوالت مختلفي به خود ديد ها و ايدئولوژي آمدن حکومت
 شهر، چهراي سيماي و درون در )اسالم تعاليم ديدگاه از( اسالمي شهر صفات همه تجلي

هاي وااليي  صاحب ارزش که ريشه. سازد متبادر می ذهن در را اسالمي شهر آرمان از
در  کنکاش با اما. است نيامده در حقيقت به تاريخي دوره هيچ در کنون تا شايد است

 و آسماني معنوي در تفکرات ريشه که را آنها از بااليي درصد توان مي سنتي شهرهاي

 در که است گونه اين گرفت و عبرت آنها از و نموده شناسايي دارند، سازندگانشان

 و اند بوده معمار تربيت قائل به پيشکسوتان بلکه و است نبوده معماري آموزش ته،گذش
 روشن براي. اند بوده طي کرده را سلوک مراحل که است بوده افرادي آن از طراحي حق
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اسالمي  تعاليم مد نظر و عالي درجه داراي زيبايي شناخت براي چرا که موضوع اين شدن
 باشد، مي شهر و سيماي کالبد در اسالمي شهر صفات از ريبسيا تجلي و وجود گر بيان که

 ۱۳۸۷رفيقدوست و شهابيان ،(. رسد مي نظر به الزم در وضعيت کالبدي، جستجو و تحقيق
:۱۵۵(  

  
  :ويژگی کلی ساختار شهرهای اسالمی

دهند، نفوذ توپوگرافی  ترين عوامل که نقشه و شکل شهر اسالمی را شکل می از مهم
، اشکال مورفولوژی قبلی شهر و در واقع شهر Site(Local Topography ) محلی 

اسالمی، انعکاسی از ساختارهای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی شامل موارد 
  )Saoud , 2002: 9(. باشد ذيل می

اولين اصل اساسی تعريف شده ويژگی شهر اسالمی شرايط  :قوانين طبيعی -۱
، Courtyardهای ديواردار خاذ کارکردهايي مانند حياطتوپوگرافی است که نشان دهنده ات

مانند عناصری که برای . ها است های سرپوشيده باريک و باغ ، خيابانTerraceها  هشتی
  .اند اند با شرايط اقليمی گرم، بر محيط شهرهای اسالمی غلبه کرده قرنيس طراحی شده

گرفته، ميراث فرهنگی عقايد مذهبی و تجربيات شکل  :عقايد مذهبی و فرهنگی -۲
عقايد فرهنگی ـ اسالمی زندگی عمومی را از قسمت خصوصی و فردی . زنده هستند

های باريک  جدا نموده است، به همين خاطر طرح شهر به صورتی است که شامل خيابان
شود و تفکر دينی باعث جدايي محدوده عمومی و خصوصی شده است، در حالی که  می

های تجاری که شامل  در نتيجه فعاليت. جدايي زن و مرد دارد کاربری اراضی تأکيد بر
های اصلي است، از  تبادل و حضور در بخش عمومی و حضور در نواحی عمومی خيابان

  .بخش مسکونی جدا شده است
شهر اسالمی :دارند Sharia Lawاصول طراحی که ريشه در قوانين شريعت  -۳

ح روابط کالبدی و اجتماعی بين محدوده انعکاس يافته از قوانين شريعت، به اصطال
اصول بخش . های اجتماعی است خصوصی و عمومی و بين همسايگان و گروه

اين اصول در . تر از شتر سوار شده است خصوصی، باعث ايجاد ديوارهای بلند مرتفع
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 Hakim( برای کسب اطالعات بيشتر مراجعه شود به. (حقوق ملکی نيز موثر بوده است

,1986((  
گروه بندی سازمان اجتماعی جامعه شهری بر اساس ديد فرهنگی،  :اصول اجتماعی -۴

بنابراين توسعه کالبدی شهر رابطه مستقيم با هم پيوستگی . منشاء خونی و نژادی است
  ) ۱شکل . (های مذهبی، اجتماعی و دفاعی دارد خويشاوندی، ويژگی

  
دھی بھ نیازھای  اجتماعی شھر تاریخی الجزایر کھ تصویر کلی از پاسخ -ساختار فضایي:  ١شکل

  جامعھ است
   

 مسکونی
 حياط

 کوچه نيمه خصوصی

)فقط برای زنان و بچه ها(  سلمانی 
 مدرسه قرآنی

 مسجد محلی

خيابان نيمه عمومی  حمام عمومی

 حمام عمومی

 رستوران رستوران مدرسه بازار

 خيابان اصلی فقط مخصوص آقايان

محدوده مخصوص خانم 
 مسجد اصلی حمام سلمانی
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  شهر قديمی دوبی:  ۲شکل 
  )          UNESCO,1981:27: (منبع  
  

  :های مختلف بررسی الگوی شهرهای اسالمی در دوره
ساختارهاي (دهد که ساختار قبلي  بررسي الگوي اوليه شهرهاي اسالمي نشان مي     

در . باشد بندي و تقسيمات اجتماعي، اقتصادي مي بدون هر گونه طبقه) رومي و ايراني
ی آن است  اين ايدئولوژي ما شاهد ساختاري جديد هستيم که مسجد مانند قلب تپنده

هاي مسکوني  ها مکان باشد، حتي در بعضي دوره اين مرکز، مرکز سياسي و اداري نيز مي
. باشد آيند و مشخصه اصلي شهر از غير آن مسجد مي حساب نمي بدون مسجد شهر به

  )۸۷: ۱۳۷۶خيرآبادي ، (
رنگ شدن نقش مسجد در  ها، شاهد دور شدن و کم با تغييرات در ايدئولوژي     
بر . هاي بعدي تغيير داد هاي بعدي هستيم و همين امر ساختار شهرها را در دوره دوره

توان به شش دوره  اي اسالمي با تأکيد بر ايران را مياين اساس تغيير در ساختار شهره
  :مختلف تقسيم نمود

  دوره صدر اسالم) الف
  دوره بني اميه ) ب
  دوره بني عباس ) ج
  دوره بعد از سقوط بني عباس تا صفوي ) د

  های تاريخی در شهر قديمی کويت الگوی ساختمان:  ۲ شکل

 Beaumont et al,1988:207: منبع 
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  دوران صفوي و قاجار) و
  دوره معاصر) هـ
  
  دوره صدر اسالم  -۱

عنوان مذهب شهري شناخته شده که از شيوه گران به  اسالم از نظر اکثر پژوهش     
باشد، ولي  هر چند که تقوا منبع ارزيابي مي. کند اجتماعي در پرستش فردي طرفداري مي

در  (Sanbar:2006). هاي اسالمي در شهرها بهتر رشد يافته است بايد پذيرفت که آميزه
قط و فقط مذهبي، هاي ف واقع پيدايش اسالم نه تنها به عنوان يک دين با دستورالعمل

بلکه به عنوان يک جهان بيني براي شکل بخشيدن به جامعه، در شهر مکه تولد مي يابد 
ها، براي گسترش در خارج از محدوده حجاز، شهر کوفه را بنا  در همان نخستين حرکت

  )۳۹، ص۱۳۸۳حبيبي، (. نهد مي
چون از . د نداردی پيرامونش امتيازات خاصي وجو شهر اين دوره، نسبت به منطقه     

کند و در آن امتيازات، استثنايي براي مردمان   قوانين مدون جهان بيني اسالمي تبعيت مي
، ۱۳۸۳حبيبي، (. در واقع شهر اين دوره قبل از هر چيز، قلعه ايمان است. وجود ندارد

در اين قلعه، ايمان و وحدت بين دستورات مذهبي و تصميمات سياسي ) ۴۰ـ  ۴۱ص
 )۲۳، ص۱۳۸۳نظريان،(. و قدرت و مذهب دو جزء اليتجزا از همديگر هستندوجود دارد 

باشند مانند  ی مذهب با حکومت مي در واقع در اين دوره مسجدها پيوند دهنده
اند و يا ارگ تبريز، که به عنوان مسجد جامع ساخته شد ولي  مساجدي که داراالماره بوده

اما گاهي همين مساجد به عنوان . ردمدتي بعد به عنوان مرکز حکومت ايفاي نقش ک
ی ملت در مقابل حاکمين ستمگر بود  قطب الهي و مذهبي، مدافع مردم و توده

   )۲۷۹، ص۱۳۷۸مشهديزاده،(
پيرايگی و  ترين مصالح ساخته شده و بي در واقع مسجد اگر چه در اين دوره از ساده     

، منبر آن محل نصب و سادگي خاص خود را داشت، اما حياط آن محل وضع دستورات
ها و معماري آن نشانه هويت شهرهاي اسالمي  عزل مسؤولين حکومتي و گلدسته

  .باشد مي
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  ساختار کالبدي شهرهاي دوره صدر اسالم: ۴شکل 
  ۱۳۸۳:۳۹حبيبي،: منبع 

  :دوره بني اميه -۲
باشيم، در عين اينکه مسجد با قدرت  اميه مي ت بنيدر اين دوره که مصادف با حکوم     

ارتباط کامل دارد، ولي در کنار مسجد شاهد قدرت گرفتن داراالماره به عنوان مقر 
در واقع مقر حکومتي از مسجد به داراالماره ) ۴۳، ص۱۳۸۳حبيبي، (. باشيم حکومت مي

چنين  هم. جود داشتمنتقل شد و بين اين دو کارکرد در شهرهاي اسالمي، فاصله کمي و
  .گيري مدارس در کنار مساجد هستيم در اين دوره شاهد شکل

اين شکاف . در اين دوره است که شاهد اولين شکاف در قدرت و شريعت هستيم     
در اين دوره، اسالم  )۲۳، ص۱۳۸۳نظريان،(. شود در بين حکومت و مردم نيز مشاهده مي

مرزهاي چين است، بنابراين با توجه به اين  يک امپراطوري وسيع از اقيانوس اطلس تا
با توجه به اين ثروت، . گستره، ما شاهد ثروتي انبوه حاصل از اين فتوحات هستيم

باشد بلکه  نهضتي عظيم در شهرسازي ايجاد شد اما اين گسترش به صورت شتابان نمي
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د سرعت دارد ان هاي قبل بنا شده تر به مراکز حاکميت که در دهه فقط در شهرهاي نزديک
  .باشد تر مي ولي در کل شهرسازي اين دوره، ادامه شهرسازي دوره قبل با مصالح مداوم

اميه مسجدی  در اين شهر بني. در دوره بني اميه دمشق مرکز جهان اسالم قرار گرفت     
هرچند . ی اوليه را از دست داد بزرگ با مبلغي هنگفت ايجاد کرد و مسجد سادگي دوره

شدن مسجد از معماري و ساخت ساده اوليه از نقش ادراي و حکومتي خود  که با دور
  )۱۱۸، ص۱۳۸۴کونئو،(. نيز دور شد

رونق اين دوره در داد وستد و بازرگاني، شکل و سيماي جديدي در شهرها ايجاد      
کرد و توسعه فضايي و استقرار عناصر عمده آن در طول تاريخ به شرح زير شکل 

  :گرفت
ن عمده شهر شامل دارالخالفه، دارالحکومه به جاي کهندژ ايجاد شد که بعداً با ارکا     

اي با  که در فاصله. ريزي کرد اي به نام ارک پايه ايجاد قصر امرا و پادشاهان، مجموعه
  .آورد مسجد جامع و بازار، سه رکن اساسي شهر را به وجود مي

هاي قبل از آن فرقي ندارد  دوره بخش دوم شارستان است که از نظر شکل يابي با     
عناصر فرهنگي و مذهبي، بازار و محالت در اين . ولي از نظر محتوا کامالً متفاوت است

  .بخش واقع شده و اکثر طبقات و اصناف و پيشه وران در اين بخش قرار دارند
هاي شهر قرار داشت، ربض  بخش سوم که اکثراً در بيرون از حصار و دروازه  
شد و در حقيقت بخش کشاورزي و محل طبقات مادون جامعه، مهاجرين و  ناميده مي

  . روستاييان بوده است
  
  دوره بني عباس  -۳

اين دوره مصادف با خالفت عباسيان و شکل گيري امپراطوري اسالمي است که در      
گردد در اين دوره مسجد از  آن قدرت سياسي و قدرت مذهبي از همديگر تفکيک مي

ره فاصله گرفته و مسجد جامع از حکومت جدا شده و به تدريج مسجد به داراالما
در واقع اين دوره ) ۲۳، ص۱۳۸۳نظريان،(. آيد صورت يک پايگاه توده اي و مردمي در مي

آغاز حکومت فرهنگي ـ سياسي در کل امپراطوري به معناي عام آن و در ايران به معناي 
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ي عباسي در اثر نفوذ ديوانيان ايراني در واقع تمايل به شرق خلفا. خاص آن است
و انتقال مرکز قدرت و جغرافياي امپراطوري اعراب به سمت آسيا،  )۴۳، ص۱۳۸۳حبيبي، (
تغييرات کلي در دولت اسالمي ايجاد کرد ، از سويي قدرت سياسي  )۵۴، ص۱۳۸۴کونئو،(

هبي دولت از قدرت مذهبي جدا گرديد و قدرت سياسي، برتري خود را بر قدرت مذ
باشد و از سوي ديگر نطفه  کرد که از اين نظر به حکومت ساساني شبيه مي اعمال 

  .شد گيري مذهب شيعه  گرفت که منجر به شکل فرهنگ ديني در ايران شکل 
. شود نتايج اين تغييرات منجر به زنده شدن مفاهيم شهرهاي ساساني در اين دوره مي     

يي چون کهن دژ، شارستان و ربض به مفهوم زنده شدن مجدد ساختار و مفاهيم فضا
  .قبلي آن يعني تمايز طبقاتي، از ديگر نتايج اين تغييرات است

مسجد جامع در اين دوره از حالت ساده و بي پيرايه اوليه خود خارج و از نظر      
سازد اما باز هم شهر جايي است که در  سيماي شهري خود را از محيط اطراف جدا مي

   )۴۵، ص۱۳۸۴کونئو،(. مع وجود داشته باشدآن مسجد جا
ديوانداري ايرانيان در اين دوره، عالوه بر نفوذ در افکار شهرسازي ايراني، در      

به طوري که در دوره منصور عباسي شهر بغداد به . کند مديريت شهري نيز نفوذ مي
. شود يچهار بخش تقسيم و سرپرستي و مديريت هر بخش به عهده يک مهندس نهاده م

  : باشد در کل شکل فضايي و کالبدي شهر در اين دوره به صورت زير مي
ميداني بزرگ که در کنار آن کاخ خليفه و مسجد جامع وجود دارد که اين : اول     

  .شد منطقه داراالماره ناميده مي
از هاي امرا و نزديکان خليفه قرار دارد اين منطقه  در اطراف منطقه اول، خانه: دوم     

باشد و شهر دروني به نام  شهر مخصوص خواص جامعه و دولت مردان و ديوانيان مي
  . دهد شارستان را تشکيل مي

شد و ربض  بخشی که توسط مهندسین به محالت مختلفی تقسیم و اداره می: سوم     
  . شت که خود این منطقه نیز داراي نهادهاي شهري مانند بازار، میدان و محله بود نام دا
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  دوره بعد از سقوط بنی عباس تا صفوي  - 4
گردد، شکل و توزيع  در اين دوره حکومت و مذهب کامالً از همديگر تفکيک مي     

هاي بنيادي پيدا مي کند و در بعضي موارد به صورت ابزار قدرت در  مسجد دگرگوني
گردد که  آيد و در بعضي موارد مقر آن دسته از علما مي دست حکام و پادشاهان در مي

بيشتر به امور مذهبي پرداخته و به عنوان ضد قدرت در مقابل حکام و پادشاهان عمل 
توان اين دوره را به دو بخش تقسيم نمود دوره  در کل مي )۲۳، ص۱۳۸۳نظريان،(. کند مي

باشد و  هاي اصيل ايراني مانند سامانيان، آل بويه مي اول که به روي کار آمدن حکومت
وره حکومت غير ايرانيان است مانند سلجوقيان، مغول و تيموريان که اين دوره دوم که د

دوره اوج و افول خود را داشت اما در کل افول شهرسازي و شهرنشيني را در اين دوره 
  .پيش رو داريم

  : دوره اول
اين دوره با توجه . اين دوره مترادف با استقرار سياسي ، مذهبي مستقل در ايران است     

هاي ايران از مقاطع مهم و شهرنشيني شهرگرايي محسوب  تقالل نسبي حکومتبه اس
به کلي در اين قرن از ميان برداشته ) کهندژ شارستان(بقاياي آثار قبل از اسالم . گردد مي
هاي  ترين دوره عصر سامانيان و آل بويه از درخشان )۳۴، ص۱۳۸۳نظريان،(. شود مي

هاي باشکوه  الملک از دوره خصوص دوره نظام باشد در اين دوره و به شهرسازي مي
در واقع اين دوره که به عنوان تجديد حيات علمي و ادبي ايران . شهرسازي است

شود که اوج  هاي مختلف را شامل مي گذاري شده است به مدت چهار قرن حکامت نام
  .کنيم آن را در دوره سامانيان و به خصوص بويهيان مشاهد مي

هاي قبلي، در انتقال مرکز فعاليت از کهندژ به  اين دوره نسبت به دورهتمايز اصلي      
در واقع گسترش زياد صنايع، داد و ستدها و بازارها مخصوصاً در . باشد شارستان مي

  .ی شهر يا ربض بود قرن سوم و چهارم هجري قمري در حکم انتقال جمعيت به حومه
شود که شهر نه فقط بر  مودار ميسلطه سبک ادبي خراسان حتي در شهرسازي ن     

اطراف هسته قديمي خويش بلکه کامالً در بيرون از آن، ربض گسترش بيابد و فرو 
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ريختن ديوارهاي شارستان و فراموش شدن آن، دقيقاً سر در فرو ريختن طبقات 
  .شود اجتماعي و نظام کاستي دارد که الگوي جديدي در شهر سازي را منجر مي

ت اربعه در نتيجه اتصال و تالقي دو راسته اصلي در ميدان مرکزي گسترش شهر در جها
از الگوهاي اصلي در اين دوره مي باشد که علّت اصلي آن تحت  )۴۳، ص۱۳۸۳حبيبي، (

  )۴۴، ص۱۳۸۴رهنمايي، (. باشد تأثير باورهاي ديني در ساخت شهرها در اين دوره مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۴۴: ۱۳۸۴رهنمايي، : قه    منبعتقسيم شهر به چهار جهت و سه حل: ۵شکل 
  

از ديگر تمايزات اين دوره، در سازمان فضايي و کالبدي شهر، اين است که   
اي بس گسترده را  شهر چون الگوي کهن خويش به ديوارهايش محدود نشده و منطقه

. گيرد شود و هم شهر اصلي و هم روستاي نزديک به آن شهر را در بر مي شامل مي
  )۶۳ص، ۱۳۸۳حبيبي، (
  

  : دوره دوم
الملک، سلطه  در اين دوره در نتيجه عقايد نظريه پردازاني چون غزالي و نظام  

شود و حتي شکوه و شکوفايي محالت در  حکومت مرکزي بر شهر و مردم بيشتر مي
بنابراين در اين . باشد فرهنگي و در نتيجه اقتصادي ـ اجتماعي مي -نتيجه سلطه عقيدتي
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زاد انديش بويهيان، شار در دولت سلجوقي و خوارزمي سازمان دوره بر خالف شار آ
سازمان فضايي ـ کالبدي شار به مفهوم منطقه بندي . شود اجتماعي حاکم بنيان نهاده مي

جزء طبقات (کهن مراکز حکومتي، محالت اعيان و اشراف، بازار و محالت شهري 
  ).۷۶، ص۱۳۸۳حبيبي، (. گردد باز مي) ممتاز

وره به خصوص دوره سلجوقي، زمين داران و تيول داران با ساکن شدن در در اين د     
هاي  شهرها، عالوه بر نزديکي با مقامات حکومتي که خود نيز جزء آنها بودند، محله

اي از محالت است  گردد، در واقع شهر مجموعه شهري، اصناف و پراکندگي قومي مي
اي، مذهبي و قومي  يي که از لحاظ فرقهکه هر کدام براي خود بارويي دارد و به روستاها

  )۳۵، ص۱۳۸۳نظريان،(. گردد با آن نزديکي دارند، مربوط مي
اغلب در ميانه (کالبد اصلي شهر در اين دوره عبارت است از ميدان اصلي و بزرگ      
ها، جامع و گاه بيمارستان قرار دارد هر محله تنها  ها، ديوان که در پيرامون آن کاخ) شهر
اش به  شود گذري که معموال يک دهانه ريق گذر اصلي مربوط به خود تغذيه مياز ط

شود هر محله نيز بازارچه، حمام، مسجد و گورستان خاص خود را دارد و  بازار ختم مي
   )۷۷، ص۱۳۸۳نظريان،(. کل مجموعه شهري در درون ديوارهاي سنگين جسيم قرار دارد

 
  
  
  
  
  
  
  

  ۷۶، ص۱۳۸۳حبيبي، : دي شهرهاي دوره سلجوقي       منبع ساختار کالب: ۶شکل           
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  ۵۹، ص۱۳۸۵حناچی و صابری، :شهر کرمان دروازه ها ،محالت،فضای حکومتی و بازار منبع:  ۷شکل 
  
  دوران صفوي و قاجار - 5

روند شهرسازي در دوره بعد از اسالم در ايران با پادشاهي و حکومت صفوي   
ساختار بيشتر شهرهاي ايران تغييرات زيادي به خود ديدند و گشايش  به اوج خود رسيد

هاي  شبکه ارتباطي و ساختمان و عمارت، نهادها و فضاهاي عمومي متمايز از محيط
در اين دوره  )۲۳۹،ص ۱۳۷۸مشهديزاده، (. ی پيشين را تغيير داد مذهبي، مورفولوژي فشرده

اري را در پي داشت که منجر به ايجاد توسعه و رونق اقتصادي، رونق شهرسازي و معم
  .سبک جديد و ماندگار در شهرسازي به نام سبک اصفهان شد

در سبک اصفهان براي اولين بار مفهوم خيابان در مقابل واژه بيابان به وجود   
شماري دارد و بنا به  آمد که با توجه به شرايط اقليمي، در کناره هاي خود درختان بي

  . گيرد حيط بيروني، چهارباغ يا چنارستان نام مينوع قرار گيري در م
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  ۶۳، ص۱۳۸۳حبيبي،: ساختار کالبدي شهرهاي دوره صفوي  منبع: ۸شکل 

  
اين سبک در پي تحقق بخشيدن به اصلي است که جهان بر آن قرار دارد، يعني   

در اين سبک . باشد اصل تعاون و توازن ودر واقع تعادل فضايي و توازن کالبدي مي
و ايجاد يک ميدان گسترده با تعريف روشن انتظام ) چهارباغ(حي محور وسيع شهر طرا

گردند تا براي  فضايي صريح، به عنوان مرکز جديد شهر و نه شهري جديد، سبب مي
در واقع . بندي شهري به کار گرفته شود اولين بار در سازماندهي شار ايراني مفهوم منطقه

م تمايزات اجتماعي در کل شهر را تبلور کالبدي بندي جديد شهري، مفهو اين منطقه
هايي مانند افشاريه و  بعد از حکومت صفوي، از حکومت )۶۳، ص۱۳۸۳حبيبي، (. بخشد مي

هاي زياد مهمي را در شهرها ديد از جمله اقدامات زمان زنديه را  توان فعاليت زنديه نمي
  .  توان مشاهده نمود در شيراز و افشاريه را در کالت مي
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نگري شهرسازي  در زمان قاجاريه گرچه شهرسازي فاقد خصوصيات تمام  
صفويه است، اما باز تغييراتي در وجه پيوند بناها با يکديگر و در نظام ارتباطي را 

هاي شهرسازي  در اين زمان تهران به پايتختي انتخاب شد و فعاليت. شود موجب مي
ها و  يع، ميدان تهران يا خيابانچندي در آن صورت گرفت، اما در مقابل ميادين وس

  )۲۴۳، ص۱۳۷۸مشهديزاده، (. هاي نه چندان با عظمت زمان قاجار قرار دارد کوچه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 thirdlayout.persianblog.ir: شهر اصفهان در دوره صفوی منبع : ۹شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
شهرهای ايران:نقشه شهر سلطان آباد در دوره قاجاريه منب ع: ۱۰شکل   
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  دوره پهلوي - 6

اي ايران با مدرنيسم و تأثيرات آن بر وضعيت کالبدي اين دوره، دوره آشنايي شهره     
باشد در واقع رشد و توسعه ارگانيک شهرهاي ايران در اين دوره تحت تأثير  شهرها مي

گردد  اين دوره با انقالب مشروطيت آغاز مي. گيرد هاي کشورهاي غربي قرار مي سبک
  . شود اما به طور عملي با روي کار آمدن پهلوی شروع مي

و برقراري امنيت ) ش. ه  ١٢٩٩( از آغاز قرن سيزدهم با روي کار آمدن رضاخان     
هاي شهرها فرو ريخت و اولين دخالت نوگرايي در سازمان  به تدريج حصار و دروازه

  . فضايي ـ کالبدي بافت کهن آغاز گرديد
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. فتاولين جراحي هاي کالبدي در بافت مرکزي شهرها صورت گر )٨٣، ص١٣٨٤رهنما،(
در واقع تفکرات هوسمان غير منعطف در زمان رضاخان به صورت چهار راه بر بافت 

  .سنتي شهرها تحميل شد
. فصل دوران جديدي در تاريخ ايران استرس ،استقرار حكومت ديكتاتوري رضاخان     

هاي توليد پيش  تر، شروع تحول شيوه ، يا دقيق ـ اقتصادي معاصر ايران تحوالت اجتماعي
 تمدن«به  که داري و شروع گسترش آن مناسبات سرمايه ی هاري و توسعد سرمايه

. روي كار آمدن رضاخان در ايران مقارن است همه با .معروف است» بورژوايي
و دگرگوني سازمان كهن زيست » نوگرايي«دار دولت جديد، پرچم )۲۵، ص۱۳۶۳حساميان،(

با اين  .دهد در دستوركار قرار مي راو توليد، در اولين برخورد خود دگرگوني كالبد شهر 
گو . اي و محتوايي را سبب خواهد شد تغييرات پايه ،باور كه دگرگوني كالبدي و شكلي

ولي در  ،شود مي  ها نيز گسترده ديگر عرصه دربعدها  ،هاي صوري اين دگرگوني ،كه اين
و تغيير شكل در بافت و ساخت كالبدي فضايي شهر را در   دخالت ،شروع خويش

شهري كه . است» دگرگوني شهر«دستور روز در پس كودتا . دهد كار قرار مي دستور
. »توسعه«و » پيشرفت«نمادي از . بتواند نمادي از انقطاع عصر جديد با عصر قديم باشد

  )١٥٩، ص١٣٧١حبيبي،(
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  ١٥٩،ص ١٣٧١حبيبي،: ساختار کالبدي شهرهاي اسالمی نمونه تهران در دوره معاصر منبع: ۵شکل 
  

ها و میادین جدید و  ترین تغییر کالبدي شهرها در این دوره، پیدایش خیابان مهم  
ترین نقش را در دگرگونی سیماي  تحولی که اساسی. هاي قدیمی بود تعریض خیابان
هاي عمود بر هم  الگوي رایج خیابان کشی در این دوره، ایجاد خیابان. شهر اجرا کرد

هاي ارگانیک، ابتدا و انتهاي  شکل، غالباً با بریدن بافت هاي چلیپایی است، این خیابان
این دو خیابان یا بر روي دیوار و خندق قدیمی شهر بنا . زد شهر را به یکدیگر پیوند می

  )144، ص1371سعیدي، . (که حاصل تعریض گذرهاي قدیمی بود شد و یا این می
  :نتایج تفکر فوق به شرح زیر است

هاي  نظیر دروازه .قدیمی شهر خصوصاً در تهران تخریب گردیدـ اغلب بناهاي سنتی و 1
تاریخی و نیمه  ي هحکومتی و بعضی ابنی گندق دور شهر، ارخحصارها و  ،ورودي
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چه بازسازي و به عنوان آثار تاریخی  متروك در شهرهاي تبریز، مشهد و اصفهان که چنان
  ) 14، ص1385ما، رهن. (تر بود به مراتب مطلوب ،گردیدند و سنتی معرفی می

هاي متعدد به سبک کشورهاي غربی و محالت قدیمی خصوصاً  ـ عمارات و ساختمان2
نظیر  .تهران و سایر نقاط دیگر بنا گردید گهاي اصلی شهر مثل میدان ار درهسته
هاي مختلف در  آهن و پادگان ، دانشگاه، میدان راهگهاي متعدد در میدان ار وزارتخانه
  . شهرها

هاي صنعت نظير صنايع نساجي در سواحل مازندران، صنايع  بعضي از شاخه ـ ايجاد٣
) سپس به كرج منتقل گرديد( شهر قند در قائم ةتسليحاتي و هواپيمايي در تهران، كارخان

كارخانه و تجهيزات خارجي  یشهرها را تغيير داد كه عالوه بر خريد تعداد ی هنيز چهر
باعث ورود تعداد زيادي خارجي به  ،خارجو وابسته شدن مستقيم كشور به صنايع 

  )٥١-٥٢، صص١٣٧٦الممالکي،  مستوفي(. هاي كارشناس و مهندس به كشور گرديد نام
  
  : گيری نتيجه 

ذ از کتاب، سنت، وخأم ين اسالميش از همه از دستورات و قوانيب ياسالم يشهرها     
درباره  يريم گين در تصميانون دستورات و قيرفته و ايفقه، اجتهاد و اجماع تأثير پذ

ز يان و حاکمان نيمات فرمانروايتصم ياز طرف. داشته است يميساخت شهرها تأثير مستق
  . آمد يبه شمار م ياز عوامل اصل يشهر يو مورفولوژ يريدر شکل گ

 يدر شهرها يعنيشد؛  ياعمال م) کالن( ان، به صورت ماکرويمات فرمانروايتصم     
ت دادن به ساختن يمثال اولو يساخت؛ برا يرات خود را ظاهر مشده، تأثي يزيبرنامه ر

 يشهرها يها که در مورفولوژ ا توسعه راهيمساجد و مدارس و انتخاب محل آنها، 
) خرد( کرويمات شهروندان به صورت ميداشته است؛ اما تصم ينقش مهم ياسالم

  .ثر بودؤم يشهر يان در مورفولوژيمات فرمانروايشد و کمتر از تصم ياعمال م
ر بر يرا به صورت ز ياسالم يشهرها يتوان عوامل موثر بر ساختار کالبد يدر کل م

  :شمرد



یآرمان شهر اسالم مجموعه مقاالت نخستین همایش   /282 
 

  

عوامل  -٥. يعوامل ارتباط -٤.يعوامل اقتصاد -٣.يميعوامل اقل -٢.يعوامل مذهب -١
  )۵۳، ص۱۳۷۳شکوئي، (. عامل وقف -٧. يعوامل بهداشت -٦. يدولت

ماري و ساختار شهر اسالمي، چهار عامل مهم و از طرف ديگر عوامل مؤثر در مع     
هاي  در درجه اول شرايط آب و هوايي، مواد و مصالح محلي، فرم: باشد تعيين کننده مي
  .هاي اسالمي و اجتماعي هاي زندگي و ارزش سنتي و شيوه

 يشهرها يکالبد -يدر تحوالت ساختار يسم عامل مهميمدرن ،رياخ يها اما در دهه     
جرت امه ي وبه بعد که اصالحات ارض ٤٠وده و هست، به خصوص از دهه ب ياسالم
 يکه استفاده از مصالح ساختمان يبه طور. ان به شهرها صورت گرفته استيروستائ

 ياديز ترايي، تغياسالم يکشورها يدر شهرها ي،غرب يشهرساز يها د و سبکيجد
  )٥١ص پور احمد،و  يزداني(. جاد کرده استين شهرها ايو کالبد ا ردر ساختا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

۵۳، ص۱۳۷۳شکويي ،: نحوه شکل گيري شهرهاي اسالمي و عوامل مؤثر بر ساختار کالبدي آنها    منبع : ۶شکل   
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با توجه به مطالبي که در باال گفته شد، ساختار کالبدي و اجتماعي شهرهاي اسالمي      
اند، اما تمايزات و  هاي مختلف داشته اگر چه در کل ساختاري شبيه به يکديگر در دوره

  .عوامل مختلفي مؤثر بوده و هست که در آن   هايي نيز داشته تفاوت
از بين اين عوامل، تفکر و بينش حکمروايان نقش مهمي در ساختار کالبدي،      

گرايانه  به طوري که انديشه سلطه. اقتصادي و اجتماعي شهرهاي اسالمي داشته و دارد
سلجوقيان منجر به ايجاد محالت مستقل و شهر ستيز شد و انديشه باز بويهيان که از 

از طرف . جر به از بين رفتن ديوارهاي کهندژ شدشد، من ی شيعی آنها ناشي مي انديشه
هاي منحصر به  ديگر تفکر عرفاني و مذهبي صفوي منجر به ايجاد شهر اسالمي با ويژگي

ی پادشاهان قاجر باعث توسعه فضاهاي  انديشه مذهبي و خوشگذرانه. فرد خود شد
گرديد و تفکر  هاي مذهبي ها براي نمايش ها و تماشاخانه مذهبي و نمايشي مانند تکيه

غرب گراي رضاخان باعث از بين بردن فضاهاي قديمي و مذهبي و تخريب اين فضاها 
  .شد

 با توجه به ساختار کالبدی آن دارای يک نوع هماهنگي اسالمي شهر که اين پايان، در     

 انسان با نيازهاي محيط، مجاور عملکردهاي در طبيعي، محيط و اقليم محيط کالبدی با در

  .دارد وجود انسان فيزيولوژيکي و روحي هاي ويژگي با يط،مح و
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 شهر اسالمیلفه هاي مؤ
  

  ∗سيدعلي عماد

   ∗∗عباسعلي سنايي راد
  چکیده

شهر زيستگاه انسان، محيط و خاستگاه مدنيت و بستر زندگي اجتماعي عقاليي و      
ها و  ، سازههاي سرزميني اي که ويژگي عقالني آدميان، زيستاري است چند مؤلفه

فضاهاي کالبدي، ساکنان شهروندان، نهادهاي اجتماعي، روابط و مناسبات شهروندي و 
ر با چنين رويکردي در متون ديني از چه هشبا اين تفاسير  .هنجارهاي نهادينه شده است

  هايي برخوردار است؟ جايگاه و ويژگي
  هاي شهر مطلوب در متون دين کدام است؟ شاخص     
اي مدرن شهر را به استناد ديني شدن  ي چند مؤلفه قاله در صدد آن است نظريهاين م     

بر اين اساس مواردي چون برخورداري از سرزمين پاک و . تبيين و از آن دفاع نمايد
مندي در تأسيس، استواري و استحکام،  مستعد، برخورداري از منابع گستره آبي، هدف

رها، آباداني شهر، محيط زيست حفاظت شده، هاي امن و مطمئن، نزديکي شه وجود راه
شهروندان صالح و عادل، وجود نهادهادي راهبرنده، مديريت کالن و جامع نگر، امنيت، 

  .هاست همگرايي شهري از شمار اين ويژگي
هاي شهري، مناسبات شهري، شهروندان، رضايت مندي شهر،  شهر، مؤلفه: کليد واژگان

  .مديريت شهري
   

                                                           
  لميه قمی ع محقق حوزه ∗

  ی علميه اصفهان محقق حوزه ∗∗
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  مقدمه 
باشد که در  گر تحوالت چشمگيري مي ريخ زندگي بشر نشان دهنده و گزارشتا     

هاي گوناگوني  ها و زيستگاه انسان در اين معبر تاريخي زيستن. زيستگاه او رخ داده است
ترين اشکال زندگي تا غار نشيني، صحراگردي، سکونت  را تجربه کرده است که از فردي

  .شود شهرها را شامل مي شهرها و کالن در روستاها و پديد آمدن شهرها، مادر
عقالنيت رشد يافته، تجارب انباشته شده و آزمون و خطاهاي مستمر تاريخي، او را      

به زندگي در محيط شهري در سطوح و ابعاد مختلف فراخوانده است به طوري که وي 
راي محيط شهري را محيطي قابل قبول، مطلوب و برخوردار از استانداردهاي الزم ب

ها و برخورداري از مواهب هستي يافته و  گيري از توانمندي شکوفايي استعدادها، بهره
  . ها را در محيط شهري يافته است تمدنتکوين، تکامل و بهسازي 

انسان شهر را محيط مناسب و خاستگاه مدنيت، بستر زندگي اجتماعي، عقاليي،      
ند و بر اين باور است که اين همه در دا اخالقي و مهد فضيلت، دانش، منش و هنر مي

  .دهد ها و معيارهاي عقالني و اخالقي رخ مي ها، خصلت شهري با شاخصه
نگارنده در اين مقاله در صدد است با واکاوي و تحقيق متون و منابع ديني و      

هاي هستي شناسانه ديني در حوزه شهر و  يابي به بخشي از گزاره اسالمي، ضمن دست
هاي شهر اسالمي و اصول حاکم بر ساخت، مديريت و مناسبات و  شاخصهشناسايي 

  . اي بودن پديده شهر را تبيين و دفاع نمايد هنجارهاي شهري، نظريه چند مؤلفه
  

  هاي شهر مؤلفه
شهروندان و «، »ها، امکانات و فضاهاي کالبدي هاي سرزميني و محيطي، سازه مؤلفه«

نهادهاي اجتماعي شکل يافته «، »کم بر شهرنشينانروابط و مناسبات حا«، »ساکنان شهر
فرايند تحقق و تکوين «و » پيوندها و ارتباطات با ساير شهرها«، »در سامانه شهري

هايي هستند که قوام و استواري شهر  اي از مؤلفه مجموعه» مدنيت در ساختار شهري
  .بدانها وابسته است
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زيستاري زنده، زاينده، رويشگر، بر اين اساس شهر يک زيستار است نه يک هستار، 
هاي اجتماعي افراد و  شهر تنها محيطي براي رخ دادن کنش. رشد يابنده و رشد دهنده

ها و  شهر برآيند محيط، محاط و پيوندهاي اجتماعي، هنجارها، کنش. جوامع نيست
با چنين رويکردي است که با پذيرش نقش و سهم شهروندان و . ها است واکنش

اي از کرامت و منزلت رسد که قابل  تواند به مرتبه يران شهري، شهر ميحاکمان و مد
  )۲و۱سوره بلد، آيه ( » ال اقسم ذا البلد و انت حل ذا البلد«. سوگند خوردن است

از سوي ديگر قرآن نوع رفتار، مناسبات، هنجارهاي حاکم و پذيرفته شده را از عناصر 
  . داندميتأثيرگذار در تکوين و تحقق نهاد شهر 

  
  شناسي و کاربردهاي شهردر قرآن کريم مفهوم

بلد ) مورد ۵۶(قريه : هاي ذيل به صورت مکرر در قرآن کريم به کار رفته استواژه     
در قرآن کريم مورد استفاده قرار گرفته ) مورد ۵(و مصر ) مورد ۱۷(مدينه ) مورد ۱۹(

  . ه ارائه داده اندلغت شناسان تعاريف زير را از واژگان ياد شد. است
  قريه  -۱

  )۱/۳۳۹طريحي، (آبادي و شهر : ـ قريه الضيعه و املدينه: القري
  )۱۵/۱۷۷لسان العرب (شهر جامع : ـ قريه املصر اجلامع: القريه و القريه لغتان

  بلد  -۲
الجزء المخصص منه، کالبصره و دمشق : جنس المکان، کالعراق و الشام و البلده: البلد

  )۳/۹۴ب العر لسان(
بلد نام جنس مکان است مانند عراق و شام و بلده بخش مجزا شده از آن است مانند  

  . بصره از عراق و دمشق از شام
طريحي، مجمع ( »و يطلق البلده و البالد علي کل موضع من االرض عامراً کان او خأل«

  )البحرين
  » اه ويرانگردد خواه آباد خو بلده و بالد بر هر جايي از زمين اطالق مي«
  مدينه  -۳
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  )۱۳/۴۰۳العرب  لسان( »و کل ارض يبني بها حصن في اصطمتها فهي مدينه«
  »هر سرزميني که در وسط آن دژي ساخته شده باشد مدينه نام دارد«
  مصر  -۴
  .مصر شهر بزرگ است) ۵/۱لسان العرب  -۳/۴۸۲طريحي، ( »المصر هو البلد العظم «

الکوره، مصر يعني : المصر. يشه يابي نموده استالعرب مصر را چنين ر صاحب لسان
سوزاند  ها را مي ها و بدي در روايت نيز آمده است شهر مانند کوره است که زشتي. کوره

  . بخشد ها را جال مي و خوبي
  

  هاي شهر در متون ديني  شاخص
، در موارد متعددي به بيان )ع(متون ديني اعم از آيات قرآن و روايات معصومين     

هاي ديني در اين  کثرت گزاره. هاي گوناگون پرداخته اند هاي شهر در حوزه شاخص
هايي از متون ديني را در گروه  موضوع مانع از ارائه تمامي آنهاست از اين روي نمونه

  . کنيم هاي ذيل گزارش مي شاخص
  
  برخورداري از سرزميني قابل رويش و پاک  -۱

هايي باشد  بايست داراي ويژگي ن احداث گردد ميسرزميني که قرار است شهر در آ     
سرزمين پاک . ها پاکي و استعداد رويش گياهان و درختان است که از جمله اين ويژگي

بر اساس سنت الهي توليدات گوناگون پاک و استاندارد را عرضه مي کند و محروميت 
اي  ه عنوان نمونهآيات ذيل ب. انجامد از اين ويژگي به محروميت از توليدات مطلوب مي

  : گردد از آيات مرتبط ارائه مي
والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه و الذي خبثَ ال خيرج إال نکدا نصرف االيات لقومٍ «     

آيد و آن زميني که ناپاک و  و زمين پاک گياهش به اذن پروردگارش بر مي» «يشکرون
اين گونه آيات خود را براي . آيد فايده برنمي نامناسب است گياهش جز اندک و بي

  )۵۸قرآن کريم سوره اعراف آيه ( ».کنيم گذارند گونه گون بيان مي گروهي که شکر نمي
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لقد کان لسبإٍ يف مسکنهم َءايه جنتان عن مينيٍ و مشالٍ کلوا من رزقِ ربکم واشکروا له «     
شانه رحمتي بود دو قطعا براي مردم سبا در محل سکونتشان ن» «بلده طيبه و رب غفور

باغستان از راست و چپ، به آنان گفتيم از روزي پروردگارتان بخوريد و او را شکر 
  )۱۵قرآن کريم سوره سبا آيه ( ».کنيد شهري است خوش و خدايي آمرزنده

  
  برخورداري از منابع آبي  -۲

هاي  ژگيبرخورداري از منابع آبي مورد نياز و عدم ابتال به فقر منابع آب از وي     
آيات متعددي از قرآن گوياي اين نياز اصلي . سرزميني و محيط جغرافيايي شهر است

  .جامعه انساني است
واهللا الذي ارسل الرياح فتثري سحابا فسقناه ايل بلد ميت فاحيينا به االرض بعد موا «     

د رزقا للعباد كذالك النشور و نزلنا من السماء ماءاً مباركا فانبتنا به جنات وحب احلصي
گاه بدان  بر بركت فرو فرستاديم، آن  و از آسمان آبي » «ةً ميتاً كذالك اخلروج  واحيينا به بلد

تا روزي بندگان باشد و بدان سرزميني مرده را زنده . ايم ها و دانه درودني رويانده بوستان
  )۱۱-۹قرآن كريم سوره ق آيات ( ».كرديم رستاخيز نيز همين گونه است

» بين جنات و انهار«. نمايد نيز در نهج البالغه اين گونه به اين مهم اشاره مي) ع(م علياما
حضرت در خطبه نماز استسقاء به نيازمندي شهر و شهروندان به ) ۱۹۲البالغه، خطبه  نهج(

خدايا ما را با باراني سيرا ب کن «. هاي نزوالت آسماني اشاره دارند منابع آبي و ويژگي
ده، سيراب سازنده، فراگير و به همه جا رونده، پاکيزه و با برکت، گوارا و که زنده کنن

هاي آن به بار نشسته و برگهايش تازه و آبدار باشند تا به  پرنعمت، گياه آن بسيار، شاخه
خدايا باراني . ات را زنده سازي چنان باراني بنده ناتوان را توان بخشي و شهرهاي مرده

هاي پست روان گردد و  هاي بلند ما پرگياه شود و در زمين مينده که بسيار ببارد تا ز
هاي ما زنده  هاي ما بسيار، گله هاي فراوان در اطراف ما گسترش يابد، تا با آن ميوه نعمت

مند گردند و روستاهاي ما از آن نيرومند  هاي دورتر از ما نيز بهره و فراوان و سرزمين
هاي فقر  هاي فراوان تو باشد که بر سرزمين بخششاينها همه از برکات گسترده و . شوند
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خداوندا باراني ده دانه درشت که پياپي براي . زده و حيوانات وحشي ما نازل مي گردد
هاي آن به  سيراب شدن گياهان ما ببارد، چنان که قطرات آن يکديگر را برانند، و دانه

ثمر و کوچک و پراکنده و  شدت بر هم کوبيده شوند نه رعد و برقي بي باران و ابري بي
خدايا باراني پرآب فرو فرست که قحطي . نه دانه هاي ريز باران همراه با بادهاي سرد

سالي از ميان برود که همانا تويي  هاي فراوان برسند و آثار خشک زدگان به نعمت
خداوندي که پس از نااميد شدن مردم باران فرو مي فرستي و رحمت خود را همه جا 

البالغه،  نهج(» ي دهي و تويي سرپرست نظام آفرينش که به ستودن سزاواريگسترش م
  )۱۱۵خطبه 

  
  گذاري در تأسيس شهر و مکان يابي مناسب -۳

ترين گام در طراحي و  تعيين اهداف، کارکردها و کار ويژه هر شهر، نخستين و اصلي
مند  امي هدفتاسيس شهر به مثابه توليد يک سازه هنگ. تأسيس شهر و سامانه آن است

بر اين . گويي به يک نياز و برآوردن يک احتياج باشد شود که در مقام پاسخ تعريف مي
شهرهاي مختلف با . هاي اصلي و کار ويژه شهر تعريف گردد اساس ابتدا بايستي ويژگي

برخي شهرها، شهرهاي . گاه بودن مشترکند هاي گوناگون، در ماهيت زيست کارويژه
  .يگر شهرهاي تخصصياند و برخي د عمومي

هاي نوعا مشترک دارند اما شهرهاي تخصصي هر کدام  شهرهاي عام شاخص
اند، برخي  برخي شهرها شهر فرهنگي. هاي ويژه خود را نيز دارا هستند مشخصه

اند شهرهاي تاريخي، توريستي، مذهبي و ديني هر  اقتصادي و برخي علمي و همين گونه
هاي خاص خود را دارند که با  خصصي مشخصههاي متفاوت شهرهاي ت يک از گونه

هاي شهر اقتصادي با شهر علمي يا ديني  شاخصه. شاخصه هاي شهر عام متفاوت است
هاي مطلوب در مکان يابي  به زيبايي تمام شاخصه) ع(امام علي. هايي دارند تفاوت

  . را بيان کرده است) شهر ديني ـ شهر خدا(شهرهاي عام و تخصصي 
لو أراد سبحانه ان يضع بيته احلرام و مشاعره العظام، بني جنات و اار، و سهل و و .... «     

قرار، جم االشجار، داين لثمار، ملتف البين ، متصل القري بني بره مسراًء و روضه خضراء و 
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حمدقه و عراصٍ مغدقه و رياضٍ ناضره و طرقٍ عامره اگر خداوند خانه محترمش و » «ارياف
هاي سبز و هموار و پر  ها و نهرها و سرزمين مراسم حج را در ميان باغ مکانهاي انجام

هاي به هم  هاي بسيار و آبادي ها و کاخ درخت و ميوه و مناطقي آباد و داراي خانه
هاي خرم و پر از گل و گياه، داراي مناظري زيبا و پر  پيوسته، در ميان گندمزارها و باغ

داد به همان اندازه که  هاي آباد قرار مي جادهآب در وسط باغستاني شادي آفرين و 
در جايي ديگر از  )۱۹۲/۶۱نهج البالغه، خطبه (» .شد تر مي آزمايش ساده بود پاداش نيز سبک

پس از پايان جنگ بصره در مسجد جامع آن شهر ) ع(امام علي ۱۳نهج البالغه در خطبه 
و ابعدها من السماء و ا تسعه اعشار  بالدکم اننت بال و اهللا تربه، اقرا من املاء«: فرمود
تر و از آسمان  از همه جا به آب نزديک. هاست ترين خاک خاک شهر شما بد نوع» «الشر

  ».دورتر و نه دهم شر و فساد در شهر شما نهفته است
  . توان دريافت هاي معتبر مورد نياز در تأسيس شهر را مي از عبارات فوق شاخص

  يهاي شهر عموم شاخص: الف
  :ـ قرار گرفتن در جغرافياي طبيعي مناسب به شرح ذيل۱
ها و سرزمين عاري از  هاي پهن و کوه ها و جويبارها، دشت ها، بستان ـ ميان باغ ۱-۱

  . لرزه
  . برخوردار از انبوهي درختان -۲-۱
  . نزديکي به مراکز توليد ميوه -۳-۱
  .رههاي با شکوه، مستحکم و کاخ وا ـ دارا بودن ساختمان ۴-۱
  . ها ها و آبادي ـ پيوستگي و نزديکي به شهرها و قريه ۵-۱
  .نواز انداز و مناظر زيبا، دلپذير و چشم ـ برخورداري از چشم ۶-۱
  . ـ شادي آفريني و نشاط بخشي ۷-۱
  . ـ برخورداري از فضاي سبز مناسب و انبوه و متصل۸-۱
  . ـ برخورداري از منابع فراوان آب ۹-۱
  . بو و بنا نشدن در سرزميني که خاک آن بدبو است از خاک خوش ـ برخورداري ۱۰-۱
  . هاي آباد ها و جاده ـ وجود راه ۱۱-۱
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  . هاي اعتدالي فاصله متعادل و مناسب با آب و دريا و قرار گرفتن در نقطه -۱۲-۱
ـ قرار گرفتن در نقطه جغرافيايي با ارتفاع مناسب، مطلوب و هر چه بيشتر از ۱۳-۱

  . سطح دريا
  . ـ شر خيز نبودن سرزمين۱۴-۱
  
  شاخص شهر ديني : ب

شهر ديني که با هدف و کار ويژه تجديد ساختار فکر و انديشه و اخالق تأسيس 
بايست مظهر وارستگي، پرهيزکاري و نماد جدا شدن از همه تعلقات و  گردد و مي مي

اين . گيرد مي هاي خاص خود شکل هاي نفساني باشد، لزوماً با ويژگي پيوندها و خواستن
... «: گردد با تعابير ذيل توصيف مي) ع(الحرام در بيان امير المومنين  جا است که بيت
مث وضعه بأوعر بقاع االرض حجرا و اقل نتائق ) الذي جعله للناس قياما( فجعلها بيته احلرام

قري  الدنيا مدرا و اضيق بطون االدويه قطرا بني جبال خشنه و رمال دمثه و عيون وشله و
ها،  ترين مکان کعبه را در سنگالخ... » «منقطعه ال يزکوا خف و ال حافر و ال ظلف

هاي فراوان  هاي خشن، سنگريزه ترين درها، در ميان کوه فاصله ها، و کم ترين زمين گياه بي
هاي از هم دور قرار داد، که نه شتر، نه اسب و گاو  هاي کم آب و آبادي و چشمه

  )۱۹۲البالغه، خطبه  نهج( ».در آن سرزمين آسايش ندارند گوسفند، هيچ کدام
  
  ـ استواري و استحکام شهر  ۴

هايي است  بستگي اجزا، پايايي پذيري، دژوارگي از شمار ويژگي استواري، استحکام، هم
شهر در صورت برخورداري از اين خصايص . که در ساخت شهر مورد توجه است

: چنين آورده است) ارم(کريم به هنگام توصيف شهر  قرآن. مانند و مثالي خواهد بود بي
هاي بلند که  تيرک) بناهايي چون(صاحب » « ارم ذات العماد، اليت مل خيلق مثلها يف البالد«

  )۸و  ۷فجرِ، آيه (» .مانندش در شهرها ساخته نشده بود
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ر گ در جايي ديگر استحکام بنا و قدرت مقاومت شهر در برابر هجوم تخريبي و ويران
ها  بديهي است تحوالت پيش آمده در انواع جنگ. دشمنان مورد اشاره قرار گرفته است

هاي نظامي الزامات خويش را  نگري در طراحي نقشه جنگ و سناريوهاي مختلف آينده
  . هاي عمومي در پي دارد گيرانه و پناهگاه در زمينه بناي استحکامات دفاعي و پيش

في قُري محصنه أَو من وراِء جدرٍ بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً ال يقاتلونکَم جميعاً إال «
هايي که داراي استحکامند يا از  آنان جز در قريه» «و قلوبهم شتاً ذلک بِأَنهم  قَوم ال يعقلون
  )۱۴حشر، آيه (» پشت ديوارها با شما نخواهند جنگيد

  
و سازه هاي شهري در مقابل حوادث طبيعي همانند سيل،  استواري و استحکام بنا

طوفان، زلزله و در نظر گرفتن بناهاي ويژه براي مواقع ضروري و اضطراري از مواردي 
  . است که نبايد مورد غفلت قرار گيرد

  
   ـ مادر شهرها، ضرورت و اولويت آن۵

شهرها، وجود  طراحي هندسه جامع شهرها در يک کشور و تعيين نظام ارتباطي ميان
شهرهاي مرکزي، مادر شهر يا هسته شهرها و شهرهاي اقماري و پيوندهاي آنها با 
يکديگر امري پذيرفته است که آياتي از قرآن کريم گوياي پذيرفتگي نظام مادر شهر و 

هاي خاصي را نسبت به شهرهاي  مادر شهرها ماموريت و نقش. شهرهاي اقماري است
کند که فرهنگ سازي، پاسخگويي به نيازهاي علمي و  پيوسته و وابسته ايفا مي

نمونه آيات از اين . اقتصادي، هدايت و راهبري شهرهاي پيراموني از آن شمار است
  . قرارند

و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذي بني يديه و لتنذر ام القري و من حوهلا و الذين «
و اين خجسته کتابي است که ما » «ظونيومنون باالخره يومنون به و هم علي صالم حياف

و براي اين که . آن را فرو فرستاديم و کتابهايي را که پيش از آن آمده تصديق مي کند
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و کساني که به آخرت ايمان مي . مردم ام القري و کساني را که پيرامون آنند هشدار دهي
  )۹۲انعام، آيه (» .دکنن و آنان بر نمازهاي خود مراقبت مي. آورند آورند به آن ايمان مي

و کذلک او حينا اليک قرآنا عربيا لتنذر ام القري و من حوهلا و تنذر يوم اجلمع ال ريب فيه «
و بدين گونه قرآن عربي به سوي تو وحي کرديم تا » «فريق يف اجلنه و فريق يف السعري

ترديدي مردم مکه و کساني را که پيرامون آنند هشدار دهي و از روز گرد آمدن خلق که 
  )۷شوري، آيه (» در آن نيست بيم دهي گروهي در بهشتند و گروهي در آتش

و ما کان ربک مهلک القري حيت يبعث يف امها رسوال يتلوا عليهم ءاياتنا و ما کنا مهلکي «
تر در  و پروردگار تو هرگز ويرانگر شهرها نبوده است تا پيش» «القري اال و اهلها ظاملون

برانگيزد که آيات ما را برايشان بخواند و ما شهرها را تا مردمشان مرکز آنها پيامبري 
چه مادر شهرها  با اين وجود چنان) ۵۹قصص، آيه (» .ايم ستمگر نباشند ويران کننده نبوده

نقش کليدي و راهبردي خود را به درستي ايفا نمايند، از نابودي شهرها و استقرار 
  . خواهند کرد نظامات و مناسبات غير عادالنه پيشگيري

  هاي امن و آباد  ـ برخورداري از راه ۶
ها و امکانات يک شهر به شمار  هاي ارتباطي سهل، با ويژگي امنيت از نعمت وجود راه

  . آيد مي
و جعلنا بينهم و بني القري اليت بارکنا فيها قري ظهره و قدرنا فيها السري سريوا فيها ليايل و «

هايي  آنها و شهرهايي که پرنعمت و برکت گردانيديم باز قريهو ما به ميان » «اياماء امنني
نزديک به همه قرار داديم با فاصله کوتاه و سير سفري معين و آنها را گفتيم که در اين 

  )۱۸سباء، آيه( »ده و شهرهاي نزديک به همه شبان و روزان با ايمني کامل مسافرت کنيد
هاي شهر مطلوب به شمار آمده  از ويژگي هاي آباد راه) ع(در ديدگاه و نظر امام علي

  »و طرق عامره... «است 
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  ـ نزديکي شهرها به يکديگر ۷
فاصله مناسب ميان شهرها به منظور تسهيل دسترسي شهروندان به شهرها، برقراري 
روابط ميان شهرها در تعامالت گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، فراهم بودن 

هاي مطلوبيت و استاندارد  هاي ضروري و اضطراري از شاخصگويي به نياز امکان پاسخ
  .بودن شهر از منظر جايابي است

قرآن قرار گرفتن شهر و زيستگاه را در كنار شهرهاي مبارک و برخوردار و وجود 
شهرهاي واسط و به اندازه بودن فاصله شهرها و امکان جا به جايي و پيمودن مسير را 

، ۱۶طباطبايي، ج (» .دهد دين گونه مورد اهتمام قرار ميدر شب و روز در حال امنيت ب
  )۳۷۱ص
و و جعلنا بينهم و بني القُري الَّيت برکنا فيها قُري ظَهِره و قَدرنا فيها السري سريوا فيها لَيالي «

ننياده بوديم شهرهاي هايي که در آنها برکت نه و ميان آنان و ميان آباداني» «أياماً َءام
در . متصل به هم قرار داده بوديم، و در ميان آنها مسافت را، به اندازه، مقرر داشته بوديم

  )۱۸سباء، آيه (» .ها شبان و روزان آسوده خاطر بگرديد اين راه
اتصال و پيوستگي شهرها و متعادل بودن فاصله و دسترسي آسان شهرها از نظر امام علي 

متصل ....«. هاي شهر مطلوب و سرزمين مناسب براي شهرسازي است نيز از شاخصه) ع(
  )۱۹۲البالغه، خطبه  نهج( »...القري

  
  ـ نظام وارگي و جهت يابي در احداث شهر  ۸

بايست از جامعيت، هماهنگي، پيوستگي الزم ناظر به هدف  نقشه جامع شهري مي
به، جهات بايست جهت در تاسيس شهرتوجه  مي. تأسيس شهر برخوردار باشد

جغرافيايي و جهت قبله و قرار گرفتن در منظومه شهرهاي مرتبط يا متصل از اهميت 
خداوند به موسي و هارون دستور داد که قومشان را در مصر استقرار . برخوردار باشد

. هايشان را رو به روي يکديگر بنا کنند هايي فراهم آورند و خانه دهند و بر ايشان خانه
هاي سامان يافتگي همانند  ز سامان يافتگي ساخت شهري ساير شاخصاين امر گذشته ا

و سيد قطب،  ۱۰۹، ص ۱۰طباطبايي، ج(. کنند امنيت اجتماعي و رواني شهروندان را تأمين مي
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و او حينا ايل موسي و اخيه ان تبوء القومکما مبصر بيوتا و اجعلوا بيتوکم « )۱۸۱۶، ص ۳ج 
و به موسي و برادرش وحي کرديم که شما دو تن » «مننيقبله و اقيموا الصلوه و بشر املو
هايي ترتيب دهيد و سراهايتان را رو به روي هم قرار دهيد  براي قوم خود در مصر خانه

  )۸۷يونس، آيه ( ».و نماز را به پا داريد و مومنان را مژده ده
  
  ـ آبادي و آباداني شهر  ۹

هاي اصلي شهر مطلوب  گون از ويژگيآبادي، عمران شهري و آباداني آن از جهات گونا
در عهدنامه مالک او را به آبادسازي شهر و توجه به عمران ) ع(امام علي. و ستوده است

وليکن نظرک يف .... «: بخشي از نامه آن حضرت بدين شرح است. آن توصيه مي کند
من طلب  عماره االرض ابلغ من نظرک يف استجالب اخلراج الن ذلک ال يدرک اال بالعماره و

اال قليال فان شکوا ثقال او  اخلراج بغري عماره اخرب البالد و اهلک العباد و مل يستقم امره
، او انقطاع شرب او باله، او احاله ارض اغتمرها غرق او اجحف ا عطش خففت عنهم عله

مبا ترجو ان يصلح به امرهم و ال يثقلن عليک شي خففت به املوونه عنهم فانه ذخر يعودون 
بايد تالش تو در آباداني زمين بيشتر از ... » « به عليک يف عماره بالدک و تزيني واليتک

و آن کس که بخواهد . گردد جمع آوري خراج باشد که خراج جز با آباداني فراهم نمي
خراج را بدون آباداني مزارع به دست آورد شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و 

پس اگر مردم شکايت کردند، از سنگيني . ي دوام نياوردحکومتش جز اندک که مدت
سالي، در گرفتن ماليات به ميزان تخفيف ده تا امورشان  ماليات، يا آفت زدگي، يا خشک

اي است  زيرا آن اندوخته. سامان گيرد و هرگز تخفيف دادن در خراج تو را نگران نسازد
  )۵۳البالغه، نامه  نهج(» .ش داردهاي تو نق که در آباداني شهرهاي تو و آراستن واليت

  ـ محيط زيست حفاظت شده ۱۰
وجود نظام فراگير صيانت و حفاظت از محيط زيست شهري که عناصر شکل دهنده 
محيط زيست اعم از آب، خاک، هوا، درختان و مزارع، حيوانات و پرندگان و حتي 

هد و امري اجتناب هاي بشري تاثير گذار در محيط زيست را در کنترل خود قرار د سازه
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اين امر به عنوان يک وظيفه عمومي بر عهده تمامي شهروندان است و در . ناپذير است
اي است که بر عهده حاکميت و نظام  همين حال به عنوان يک تکليف حاکميتي وظيفه

اتقوا اهللا يف عباده و «: فرمايد در اين باره مي) ع(امام علي . اجتماعي قرار گرفته است 
از خدا بترسيد و تقوا پيشه کنيد زيرا شما » «، فانکم مسئولون حيت عن البقاع و البهاميبالده 

» .ها و حيوانات هستيد در پيشگاه خداوند مسئول بندگان خدا و شهرها و خانه
  )۱۶۷البالغه، خطبه  نهج(
  

  ـ وجود شهروندان عادل، صالح و مؤمن ۱۱
کليدي ترين مولفه شکل دهنده نظام  اصلي ترين و) شهروندان(مؤلفه  نيروي انساني 

شهري است وجود صنوف و طبقات مختلف اجتماعي با کارکردهاي گوناگون از 
متون ديني به نوع نگاه و باورمندي شهروندان به . باشد هاي تحقق يک شهر می ضرورت

 مقوله ايمان، معناداري هستي و پيوند آن با معبود عالم اهتمام دارد و سامان يافتگي شهر
آيات . داند را وامدار و متوقف بر حضور و استقرار شهروندان عادل، صالح و مؤمن مي

متعددي از قرآن بر اين مطلب تاکيد دارد که از آن شمار به معدودي آيات اشاره 
  )۵۹، و کهف آيه ۴۸، حج آيه ۱۱، انبيا آيه ۴۵حج، آيه ( .شود مي
] به قهر[و اينگونه بود » «اليم شديد و کذلک اخذ ربک اذ اخذ قري و هي ظامله ان اخذه«

آري . گرفت مي] به قهر[گرفتن پروردگارت، وقتي شهرها را در حالي که ستمگر بودند 
توان از اين  نکات ذيل را مي) ۱۰۲هود، آيه (» .گرفتن او دردناک و سخت است] به قهر[

ر اساسي رفتار، منش و کنش شهروندان در ساخت هويت شهري تأثي: آيه استفاده کرد
  . کند دارد تا آن جا که شهرها را به دو گروه عادل شهرها و ظالم شهرها تقسيم مي

عدالت شهروندان و عادالنه بودن مناسبات حاکم بر نظام شهري و تعامالت آنان از 
 . آيد هاي شهر مطلوب به شمار مي شاخص

هرها، ديرپايي، عادل بودن شهروندان و عادالنه بودن مناسبات اجتماعي موجب صيانت ش
  . پويايي و دوام شهرهاست
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بر آن نبوده ] هرگز[و پروردگار تو » «و ما کان ربک ليهلک القري بظلم و اهلها مصلحون«
اين آيه ) ۱۱۷هود، آيه (» .است که شهرهايي را که مردمش اصالح گرند، به ستم هالک کند

  : پيام هاي ذيل استبا پيش فرض ضرورت صيانت شهر از هالک و نابودي در بردارنده 
  . نابودي شهرها از سر ظلم نيست و بازتاب عملکرد شهروندان است

  . يکي از منشاهاي نابودي و هالکت شهرها رفتار فساد انگيز شهروندان است
رفتار اصالح گرانه و صالحانه شهروندان مايه بقا و استقرار شهر و مانع از نابودي و 

  . هالک شهرها است
فاسد بودن شهروند و اصالحي بودن رفتارها، سرجمع شهروندان و  مالک در صالح و

 . رفتارها است

ضرورت طراحي استقرار و نهادينه سازي ساز و کار و فرايندهاي اصالح گرانه در 
 . ساخت، بافت و هنجارهاي اجتماعي در شهر

» ابا نکراو کاين من قريه عتت عن امر را و رسله فحاسبناها حسابا شديدا و عذبناها عذ«
و چه بسيار شهرها که از فرمان پروردگار خود و پيامبرانش سرپيچيدند و از آنها «

) ۸طالق، آيه (» .زشت عذاب کرديم] بس[حسابي سخت کشيديم و آنان را به عذابي 
  : توان از اين آيه استفاده کرد نکات ذيل را مي

  . شهر يک پديده فيزيکي صرف نيست
 . وابط و مناسبات و هنجارهاي آن استشهر برآيند شهروندان و ر

هاي نابودي و هالکت  نافرماني و سرپيچي از اين فرامين ، قوانين و احکام الهي زمينه 
 . شهرها را فراهم مي آورد

و ما کان ربک مهلک القري حيت يبعث يف امها رسوال يتلوا عليهم اياتنا و ما کنا مهلکي «
] بيشتر[ويران گر شهرها نبوده است تا ] هرگز[دگار تو و پرور» « القري اال و اهلها ظاملون

در مرکز آنها پيامبري برانگيزد که آيات ما را برايشان بخواند، و ما شهرها را ـ تا 
ضرورت برخورداري ) ۵۹قصص، آيه (» .ايم مردمشان ستمگر نباشند ـ ويران کننده نبوده

ساز و مطلوبيت طراحي  گر و اصالحي آموزشي و فرهنگ شهرها از نهادهاي هدايت
هاي اين آيه  هاي شهري متشکل از مادر شهرها و شهرهاي اقماري، از پيام منظومه
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ترين عامل هالک و نابودي  عالوه بر آن، بر اساس اين آيه اصلي. گردد محسوب مي
از سوي ديگر از نظر قرآن شهري که نوع . شهرها ستمگران و رفتار ستمگرانه آنان است

ند و رفتار و مناسبات ظالمانه بر آن حاکم است، شايستگي سکونت ا ظالمشهروندان آن 
  . ندارند و شايسته است از آن شهر مهاجرت نمود

الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظامل اهلها و اجعل لنا من لدنک وليا و اجعل ... «
دان و زنان و کودکان مر] و در راه نجات[و چرا شما در راه خدا » «لنا من لدنک نصريا

پروردگارا، ما را از اين شهري که مردمش : گويند جنگيد؟ همانان که مي مستضعف نمي
اند بيرون ببر، و از جانب خود براي ما سرپرستي قرار ده، و از نزد خويش  ستم پيشه

  )۷۵نساء، آيه (» .ياوري براي ما تعيين فرما
جارھاي دیني در قوام شھر و سامان یافتگي آن نكتھ مھم دیگر آنكھ رعایت اصول اخالقي و ھن

  .آیاتي از قرآن گویاي مفاد ذیل است. تأثیر چشمگیر دارد
 

و لوطا آتيناه حکما و علما و جنيناه من القريه « .فساد اخالقي از عوامل نابودي شهرها است
ا کرديم و او و به لوط حکمت و دانش عط«  »اليت کانت تعمل اخلبائث ام کانوا قوم سوء فاسقني

را از آن شهري که مردمش کارهاي پليد مي کردند نجات داديم به راستي آنها گروه بد و 
  )۷۴انبيا، آيه (» .منحرفي بودند

و چون » «و اذا اردنا ان لک قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا«
داريم تا در آن به انحراف و فساد  وا مي بخواهيم شهري را هالک کنيم، خوشگذرانانش را

  ».بپردازند و در نتيجه عذاب بر آن شهر الزم گردد، پس آن را يکسره زير و زبر کنيم
 .هاي شهر مطلوب و ماندگار است امنيت اخالقي از شاخصه

 )۵۳البالغه، نامه  نهج(فسق از شمار عوامل مهم نابودي شهرهاست 

ادينه سازي فرايندها و هنجارهايي که از اصول و از اين روي تأسيس نهادها و نه
هاي اخالقي جامعه پاسداري نموده و آنها را گسترش و تعميق بخشد، از وظايف  ارزش

اصلي مديران و برنامه ريزان شهري است و در توسعه و عمران شهري بايد مد نظر قرار 
در پايداري و بقا گستر از عوامل مهم  چنين حاکميت حاکمان عادل و عدالت هم. گيرد

در چنين حاکميتي روابط و مناسبات شهروندان بر اساس مودت و دوستي . شهرهاست
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و ان افضل قره عني الواله استقامه «: فرمايد در اين باره مي) ع(امام علي. گيرد شکل مي
و همانا برترين روشني چشم زمامداران، برقراري » «العدل يف البالد و ظهور موده الرعيه

  )۵۳البالغه، نامه  نهج( ».ر شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر استعدل د
انگيزترين تاثيرات را در ثبات و پايداري شهر،  عنصر ايمان و پرهيزکاري شگفت -۶

گيري از هالک، نابودي، عذاب و خواري  برخورداري از برکات زميني و آسماني و پيش
و لو ان «. بخش و نشاط انگيز است يت دلنواز، روحآيات قرآن در اين زمينه به غا. دارد

اهل القري امنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و االرض ولکن کذبوا فاخذناهم مبا 
و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعا برکاتي از » «کانوا يکسبون

کردند، پس به کيفر دستاوردشان  گشوديم، ولي تکذيب آسمان و زمين برايشان مي
» ما امنت قبلهم من قريه اهلکناها افهم يومنون«يا )۹۶اعراف، آيه (» .گريبان آنان را گرفتيم

پس . قبل از آنان نيز مردم هيچ شهري که آنان را نابود کرديم به آيات ما ايمان نياوردند«
  )۶انبيا، آيه (» .آورند آيا اينان به معجزه ايمان مي

  
  گر، هشدار دهنده و اميد بخش  ـ وجود ساختارها و نهادهاي هدايت ۱۲

کننده، هشدار دهنده و  آياتي از قرآن کريم به ضرورت استقرار نهادها واشخاص هدايت
  . آيند اي از آن آيات به شمار مي اميدبخش اشاره دارد و آيات ذيل نمونه

و اگر مي خواستيم قطعاً در هر شهري هشدار «» و لَو شئنا لَبعثنا في کُّلِ قَريه نذيرا«
  )۵۱فرقان، آيه ( ».انگيختيم اي برمي دهنده

و هيچ شهري را هالک نکرديم مگر آن که براي »« و ما أَهلَکنا من قَريه إِلَّا لَها منذرونَ«
  )۲۰۸شعراء، آيه ( ».هشدار دهندگاني بود

هاي هدايت در فضاي آکنده از ظلمت مي  غپيامبران و پيامبر اسالم را چرا) ع(امام علي
  . کنند داند که شهرها را نورباران مي

و اشهد ان حممدا عبده ورسوله ، و جنيبه و صفوته ال يوازي فضله و ال جيرب فقده .... «
دهم که  شهادت مي...» « اضاءت به البالد بعد الضالله املظلمه و اجلهاله الغالبه اجلفوه.
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و فرستاده برگزيد، و انتخاب شده اوست که در فضل و برتري بنده ) ص(حضرت محمد
شهرهايي به وجود او روشن گشت پس . و هرگز فقدان او جبران نگردد. همتايي ندارد

از آن که گمراهي وحشتناکي همه جا را فراگرفته بود و جهل و ناداني و بدی انديشه 
اين مجموعه از  )۱۵۱/۲غه، خطبه البال نهج( ».غالب و قساوت و سنگ دلي بر دلها مسلط بود

  :آيات و روايات حکايت از ضرورت استقرار سه گروه نهاد با کارکردهاي
  گري هدايت

  هشداردهندگي
  اميدبخشي 

هشداردهندگان در . هر يک از اين سه حوزه ساحات و سطوح، گوناگوني دارد
ي را ايجاد هاي ديني، دانش، بهداشت، امنيت، رفاه، دفاع شهري ساز و کارهاي حوزه
نگاري به ترسيم  هاي آينده گيري از تکنيک نگري و بهره کنند و با اهتمام به آينده مي

. دهند سناريوهاي محتمل پرداخته و هشدارهاي الزم را به مديران شهري انتقال مي
گري و اميد بخشي قابل تصوير و تحقق  همانند اين سازواره در کارکردهاي هدايت

  . است
  

  پذير  خو و مشورت پذير، نرم ريت کالن شهري جامع نگر، انعطافـ وجود مدي۱۳
و اکثر مدارسه العلماء و مناقشه احلکماء يف تثبيت ما صلح عليه امر بالدک و اقامه ما استقام «

با دانشمندان فراوان گفتگو کن و با حکيمان فراوان بحث کن که مايه » « به الناس قبلک
 ».ري نظم و قانوني است که در گذشته نيز وجود داشتآباداني و اصالح شهرها و برقرا

  )۵۳البالغه، کتاب  نهج(
و ال ينبغي يل ان ادع اجلند و املصر و بيت املال و جبايه االرض و القضاء بني املسلمني و ... « 

المال و جمع  و براي من سزاوار نيست که لشکر و شهر و بيت» «النظر حقوق املطالبني
 ».بين مسلمانان و گرفتن حقوق درخواست کنندگان را رها سازم آوري خراج و قضاوت

  )۱۱۹البالغه، خطبه  نهج(
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همانا دهقانان » «اما بعد فان دهاقني اهل بلدک شکوا منک غلظه و قسوه و احتقارا و جفوره«
دلي تو شکايت  مرکز فرمانداريت، از خشونت و قساوت و تحقير کردن مردم و سنگ

  )۱۹، نامه البالغه نهج(» .کردند
گفتگو و نقد و نظر با حکيمان و عالمان در خصوص مصالح شهرها و مردمان و تاسيس 
نهادهاي قوام بخش به جامعه و اهتمام به امور دفاع و مديريت شهري، بيت المال و امور 
اقتصادي، قضا و استيفاء، حقوق شهروندان، قوام بودن آن با رحمت و نرم و پرهيز از 

  . جفاکاري، سهمي کالن در نيازهاي اساسي مديريت شهري است درشتي، تحقير و
  

  ـ امنيت ۱۴
هاي زيستگاه و محيط زندگي انسان به  شاخصه امنيت از شمار تأثيرگذارترين ويژگي

اي  ميان مقوله امنيت و سامان يافتگي اجتماعي رابطه مستقيم و در هم تنيده. آيد شمار مي
از و کارهاي امنيت زدا و کاهنده امنيت، پيامدهايی ها، فرايندها و س وجود دارد پديده

هاي  مندي از زندگي، پايين آمدن شاخص همانند تنش اجتماعي، کاهش ضريب رضايت
. برد يابي به اهداف تأسيس شهر را از بين مي هاي دست وري را به دنبال دارد و زمينه بهره

به تحقق اهداف شهر و نظام  در مقابل آن افزايش نرخ امنيت جامع، فراگير و همه جانبه
ها و هنجارهاي اخالقي و ديني پذيرفته و مطلوب را  رساند، ارزش اجتماعي مدد مي

وري و  دهد، به افزايش بهره مندي از زندگي را افزايش مي کند سطح رضايت نهادينه مي
کاهد و بستر رشد و  هاي اجتماعي مي انجامد، از رخ دادن تنش کارآمدي نظام شهري مي

آيات متعددي از قرآن کريم و شماري قابل توجه از . سازد مال انسان را فراهم ميک
هاي و پيامدهاي عنصر امنيت در شهر  روايات اسالمي به اهميت، جايگاه، شاخصه

  . شود پرداخته است که به اختصار به بيان شماري از آنها بسنده مي
  
  شهر امن = شهر نمادين  -۱-۱۴

ني قرآن شهري است امن، امنيت بخش و اطمينان آفرين شهري شهر نمادين و مثال زد
بايست شکرانه امنيت و  مند که روزي آن از هر جانب فرا مي رسد و مي برخوردار و رفاه
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آورد و از کفران آن بپرهيزد چه آن که کفران نعمت، امنيت و  برخورداري را به جا مي
  . پوشاند را بر قامت شهر ميمندي جامعه فقر و گرسنگي و بيم و هراسناکي  رفاه
و ضرب اهللا مثال قريه کانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم اهللا «

و خدا شهري را مثال زده است که امن » «فأذاقها اهللا لباس اجلوعِ و اخلوف مبا کانوا يصنعون
نعمتهاي خدا را ] ساکنانش[رسيد پس  روزيش از هر سو فراوان مي] و[امان بود 

دادند، طعم گرسنگي و هراس را به  آنچه انجام مي] سزاي[ناسپاسي کردند و خدا هم به 
  )۱۱۲نحل، آيه ( ».آن چشانيد] مردم[

و اطمينان .... امنيت همه جانبه شهر از مخاطرات طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي و 
نکات قابل توجه در اين آيه  آوري آن در پاسخ گويي، نيازها و در دسترس بودن آن از

نکته زيبايي که در اين آيه ) ۳۸۹، ص۶- ۵ـ طبرسي جلد  ۳۶۲، ص ۱۲طباطبايي، جلد (. است
نهفته است آن که شهر در اين آيه به عنوان سازه اجتماعي واحد و موجوديت زنده 

هم اوست که روزي دارد . تصوير شده است که روزي دارد و شاکر يا کفران گذار است
و جامه گرسنگي ) اهللا فکفرت بانعم(و هم اوست که قادر است کفران ورزد ) اتيها رزقهاي(

  ) مااذاقها اهللا لباس اجلوع و اخلوف. (و بيمناکي بر قامتش مي پوشند
  
  شهري با ويژگي امنيت = مادر شهر  -۲-۱۴

ين است کند، از آن روي که امن و امنيت آفر القري ياد مي مکه که قرآن از به عنوان ام
ابراهيم پيامبر از خدا مي خواهد که مکه را شهري امن و . مورد ستايش واقع شده است

  .شهروندانش را از امنيت برخوردار سازد
و اذقال ابراهيم ربِ اجعل  هذا بلدا َءامنا وارزق اهله من الثَّمرات من َءامن منهم باِهللا واليومِ «

تفَاُم من کفر املَصرياالخرِ قالَ و إيل عذابِ النار و بِئس قليالً مثَ أَضطره و چون ابراهيم » « عه
را شهري امن گردان، و مردمش را ـ هر کس از آنان که ]  سرزمين[پروردگارا اين : گفت

ولي هر کس : ها روزي بخش فرمود به خدا و روز بازپسين ايمان بياورد ـ از فرآورده
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کنم، سپس او را با خواري به سوي عذاب آتش کفر بورزد، اندکي برخوردارش مي 
  )۱۲۶بقره، آيه (» .کشانم، و چه بد سرانجامي است مي] دوزخ[

  . همانند اين آيه آيه ديگري از سوره ابراهيم است
»االَصنام دبنِي وبين أَن نعبا واجنَءامن ربِ اجعل هذا البلد ياد کن[و » « و اذ قال ابراهيم [

پروردگارا، اين شهر را ايمن گردان و مرا و فرزندانم را از : اهيم گفتهنگامي را که ابر
  )۳۵ابراهيم، آيه (» .پرستيدن بتان دور دار

در اين آيه هدف نهايي و فلسفه امنيت شهر نيز مورد توجه قرار گرفته است بر اين 
 بايست در نهايت به خداخواهي، خداپرستي و پرهيز از شرک بيانجامد اساس امنيت مي

اي مومن با هنجارهاي مومنانه و اخالقي شکل گيرد و سير تعالي و  بايست جامعه و مي
رسد که  اين گونه است که چنين شهري بدان پايه از ارجمندي مي. رشد پيموده است

، ۱۰و طبرسي، جلد  ۴۵۵، ص ۲۰طباطبايي، الميزان، جلد ( .خورد خداوند بدو سوگند مي
  )۳تين، آيه () و اين شهر امن و امان( و هذا البلد االمين )۵۱۱۹۴ص

امن (و امنيت آفريني ) مامون بودن(نکته قابل تأمل رابطه ميان برخورداري شهر از امنيت 
اين دو در يک دور تعاملي بر يکديگر تاثيرگذارده و از سوي ديگر از . شهر است) بودن

اي را شکل  يابنده پذيرند و اين چرخه تأثير و تأثر سير تکاملي رشد يکديگر تأثير مي
انجامد و در قالب حرکتي حلزوني به گسترش حوزه  دهد و به ارتقا سطح امنيت مي مي

از سوي ديگر کعبه . گردد امنيتي و تعميق آن در ساحت و سطوح گوناگون منتهي مي
قلب اين مادر شهر، به عنوان برترين خانه، قبله قبيله توحيد برخوردار از ويژگي امنيت 

  . کعبه را با ويژگي امنيت زايي و ملجا بودن ستوده است قرآن. است
و اذ جعلنا البيت مثابه للناسِ و أَمناً واتخذوا من مقامِ إبراهيم مصلي و عهدنآ إيل ابراهيم و «

دجوکَّعِ السالر و فنيوالعاک فنيلطائا بييت لراي مردم و چون خانه کعبه را ب» «إمساعيلَ أن طَهِر
در مقام ابراهيم، نمازگاهي براي :] و فرموديم[ امني قرار داديم،] جاي[محل اجتماع و 

خود اختيار کنيد و به ابراهيم و اسماعيل فرمان داديم که خانه مرا براي طواف کنندگان و 
  )۱۲۵بقره، آيه (» .معتکفان و رکوع و سجود کنندگان پاکيزه کنيد
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پس بايد خداوند اين » «الَّذي أَطعمهم من جوعٍ و َءامنهم من خوف/ البيتفَليعبدوا رب هذا «
که در گرسنگي غذايشان داد، و از بيم دشمن آسوده ] خدايي[خانه را بپرستيد، همان 

ا فيه آيات بينات بينات مقام إِبراهيم و من دخلَه کانَ َءامن«)۴و  ۳قريش، آيه ( ».خاطرشان کرد
نِ العالََمنيفَإَنَّ اَهللا غَين ع من کَفر بيالً وس إِليه طاعنِ استم يتالب جاسِ حلي النِهللا ع در آن » «و

مقام ابراهيم است، و هر که در آن درآيد در امان ] از جمله[هاي روشن است  نشانه
کسي که بتواند به سوي ] البته بر[است، و براي خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم است، 

  )۹۷آل عمران، آيه ( ».نياز است آن راه يابد و هر که کفر ورزد، يقينا خداوند از جهانيان بي
  
  شهر امن = آرمان شهر -۳-۱۴

اي امن و محيطي  حاکميت نهايي صالحان بر زميني که وعده الهي است، تحقق جامعه
گذشته از دينداري آزادانه و اين حاکميت،. دهد آرامش بخش براي زندگي را نويد مي

  . مندانه، امنيت را براي شهروندان به ارمغان مي آورد رضايت
تخلَف الذين من وعداُهللا الذين َءامنوا منکُم و عملوا الصالحات ليستخلفَنهم في االرضِ کَما اس«

و ليبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً يعبدوننِي ال  کِّنن لَّهم دينهم الَّذي ارتضي لَهمميقَبلهِم ولَ
خدا به کساني از شما که ايمان » «يشرِکونَ يب شيئًا و من کَفَر بعد ذلک فَاولئک هم الفاسقون

اند وعده داده است که حتما آنان را در اين سرزمين  آورده و کارهاي شايسته کرده
] خود[ار دهد، همان گونه که کساني را که پيش از آنان بودند جانشين قر] خود[جانشين 

قرار داد، و آن ديني را که برايشان پسنديده بود به سودشان مستقر کند، و بيمشان را به 
مرا عبادت کنند و چيزي را با من شريک نگردانند، و هر کس ] تا[ايمني مبدل گرداند 

  )۵۵نور، آيه (» .افرمانندپس از آن به کفر گرايد آنانند که ن
  
  امنيت واقعي نه توهمي  -۴-۱۴

شاخصه امنيت بدان پايه از اهميت برخوردار است که قرآن مقوله امنيت پنداري، امنيت 
اي براي شهر و شهروندان  انگاري و توهم امنيت يا امنيت توهمي را به عنوان مخاطره
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دارد و آنان را به ناامني  ز برحذر ميکند و آنان را از امنيت خيالي و توهم آمي تلقي مي
  . دهد هاي پنهان مستور و نامشهود توجه مي

افأمن أهلُ القُري أن يأتيهم بأسنا بياتا و هم نائمون، أو أَمن أهلُ القُري أَن يأتيهم بأسنا «
گاهان ـ در اند از اين که عذاب ما شام آيا ساکنان شهرها ايمن شده» «ضحي و هم يلعبون

اند از اين  اند ـ به آنان برسد؟ و آيا ساکنان شهرها ايمن شده حالي که به خواب فرو رفته
و  ۹۷اعراف، آيه (» عذاب ما نيمروز ـ در حالي که به بازي سرگرمند ـ به ايشان در رسد؟

هر چند در اين آيات به يکي از ساحات ناامني اشاره شده است لکن اين گوياي آن ) ۹۸
که امنيت انگاري کاذب و ناواقعي، خود نوعي ناامني پنهان است که بايد مورد  است

در روايات اسالمي متعددي به جايگاه و نقش امنيت اشاره شده است . توجه قرار گيرد
  :همانند

  
  امنيت نياز عمومي 

در . هاي مختلف تأثير گذار است امنيت به مثابه يک نياز همگاني، فراگير و در اليه 
ثالثه اشباع حيتاج الناس طرا اليها، االمن و العدل و «: آمده است) ع(يتي از امام عليروا

» .امنيت، عدالت، و فور نعمت. سه چيز است که تمام مردم به آنها نيازمندند» «اخلصب
  )۱۳۱ابن شعبه حراني، ص (

هر هاي اساسي و بنيادين جامعه و ش امنيت، عدالت و برخورداري و فراواني از ويژگي
  . گردد است که فقدان هر يک ناظر به همان حوزه، به نابساماني شهر منتهي مي

  
  جايگاه امنيت  -۲

هاي چندگانه و چند گونه دارد در اين ميان جايگاه  ها و ويژگي شهر سامان يافته شاخصه
در ) ع(هاي ديگر از ميان سخنان امام علي بلند امنيت در مقايسه با بسياري از شاخص

  :فرمايد آن جا که مي. يابي است الغه قابل دستنهج الب
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و ال تدفعن صلحا دعاک اليه عدوک و هللا فيه رضي، فان يف الصلح دعه جلنودک و راحه من «
هرگز پيشنهاد صلح از طرف دشمن را که خشنودي خدا در آن » «مهومک و امنا لبالدک

در صلح تامين  است رد مکن که آسايش رزمندگان و آرامش فکري تو و امنيت کشور
قابل ) ع(نکات در خورد تامل ذيل از بيان امير المومنين ) ۵۳البالغه، نامه  نهج(» .گردد مي
  . برداري است بهره

اهميت امنيت بالد تا آن پايه و اندازه است که حاکم مجاز نيست درخواست مصالحه 
نمايد و شهر دشمن را در فرضي که مخالفت با رضاي پروردگار در آن نهفته نيست، رد 

  . را به پرتگاه ناامني ببرد
 . امنيت شهر و شهروندان از شاخصه هاي شهر مطلوب و آرماني است

رفتار و کنش دلجويانه حاکمان و شهروندان از هنجارهاي حاکم بر مناسبات شهري 
  . شود شمرده مي

 
  گرايي و وحدت جامعه شهري و پرهيز از واگرايي  ـ هم۱۵

ر مختلف اجتماعي در يک شهر و پرهيز از تفرقه و تشتت وحدت و همگرايي اقشا
کلمه، تضمين کننده صالبت جامعه شهري است و از گسترش و رشد فساد در شهر 

شناسي تحوالت رخ داده در  در مقام ارزيابي و آسيب) ع(امام علي. کند پيشگيري مي
  : کند زگو ميبصره، نقش فتنه گران را که موجب تشتت کلمه جامعه مصر شدند چنين با

و علي اهل مصر کلهم يف طاعيت و علي بيعيت فشتتوا کلمتهم علي مجاعتهم و وثبوا علي «
و بر مردم شهري که تمامي آنها بر اطاعت من و وفاداري » «شيعيت فقتلوا طائفه منهم غدرا

در بيعت با من وحدت داشتند هجوم آوردند و آنان را از هم پراکندند و در ميانشان 
از سوي ديگر . پس گروهي را با نيرنگ کشتند. افکندند و بر شيعيان من تاختند اختالف

بايست از نظر  هاي جامعه شهري است و نمي پيمان شکني به عنوان يکي از آفت
  )۲۱۸البالغه، خطبه  نهج(» .ريزان شهري دور بماند برنامه
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آگاه باش که خداوند مرا »« اال وقد امرين اهللا بقتال اهل البغي و النکث و الفساد يف االرض«
واسطي، (» .دستور به کشتار متجاوزين، پيمان شکنان و فساد کنندگان در زمين داده است

  )۱۰۷ص
  

  ـ اولويت سکونت گزيني در شهر بزرگ ۱۶
ترين تصميماتي است که انسان در طول  انتخاب محل سکونت و گزينش شهر از حساس

را به انتخاب محل سکونت در شهرهاي بزرگ  قرآن مردمان. نمايد زندگي خود اتخاذ مي
  . کند جامع و فرهنگ محور توصيه مي

و اَوحينا إيل موسي و اخيه أن تبوَء القومکُما بِمصر بيوتاً و اجعلوا بيوتکُم قبلَه و اَقيموا «
ننيمرِ املوشب و لوهدو تن براي قوم خود  و به موسي و برادرش وحي کرديم که شما» «الص

هايي ترتيب دهيد و سراهايتان را رو به روي هم قرار دهيد، و نماز بر پا  در مصر خانه
  )۸۷يونس، آيه ( ».داريد و مومنان را مژده ده

همان گونه که در تحليل واژگان آمده، عبارت است از شهر بزرگ (مصر در لغت عربي 
  :فرمايد نيز مي) ع(و جامع امام علي

در شهرهاي بزرگ سکونت کن زيرا » «و اسکن االمصار العظام فاا مجاع املسلمني ....«
  )۶۹البالغه، کتاب  نهج(» .مرکز اجتماع مسلمانان است

روشن است که بهترين مکان براي محل سکونت شهري است که زمينه رشد و 
) ع(يهاي انساني را فراهم آورد از اين روي امام عل شکوفايي استعدادها و ظرفيت

  : فرمايد مي
هيچ شهري براي تو بهتر از شهر » «ليس بلد با حق بک من بلد، خري البالد ما محلک«

  )۴۴۲البالغه، کلمه قصار  نهج( ».ديگري نيست بهترين شهرها آن است که پذيراي تو باشد
  

) با تمامي معاني پذيرش(با اين تفسير بهترين شهر شهري است که پذيراي شهروند 
  . را رشد داده و تعالي بخشد باشد و او
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  ـ وجود طبقات و صنوف مختلف اجتماعي ۱۷
استقرار طبقات مختلف اجتماعي و صنوف شهروندان در يک شهر به آن جامعه شهري 

شهرونداني که در چنين شهرهاي . کند بخشد و آن را به مدينه تبديل مي جامعيت مي
ريزي و  ا در تصورات، برنامهجامع ساکن اند از آسيب تک بعدي بودن و جمود و خط

دهد  مالک را به اين نکته هشدار مي) ع(امام علي. مانند ايده پردازي کم و بيش مصون مي
  . نياز نخواهد بود کدام از اين صنوف بي دهد که از هيچ وبه او تذکر مي

و اعلم ان الرعيه طبقات ال يصلح بعضها اال ببعض و ال غين ببعضها عن بعض فمنها جنود «
اهللا و منها کتاب العامه و اخلاصه و منها قضاه العدل و منها عمال االنصاف و الرفق و منها اهل 
اجلزيه و اخلراج من اهل الذمه و مسلمه الناس و منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقه 

 باشند هاي گوناگوني مي اي مالک بدان مردم از گروه» «السفلي من ذوي احلاجه و املسکنه
نياز  ها از گروه ديگر بي که اصالح هر يک جز با ديگري امکان ندارد و هيچ يک از گروه

از آن قشرها، لشکريان خدا، نويسندگان عمومي و خصوصي، قضات دادگستر و . نيست
کنندگان ماليات، تجار و  دهندگان، پرداخت کارگزاران عدل و نظام اجتماعي جزيه

ران و نيز طبقه پايين جامعه يعني نيازمندان و و بازرگانان، صاحبان صنف و پيشه
 )۵۳البالغه، کتاب  نهج( ».باشند مستمندان مي

  
  گيري نتيجه

اي  توان چنين نتايجي را به دست آورد، شهر به عنوان پديده از مباحث ياد شده مي
هاي معيني همانند محيط جغرافيايي مناسب،  از حيات در فرض وجود شاخصه برخودار
هاي مواصالتي  ها، راه ها، استواري و استحکام سيسأمندي در ت نابع آبي، هدففراواني م

ي، نوارگي و جهت يافتگي، آبادي و آبادا سهل و امن، فاصله مناسب با ساير شهرها، نظام
نظام حفاظتي محيط زيست، شهروندان شايسته، نهادهاي راهبري و هدايتي، مديريت 

گرايي شهري، استقرار صنوف و  يت جامع، همجامع و کالن نگر، برخورداري از امن
اي است انساني که قابليت تحقق و رخ داد مناسبات و  طبقات اجتماعي مختلف، سازه
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هاي انساني و اخالقي و تحقق مدنيت شاخص مند شهري را داراست چنين شهري  کنش
ني هاي اخالقي دي زيستگاه مناسب و آرماني انسان براي رشد و تعالي ملکات و ارزش

  .است
ها و تأسيس ساز و کارها و نهادينه شدن آن  ريزي ها، برنامه بر اين اساس تمامي طراحي

هاي يادشده و با رعايت الزامات و قواعد مبتني بر آن صورت  بايست در چهارچوب مي
  .گيرد
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  کالبد و فرهنگ خانه در منابع اسالمیهای شاخصه
  

  ∗ابوالحسن فياض انوش
  ∗∗عباسعلي سنائي راد

  چکیده 
چنان سرايي که بايد مطلوب و مقصود يک مسلمان  آرمان سراي مسلمان يعني آن     
حل سکونت انسان تحت شرايط مختلف محيطي، اقليمي و فرهنگي سراي يا م. باشد

اي قرار  هاي اخالقي ويژه پذيرد و تحت ضوابط ارزشي و توصيه شکل خاصي مي
محيط پيراموني خود به  -هر دين و آييني با تأثيرپذيري از ـ و تأثيرگذاري در . گيرد مي

اصي از سرا و مأوا براي اش، به شکل دهي نوع خ هاي تربيتي فراخور اهداف و آرمان
همه مکاتب و مذاهب با توجه به اهميت و اصالت نهاد . کند پيروان خودش اقدام مي

خانواده در کمال بخشيدن به انسان و تحقق بخشيدن به استعداد هاي او، نمي توانند از 
ها بينيم نه تن تأثيرگذاري اين نهاد ديرپاي تاريخ بشر غفلت نمايند و از اين روست که مي

اديان الهي بلکه حتي مکاتب بشري نيز در اين زمينه تالش دارند تا موازين، معيارها و 
استانداردهاي مورد نظر خود را براي شکل دادن به کالبد فيزيکي خانه و زندگي 

به مخاطبان خود عرضه نموده و نهايتاً آن  -خانوادگي ـ و در يک کالم آرمان سرا 
ت اسالم نيز از اين حکم فراگير تاريخي مستثنا نبوده و بلکه ديان. موازين را محقق سازند

به واسطه ادعاي خاتميت تالش کرده است تا ضوابط و معيارهايي کارگشا و ماندگار 
  . براي شکل بخشيدن به خانه و سرايي در طراز يک انسان مسلمان عرضه نمايد

چنان تصويري از  آن چه در پي خواهد آمد تالشي است براي به دست دادن آن     
) کتاب خدا و سنت رسول خدا و ائمه طاهرين(خانه اسالمي که بر اساس متون اسالمي 

با اذعان به اين نکته مهم که اين تالش ادعاي استقصاي کامل را . حاصل آمده است

                                                           
  استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان ∗

  ی علميه اصفهان محقق حوزه ∗∗
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اي از دو شاخصه هيأت ظاهري و فرهنگ  ندارد و با توجه به اين نکته که هر خانه
  . شود به ترسيم سيماي خانه و فرهنگ خانه در اسالم اقدام مي داخلي برخوردار است

  آرمان سرا ، خانه، بيت، منزل، دار، مسکن، مسلمان  :کليد واژگان
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  مقدمه  
اولين و پايدارترين تأثيراتي که يک انسان از محيط فيزيکي و فضاي فرهنگي      

خانه و خانواده . دهد ميکند در خانه و در ميان خانواده روي  زندگاني خود کسب مي
پذيري انسان است و تأثيرپذيري و تأثير گذاري ميان خانه و  نقطه آغازين روند اجتماع

اگر اين نکته بديهي را از . خانواده از يک سو و انسان از سوي ديگر، روندي طبيعي دارد
در ميان  ها در هر مقطعي از زندگاني خود در يک خانه و غالباً ياد نبريم که قاطبه انسان
برند، درخواهيم يافت که اين روند تأثير پذيري و تأثيرگذاري  يک خانواده بسر مي

همواره همراه انسان خواهد بود با اين تفاوت که در مقطعي از زندگي يعني دوران 
کودکي و جواني، انسان بيشتر تأثير پذير است و در مقطعي که خود عهده دار تشکيل 

  . شود گر مي شود، نقش اثر گذار او بيشتر جلوه خانه اش ميخانواده و شکل دادن به 
خانه هر انسان مأمن اوست و اين مقام امن عهده دار تأمين دو رشته نيازهاي امنيتي      

گرچه به . نيازهاي امنيت روحي و رواني -۲نيازهاي امنيت جسمي  - ۱: انسان است
ن امن براي محافظت انسان در برابر مندي از يک مکا طور طبيعي نياز به سر پناه و بهره

ترين علت سکونت  ، اولين و مهم...عوارض طبيعي نظير سرما و گرما و باد و باران و 
انسان در يک مکان بوده است و دوران غارنشيني حيات بشر هم بر همين اساس توجيه 

. ساخت توان و نبايد کارکرد خانه را به همين رفع نياز مادي منحصر گردد، اما نمي مي
ها و خلقيات و  تأثيري که فضا و محيط سراي زيست انسان در شکل دهي به نگرش

اي است که بسياري از مردم شناسان براي تمايز نهادن  گذارد به گونه آرزوهاي او مي
ها و  هايي که ميان زيستگاه ميان مراحل مختلف حيات فکري و فرهنگي انسان، از تفاوت

بدينسان . گيرند و مأواي انسان وجود دارد، مدد مينحوه ساخت و پرداخت مسکن 
، )اعم از روستانشيني و شهرنشيني(ادواري چون غارنشيني، چادر نشيني و يکجانشيني 

. شود بر اساس نوع سرايي که انسان براي نشيمن خود تدارک ديده است متبلور مي
عي خود را با انديشه اجتما  بنيان) ق ۷۳۲ـ  ۸۰۸(المثل فردي چون ابن خلدون  في

و ) باديه نشيني(تمرکز بر تقابل دو مرحله اساسي تاريخ زندگي انسان يعني چادر نشيني 
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ي آن، تمدناستوار کرده و از رهگذر بررسي اين تقابل و اثرات ) شهرنشيني(يکجا نشيني 
  )به بعد ۲۲۵، ۱ابن خلدون، ج(. نائل شده است» علم عمران«به تأسيس 

توجه به امکان رشد و تعالي بهتر استعدادهاي انسان در محيط ديانت اسالم با      
شهري، از مناديان و مشوقان جدي شهر نشيني بوده و تاريخ اسالم نيز با محوريت يافتن 

شهر يا مدينه به واسطه برخورداري از . شود مدينه است که وارد مرحله تأسيسي خود مي
ن يعني اقتصاد، فرهنگ و سياست امکان تجميع سه حوزه مختلف حيات اجتماعي انسا

با شهر است که . رساند در يک مکان، به پيشبرد اهداف تکاملي نوع بشر بهتر ياري مي
شهر نماد گريز نسبي انسان از سيطره . سازد خود را محقق مي اللهي خليفةانسان قدرت 

 در مذمت باديه نشيني از رسول خدا. ی خالقيت اوست طبيعت و بارزترين تجلي قوه
هر که به باديه نشيند و مسکن به بيابان دارد درشت «: من بِدا جفا: روايت شده است که

اي نيز به فقدان مجالس  در علت يابي چنين پديده )۱۹۰، ۱۳۷۷ابن القضاعي،(. »طبع گردد
گرچه  )۱۹۰، ۱۳۷۷ابن القضاعي ،(. علما و کلمات حکما در محيط باديه اشاره شده است

اي برتر از باديه  روستايي هر دو از مصاديق يکجانشيني و مرحله زندگي شهري و زندگي
شوند، اما حتي در ميان اين دو نحوه زيست نيز ترجيح شهر در اسالم  نشيني تلقي مي

مولوي در اشاره به همين ترجيح است که با استناد به گفتار رسول . شود مشاهده مي
  : گويد مي) ص(خدا

 ده مرو، ده مرد را احمق کند«

 شنو اي مجتبي) ص(قول پيغمبر

 هر که در رستا بود روزي و شام

 وانکه ماهي باشد اندر روستا... 

 

 عقل را بي نور و بي رونق کند 

 گور عقل آمد وطن در روستا

 تا به ماهي عقل او نبود تمام

 »روزگاري باشدش جهل و عما

 )۵۱۷مولوي، دفتر سوم، بيت (                   

عهده دار رسالتي بود که اولين ويژگي آن » باديه عربي«در مقابل » اسالميمدينه «     
مسجد، خانة .برخورداري از کانون فرهنگي مشخص و مجسمي با عنوان مسجد بود

متقين بود و فرهنگي که قرار بود در مسکن و سراي مسلمانان حاکم گردد، از اين کانون 
ين کارکرد مسجد بود که آن را با صفت در اشاره به هم) ص(گرديد و پيامبرصادر مي
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مسجد به ) ۴۱، ۱۳۷۷القضاعي،(خانه هر فرد متقي توصيف کردند؛ المسجد بيت کل تقي 
عنوان کانون هويت شهر اسالمي به انسان مسلمان هويت و شخصيت اجتماعي مي

القراي اعراب همين  گرچه مکه دوران شرک نيز به عنوان ام )۱۳۷۶،۲۱۸عثمان، (. بخشيد
قرار بود اين نقش فرهنگي را با ) ص(اما مدينه پيامبر. کرد نقش فرهنگي را ايفا مي

رويکردي مصلحانه و پيرايش گرانه انجام دهد نه بدان گونه که مکة مشرکين انجام 
به عبارت بهتر مدينه اسالمي در آن واحد عهده دار دو . داد؛ بدعت آلود و فاسقانه مي

ها از  ها از باديه به مدينه و هجرت دادن انسانن انسانهجرت داد: وظيفه گرديده بود
  .ی اسالمي ی شرک به مدينه مدينه
بخشيد از دو اقتضاي اقليمي و  هايي که کالبد فيزيکي شهر اسالمي را شکل مي خانه     

به ديگر سخن گرچه اسالميت شهر اسالمي در رعايت . پذيرفت فرهنگي تأثير مي
گرديد و اين اقتضاي فرهنگي شهر اسالمي بود ،  ي لحاظ ميموازين ساخت و ساز بايست

اما به فراخور توسعه قلمرو اسالم و گرويدن اقوام و ملت هاي مختلف و برخوردار از 
هاي خود را در مصالح و ريخت  اقليم هاي متفاوت اقتضاي اقليمي و جغرافيايي نشانه

م در برابر اقتضاي اقليمي و در حالي که اسال. گذاشت ظاهري سراي مسلمانان برجا مي
داد و در برابر اقتضاي  جغرافيايي، تابع منطق طبيعت بود و رويکردي تکثرگرا را بروز مي

بدين سان بود که در . گذاشت فرهنگي، وجهه توحيدي و انسان ساز خود را فرو نمي
اسالمي، نوعي هماهنگي ميان نيازها و اقتضاآت فرهنگي و  تمدنطي دوران اعتالي 

هاي مسلمانان در شهرهاي مختلف اسالمي بروز  اقليمي در شکل بخشيدن به خانه
اصل اساسي در اين ميان عبارت بود از تعالي و گشادگي روحي انسان مسلمان . يافت مي

هاي تنگ و بعضاً پر پيچ و خم  اگر چه کوچه. و احساس امنيت جسمي و روحي او
گذاشت،  هاي اسالمي را به نمايش مي رزمينشهرهاي اسالمي، اقتضاي امنيتي و اقليمي س

هاي دلگشا، محملي بود براي جوالن و بروزِ وسعت فکر  در عوض سراهاي فراخ و خانه
در اشاره به همين واقعيت است که نويسنده کتاب . و گشادگي روحي انسان مسلمان

حاضر  هاي تنگ عصر هاي وسيع و خانه مقايسه خيابان«: شود که شهر اسالمي متذکر مي
هاي وسيع شهرهاي اسالمي قديم که انسان در آنها احساس  هاي تنگ و خانه با خيابان
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ها  هايي را که در آن خانه کرد تمام جهان از آن اوست، ارزش زيبايي زندگي انسان مي
کند و کج سليقگي  کردند و در آن خيابان ها رفت و آمد داشتند روشن مي زندگي مي

هاي کوچک که غالباً از هشتاد متر  هاي عريض و خانه خيابان بشر معاصر را در انتخاب
توان  البته همان گونه که مي )۱۸۶، ۱۳۷۶عثمان، (. »کند کند اثبات مي مربع تجاوز نمي

ها در شهرهاي قديم اسالمي اقتضاي تحميل شده از  دريافت تنگي معابر و گذرگاه
بوده است و نه يک شاخصه غير جانب نيازهاي امنيتي، اقليمي،اقتصادي آن روزگاران 

قابل تخطي و چنان چه امکان غلبه بر اين نيازها و اقتضاآت از طُرق مختلف حاصل 
ها  هاي عريض و فراخ در عين برخورداري از خانه شد، شکل دادن به معابر و خيابان مي

 ۱۷احداث معابر عريض در شهر کوفه به سال . و منازل وسيع دور از دسترس نبود
  .اي دارد و خيابان چهارباغ در اصفهان عصر صفوي ،نشان از چنين تجربههجري 

ها و يا  در هر حال آن چه که در اين مقاله در صدد آنيم کندو کاوي گذرا در توصيه     
اشاراتي است که در خالل متون اسالمي در خصوص نحوه شکل دهي به ساختمان خانه 

  . خورد چشم ميو يا فضاي فرهنگي حاکم بر محيط خانه به 
  

  خانه و سراي 
کنيم، در  بدان اشاره مي» سراي«يا » خانه«هايي چون  آن چه را در زبان فارسي با واژه     

. کنند نمايندگي مي» مسکن « و » منزل «، »دار«، »بيت«هايي چون  زبان عربي عمدتاً واژه
دار، از . اران را گويندشود و مطلق النه جاند بيت، به معناي جايي که انسان بدان وارد مي

منزل، جاي فرود آمدن . شود ريشه دور به محيط و محل تمرکز موضوعي خاص گفته مي
اي از دوران زندگي باديه نشيني و کوچندگي انسان را با خود به همراه  را گويند و نشانه

ان و کرد و آن را بر پشت استر دارد يعني زماني که بشر خانه خود را با خود جا به جا مي
آمد و پس  کرد و در هنگام ضرورت به همراه آن از چارپايش فرود مي چارپايان حمل مي

مسکن نيز به مطلق محل . کشيد از اقامت موسمي در دياري، مجدداً آن را به دوش مي
 )هاي مربوطه فرهنگ الروس، مدخل واژه: ک . ر (. شد زندگي و استراحت انسان اطالق مي

از ميان . و نوع سکونت داشت؛ اسکان فيزيکي و سکينه روحيواژه مسکن اشاره به د
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کاربرد بيشتري در متون اسالمي » دار«و » بيت«اين واژهاي عربي دو واژه نخست يعني 
ی فارسي  البته همان تفاوت ظريف و مهمي که ميان دو واژه. و به ويژه قرآن دارند

عناي اطاق و دومي را به معناي وجود دارد و لغت شناسان اولي را به م» سراي«و » خانه«
هم وجود دارد؛ بيت » دار«و » بيت«ی عربي  گيرند، ميان دو واژه ی خانه در نظر مي حاليه

اي که شامل  معادل خانه است به معناي اطاق و دار معادل سراي است به معناي محوطه
ت که در شايد به همين دليل اس )خانه: معين، مدخل (شود  ها و حياط و غيره مي اطاق

استفاده کرد اما از واژه دار در اين ) اهللا الحرام بيت(توان از لفظ بيت  اشاره به کعبه مي
  . شود استفاده نمي

  
  خانه و سراي در قرآن  

در قرآن کريم در هشت مورد کلمه دار به کار رفته و در تمامي اين موارد کلمه دار      
. دتاً اخالقي و ارزشي پيدا کرده استاي ديگر اضافه گرديده و معنايي عم به واژه

داراالخره  )۲۸ابراهيم، (دارالبوار  )۱۴۵اعراف، (دارالفاسقين  )۱۲۷و انعام،  ۲۵يونس، (دارالسالم 
اين نوع  ).۲۸فصلت، (و دارالخلد  )۳۹غافر، (دارالقرار  )۳۵فاطر، (دارالمقامه  )۳۰نحل، (

کند که در لسان قرآن  فرض متمايل مي کاربرد واژه دار در قرآن، ذهن را به پذيرش اين
کلمه دار اساساً در مواضعي که اشاره به فضاي روحي و فکري و ارزشي حاکم بر محيط 

ی بيت که به  از سوي ديگر کلمه. يابد کند، کاربرد مي زندگي انسان ضرورت پيدا مي
ه کالبد و شود که ب کرات در قرآن کريم به کار رفته است، عمدتاً در مواضعي ديده مي

و يا اول بيت  )۹۳اسراء، (بيت من زخرف : به عنوان نمونه. هيأت ظاهري خانه اشاره دارد
شعرا، (و يا من الجبال بيوتاً  )۴۱عنکبوت، (العنکبوت  و يا بيت )۹۶آل عمران، (وضع للناس 

در قرآن به کار برده شده است که ) سه مورد(اي محدود  کلمه مسکن نيز به گونه ).۱۴۹
و بيشتر داللت برسکينه و  )۱۲و صف،  ۷۱توبه، (مورد آن با صفت طيبه همراه شده  دو

و سرنوشت  )۵سباء، (آرامش اخروي انسان دارد و در يک مورد ديگر با اشاره به قوم سبا 
  . گردد عذاب آور آنان تلقي اسکان و سکونت گاه فيزيکي به ذهن متبادر مي
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هاي يک آرمان سراي در خورِ  چه در باره شاخصه نروي هم رفته از آيات قرآني آ     
گردد، اشاراتي است ناظر بر اهميت فضاي معنوي و فکري حاکم  فرد مسلمان مستفاد مي

اين در حاليست که لحن و بيان قرآن در . بر خانه و لزوم دقت در تأمين چنين فضايي
آن که لحن انشايي و  اشاره به کالبد فيزيکي و به اصطالح معماري سراي و خانه بيش از

المثل با وجود آن چه که از تاريخ اسالم  في. توصيه اي باشد، لحن و بيان توصيفي است
تر نيز بدان  شود و پيش در جهت تشويق سکونت در شهر دريافت مي) ص(و سيره پيامبر

حتي در جايي که . اشارت شد، در قرآن کريم سفارش صريحي در اين باب نمي يابيم 
اي باديه نشينان يعني خيمه و چادر اشاره مي شود لحن کامال توصيفي و بدور ه به خانه

واهللا جعل لکم من بيوتکم سکناً و جعل لکم من جلود االنعام بيوتاً : گذاري است از ارزش
تستخفوا يوم ظعنکم و يوم اقامتکم و من اصوافها و اوبارها و اشعارها اثاثاً و متاعاً ايل 

ها  تان را جاي آرامشتان قرار داد و از پوست چهارپايان برايتان خيمههاي خدا خانه. حني
ساخت تا به هنگام سفر و به هنگام اقامت از حمل آنها در رنج نيفتيد و از پشم و کرک 

  )۸۰نحل، (. و مويشان تا روز قيامت برايتان اثاث خانه و اسباب زندگي ساخت
  

  آيات و روايات اسالمي  هاي سراي و خانه در ترين شاخصه برخي از مهم
چه را که با عنوان توصيه ها و تحذيرهاي قرآني در خصوص شکل دادن  در ادامه آن     

. کنيم توان استنتاج کرد مرور مي به سراي يک مسلمان از آيات و روايات اسالمي مي
هيأت ظاهري سراي «ها و تحذيرها در دو بخش  براي تسهيل در استفاده، اين توصيه

  : گردد ارائه مي» فرهنگ حاکم بر داخل سراي مسلمان«و » مسلمان
  

  :هيأت ظاهري سراي مسلمان؛ برخي بايدها و نبايدها
در آستانه خروج از کشتي از خداوند منزل و ) ع(نوح نبي: )۲۹مؤمنون، (منزالً مبارکاً      

و  برکتاگر کلمه مبارک را در بار معنايي . کند قرارگاهي مبارک درخواست مي
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خيزي زمين در نظر بگيريم، برکت دار بودن مکان زندگي انسان از مشخصات  حاصل
  .ظاهري سراي مسلمان خواهد بود

که به پشتوانه و دلگرمي  قوم خويش را از اين) ع(صالح پيامبر: )۱۴۹شعراء، ( بيوتاً فارهني
يه نشان آ. دهد هاي تراشيده شده در دل سنگ به معارضه با خدا برخيزند پرهيز مي خانه
و مستحکم نيست بلکه حالت روحي  خانه سنگيچه مذموم است  دهد که آن مي

هايي است که به شادخواري و غفلت از ياد خدا  سرکشي و اعراض ساکنان چنين خانه
 . اند فرو غلتيده

 بي حفاظ بودن خانهدر جنگ احزاب برخي از منافقان : )۱۳احزاب، ( ان بيوتنا عوره     
گرچه آيه . انه کرده و قصد فرار از جنگ و بازگشت به مدينه را داشتندهايشان را به

توان  اي بود براي فرار، اما مي حفاظ نبود و اين فقط بهانه هايشان بي تصريح دارد که خانه
دريافت حفاظ داشتن خانه ضرورتي است انکار ناپذير تا مبادا به واسطه فقدان آن 

 .ايف خطير پديد آيداي براي کوتاهي از انجام وظ بهانه

مساکن و منازل مردمان سبا از : )۱۵سبا ، ( لقد کان لسبا يف مسکنهم آيه جنتان     
اي برخوردار بوده که خداوند اين وضعيت را به عنوان روزي الهي و  دو گانه هاي بوستان

آيه بعدي . شادي و خرمي وصف کرده است يعني وضعيتي ستوده و توصيه شدني
که عذابي که خداوند بر قوم سبا نازل کرد هيچ تالزمي با وضعيت  به اينتصريح دارد 
ها نداشته است بلکه رهاورد اعراض سبائيان از شکر نعمات الهي بوده  خرمي بوستان

 . است

ساختن و افراشتن هر بنايي که دو ويژگي از : )۱۲۸شعراء، (اتبنون بکل ريع آيه تعبثون 
و ساختماني که براي  ساختمان بي کارکرد و عبث: ظاهر آن هويدا باشد مذموم است

 . شود ارضاي حس تفاخر و جاودانگي بخشيدن بنا مي

دهد که  فرمان مي) ع(خداوند به موساي نبي: )۸۷يونس (واجعلوا بيوتکم قبله      
اي باشد که عبادتگاه و قبله باشد و در آن نماز به پاي  سازيد به گونه هايي که مي خانه
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اي که از اين آيه در زمينه هيأت و شکل ظاهري سراي مسلمان  داقل استفادهح. داريد
 .  در هر سرايي است مکاني براي عبادتتوان داشت پسنديده بودن اختصاص  مي

) ع(از اين که امام علي) ع(امام صادق  ):۱۶۱، ۷۳مجلسي، ج( للصلوه... جعل بيتاً يف داره ... 
خود در نظر گرفته  براي نمازچک و نه بزرگ ـ مناسب ـ نه کو اطاقيدر سراي خود 
گردد ايجاد جايگاه نيايش و عبوديت در خانه،  سان روشن مي بدين. دهد بود، خبر مي

 .شود معنويت و حالت روحانی آن در تمام فضای خانه سرايت کند سبب می

انه بر نماي بيروني خ بسم اهللا ی لفظ براي حفظ و حراست اهل خانه از هالکت، تعبيه 
 )۹۳۷قمي، (. توصيه شده است

اند که جبرييل از جانب  فرموده) ص(پيامبر اکرم: )۶۱۴محاسن ،( ينهي عن تزويق البيوت... 
آراستن منزل با  تزويق خدا پيام آورد که خداوند تزويق سراها را نهي کرده است و

 . صورت و مجسمه جانداران است

را  مصالح حراماستفاده از سنگ و ) ص(مبر اکرمپيا: )۵۲۷صالحي، ( ...اتقوا احلجر احلرام 
 .شمرند ی ويراني خانه برمي در ساخت و ساز سراي هر مسلماني مايه

چه افزون بر  در ساخت و ساز سراي آن: )۱۶۱صالحي، ( ...فَضلَ عن ظل بيت ... 
 .  ناستوده است) و جلوه آراييتجمل (ها باشد  ضرورت

حتماً خانه ديگري را براي خريد در  فروش خانهقبل از  :)۵۲۶صالحي، ( ...من باع داراً 
 .نظر داشته باشيد وگرنه پول فروش خانه بي برکت خواهد شد

منزل موجب تلف  فروش غير ضروري: )۱۶۰صالحي، ( ...من باع عقر دار من غري ضروره 
 . شود شدن پول آن مي

را براي خريد در  همسايگان فروش خانهدر : )۵۲۷صالحي، ( فليعرضه علي جاره... 
 . اولويت قرار دهيد

براي اطاق پذيرايي در هنگام ساخت خانه، يک : )۱۶۰صالحي، ( الضيافه زکاة الدار بيت
 . مهمان پذيري و مهماني دادن در آن تعبيه شود که اين زکات سراي مسلمان است
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آيه را به  سزاوار است انسان مسلمان سراي خود: )۳۹، ۲صدوق، ج( واکتب عليه آيةالکرسي
 . زينت دهد الکرسي

 ارتفاع اند که فرموده) ع(امام صادق ):۳۹، ۲صدوق، ج( ...کل بيت اکثر من مثانيه اذرع     
 . براي سقف خانه نکوهيده است) متر ۴تقريباً (بيش از هشت ذراع 

 نگهداري کبوترامام صادق توصيه به : )۱۶۲، ۷۳مجلسي، ج( واجعلوا احلمام يف اکناف الدار
توان از  ها در منزل توصيه شده مي از ديگر حيواناتي که نگهداري آن.در خانه کرده اند 

 )۴۰۰ – ۴۰۳همان، (. گوسفند و بز و مرغ و خروس ياد کرد

بوده  سگاز حضرت صادق منقول است که مکروه است در خانه مرد مسلمان «    
ها مگر سگ شکاري يا  منقول است که خير نيست در سگ) ع(از اميرالمؤمنين«و » باشد

ايشان دور باشد از  رخصت دادند جماعتي را که خانه ) ص(رسول خدا«و » سگ گله
از ديگر حيواناتي که  )۴۰۹و  ۴۰۸حليه المتقين، / مجلسي (» .آباداني که سگ نگاه دارند

همان، (. توان از فاخته و طاووس نام برد نگهداري آنها در خانه ناستوده دانسته شده، مي
۴۰۷ – ۴۰۴(   
و جاروب کردن داخل و برون  زدودن تار عنکبوتهايي نيز در خصوص  توصيه    

 )۴۱۳حليه المتقين ، / مجلسي (. وارد شده است) ص(سراي از قول پيامبر 

 آبريزگاهشايسته است  ):۲۵۰،  ۲مستدرک، ج( الدار  ينبغي ان يکون املخرج يف استر موضع ف
ساکنان آن سراي باشد و در احکام فقهی نيز آمده  تبدور از رؤيهر سرايي در محلي 

 . است که مستراح در جهت قبله ساخته نشود

امام صادق از امام علي نقل  ):۱۵۷،  ۷۵مجلسي، ج( يف بيت ليس له باب و ال ستر...     
 . ندارد، مکروه است در و پردهفرمايند که استراحت و خواب در خانه اي که  مي

را نشانه مروت صاحب  فرش نفيسبرخورداري سراي مسلمان از  )ع(امام موسي کاظم
   )۳۹۷حليه المتقين، / مجلسي (سرا دانسته اند 

سکونت گزيند، نبايد  خانه خرابکسي که در : )۶۹، ۲صدوق، ج(نزل يف بيت خرب ...     
 .  انتظار داشته باشد خداوند حافظ او باشد
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از ) ص(فرمايند پيامبر مي) ع(امام صادق ) : ۱۸۸،  ۷۳مجلسي، ج(سطح غير محجر ... 
 . داد نداشته باشد، پرهيز مي حصار و نرده خسبيدن بر پشت بامي که

بيشترين توصيه در خصوص ريخت و فضاي فيزيکي خانه مربوط است به   
  : هايي در اين زمينه وسعت و فراخي آن نمونه

  . اي از خوش بختي است شانهن بزرگي سراي: )۳۰۳،  ۷۶مجلسي، ج( کربالدار من السعاده -
آن ) ع(به علي ) ص(هاي پيامبر  از توصيه: )۱۵۷،  ۷۳مجلسي، ج(دار قوراء ... العيش في 

  . است سراي با وسعتاست که زندگي واقعي در گرو برخورداري از 
از پدرانشان و از ) ع(امام صادق : )۱۶۱، ۷۳مجلسي، ج ( من سعاده املرء ان يتسع مرتله

هاي انسان  از خوشبختي خانه وسيعکنند که برخورداري از  نقل مي) ص(پيامبر اکرم
  . است

از  داربه جاي  سرايمندي از  بهره. )۲۷۲صالحي، ( املسکن الواسع.... من سعاده املرء     
  .   هاي انسان است خوشبختي

يي خانه از جمله نعمت هاي اين دنيا ):۱۶۰صالحي، ( املرتل الواسع.... من نعيم الدنيا     
 . فراخ است

آورند  مي) ع(از قول امام علي) ع(امام صادق: )۶۱۰المحاسن، ( شرفها الساحه الواسعه...     
 .  آن است فراخي و وسعتکه شرافت خانه مسلمان در 

انسان را موجب  تنگي سراي) ع(امام صادق  ):۵۲۵، ۶کليني، ج( من شقاءالعيش ضيق املرتل
 . شمرند ناگواري زندگي مي

  
  :فرهنگ حاکم بر سراي مسلمان؛ برخي بايدها و نبايدها

چه اعضاي يک  فرمايد آن مي) ع(خداوند به نوح نبي : )۴۶هود، (انه ليس من اهلک     
اعضاي  صالح بودنپيوندد صرف رابطه نسبي نيست بلکه مهم  خانواده را به هم مي

 .خانواده است
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که همسر ) ع(با تذکر اين نکته به لوط پيامبر :)۳۳عنکبوت، ( انا منجوک و اهلک اال امرأتک
او از نجات يافتگان از عذاب الهي نخواهد بود در مي يابيم که رستگاري و نجات 

 .   است و نه پيوندهاي سببي و نسبي تقوي و عمل صالحاعضاي يک خانواده در گرو 

اده خويش را سرپرست خانواده مسلمان بايد اعضاي خانو ):۱۳۲طه، ( وامر اهلک بالصلوه
 . وادارد اقامه نمازبه 

و  سرگرم شدن به اموال و اوالدچه  چنان: )۱۱فتح، ( شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفرلنا    
توجه غير متعارف به دارايي و خويشان و وابستگان آدمي ، مانعي در راه انجام وظايف 

ر صحيح بدور افتاده شرعي انسان گردند بايد دانست که فرهنگ حاکم بر خانه از مسي
 . است

مرد مسلمان در هر حال بايد با همسر خود به : )۱۹نساء، ( و عاشروهن باملعروف    
چه را  شايستگي رفتار کند حتي در مواردي که از او تکدر خاطر دارد، زيرا اي بسا آن

 .   دارد داراي مصلحت فراواني براي اوست ناخوش مي

زيستن ی تنهايي،  از جمله موارد ناستوده: )۱۶۱صالحي، ( والنائم يف بيت وحده...     
به ديگر سخن حيات و سرزندگي سراي مسلمان، در گرو تشکيل کانون . است مجردانه

 .ی بدون خانواده مذموم است  خانوده است و خانه

در خصوص ) ع(امام سجاد ):۲۶۹نراقي، ( کل واحد منهما جيب ان حيمد اهللا علي صاحبه    
سران نسبت به همديگر از سپاس گذاري هر دو آنها به درگاه خداوند به حقوق هم

 .  کنند به عنوان امري واجب ياد مي نعمت وجود همسرواسطه 

 . است وجود بچهبرکت سراي از  ):۶۹۹صالحي، ( ...بيت ال صبيان فيه 

را  همسرش حقوق مرد مسلمان بر) ع(امام باقر ):۲۷۹نراقي، ( ...حق الزوج علي املراه      
اطاعت و عدم سرپيچي، عدم تصدق از مال او بدون اذن او، : شمرند گونه بر مي اين

اجازه گرفتن از او براي روزه مستحبي، عدم ممانعت در امر زناشويي، عدم خروج از 
 . خانه بدون استيذان
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 حقوق زن مسلمان بر همسرش )ع(امام سجاد  ):۲۶۹نراقي، ( ...حق رعيتک مبلک النکاح 
شناخت اهميت و جايگاه زن در منظومه آفرينش الهي، شکر : شمرند را چنيين بر مي

 .وجود او، رفق و خوش رفتاري با او

اي علي کسي که در کارهاي منزل به «: فرمايند مي) ع(به امام علي) ص(پيامبر اسالم     
تر همسر خود بدون سرکشي، تنگدلي و تکبر خدمت نمايد، خداوند اسمش را در دف

کند و برايش به هر روز و شبي ثواب هزار شهيد و به هر قدمي که بر  شهدا ثبت مي
شود مگر شخص  نميخدمتکار همسر «و » دهد دارد به آن مرد ثواب حج و عمره مي مي

صديق و درستکار يا شهيد يا مردي که خداوند متعال خير دنيا و آخرتش را خواسته 
 )۲۷۱و  ۲۷۰نراقي،(. »باشد

مردي را که در مخارج ) ع(امام علي ):۲۷۲نراقي، ( اکم عنداهللا اسبقکم علي عيالهارض    
ترين فرد در پيشگاه خداوند  خانه بر همسر خود گشايش دهد و تنگ نگيرد، مرضي

 . شمرند مي

فرمايند تالش در راه نيازهاي  مي) ع(امام علي: )۲۷۴نراقي، ( اهللا کااهد يف سبيل...    
 .جهاد در راه خداست همچونبراي خانواده  رزق حاللن معيشتي و تأمي

نيکي کردن فرزندان به پدران ) ص(پيامبر اکرم  ):۲۷۵نراقي، ( بروا آبائکم، تربکم ابنائکم    
به ديگر . را در گروِ آن مي دانند که اين پدران به نوبه خود به پدرانشان نيکي کرده باشند

رفتار کند، رفتار فرزندان آينده خود را نسبت به سخن هر کس به پدر خود به هر گونه 
 .  در خانواده تداوم ميراث اخالقيخود شکل داده است و اين يعني 

نشانه بانوان ناصالح ) ع(امام علي: )۲۰۳دشتي، ( مهُّهن زينه احلياه الدنيا و الفساد فيها...     
ادگي با وجود چنين بانويي دانند که مسلماً مصالح خانو مي تجمل گرايي فساد انگيزرا 

 . گيرد در معرض خطر قرار مي

در يک ) ص(رسول خدا ):۲۷۸نراقي، ( اهللا و رسوله فمن ضرا بغري حق فقد عصي...     
سفارش عام از اين که مرد مسلمان همسر خود را بزند تحذير مي دهند و سپس تأکيد 

 . خدا و رسول اوست کشي در برابر نشانه گردن به ناحق زدن همسرکنند که  مي
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پرهيز سفارش به ازدواج و ) ص(از نگاه رسول خدا  ):۵۶۶صالحي، ( تزوجوا و ال تطلِّقوا
 .بنيادي ترين توصيه براي ايجاد و صيانت از نهاد خانواده است از ارتکاب طالق

طالق ) ص(به گفته پيامبر اسالم: )۵۶۶صالحي، (ابغض الحالل الي اهللا الطالق     
 . نزد خداوند است پس چه زيباست سرايي که نيازمند اين حالل نباشد ترين حاللمنفور

حليه المتقين، / مجلسي (. اند از نظر کردن در خانه همسايگان نهي فرموده) ع(پيامبر اکرم    
کنند که با حفظ نگاه خويش خانه همسايه  سان به فرد مسلمان گوشزد مي و بدين )۴۱۴

 . دز آورد امنحريم خود را به مثابه 

به موارد  حقوق همسايهدر باره ) ع(امام سجاد ):۳۹۳نراقي، ( ...و اما حق اجلار     
ياري و کمک به او، عدم تجسس براي يافتن اسرار او، حفظ : اي اشاره دارند عديده

هاي او،  ها، حسد نورزيدن به او، گذشت از لغزش اسرار او، فرو نگذاشتن او در سختي
درباره برخي حقوق ديگر همسايه (. برابر ناماليمات او، نيکو سخن گفتن با اوبردباري در 

بديهي است با توجه به تأثير شاياني که . اي دارد هر سرايي، همسايه )۳۹۸همان؛ : ک.ر
گذارد، بي  نحوه معاشرت با همسايگان بر فرهنگ حاکم بر سراي انسان مسلمان مي

ن انسان از دستيابي به آرمان سراي اسالمي توجهي به حقوق همسايگان موجب دور شد
 .است

رعايت نکردن حقوق همسايه، انسان : )۴۰۲نراقي، ( جار السوء اعظم الضراء و اشد البالء    
بزرگترين سختي و شديدترين باليي است  همسايه بدسازد و  را مصداق همسايه بد مي

 .  توان گرفتارش شد که مي

اي وارد شده  صوص آداب دخول و خروج از منزل ادعيهدر روايات اسالمي در خ    
تأملي در اين اذکار و ادعيه . آوريم جا مي است که به عنوان نمونه برخي از آنها را در اين

دهد که تالشي هدفمند براي ايجاد و پرورش روحية توحيدي و اتکال به خدا  نشان مي
  : شود در تمامي آنها مشاهده مي
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بسم : ابو حمزه ثمالي تعليم فرمود که هنگام خروج از منزل بخوان به) ع(امام محمدباقر
اهللا الرمحن الرحيم حسيب اهللا و توکلت علي اهللا اللهم اين اسئلک خري اموري کلها و اعوذ بک 

  )۷۹۸قمي، ( من خزي الدنيا و عذاب االخره
/ مجلسي ( باهللا اهللا امنت باهللا توکلت علي اهللا ماشاءاهللا ال حول و ال قوه ال بسم: و يا
 ) ۴۱۵المتقين،  حلية

منقول است که چون کسي داخل خانه خود شود بر اهلش سالم کند و ) ع(از امام علي 
قرائت سوره توحيد نيز هنگام ورود  .السالم علينا من ربنا: اگر اهلي نداشته باشد بگويد

 )۴۱۵المتقين،  حلية/ مجلسي . (به خانه توصيه شده است

هاي فرهنگ حاکم بر سراي يک خانواده  ده ديگري نيز در زمينه بايستهموارد عدي    
توان از خالل کتاب شريف حليه المتقين آنها را دنبال  مسلمان وارد شده است که مي

  . کرد
  

  نتیجه
ديانت اسالم در هر موضوعي رشد مکارم اخالقي و تقويت رويکرد توحيدي در      

از دعوت به سکونت در سواد اعظم .کند  گيري ميافکار و اعمال فرد مسلمان را هدف 
هاي آرمان سراي انسان مسلمان، همه در  ی شاخصه و يا شهرهاي بزرگ گرفته تا ارائه

هاي کالبدي و فرهنگي خانه و سراي  با مروري بر شاخصه. يابد همين راستا معنا مي
کرد که ديانت گونه برداشت  توان اين آرماني که در متون اسالمي عرضه شده است مي

اي جدي براي شکل گيري فضاي  سو به گونه اسالم در برخورد با مسأله خانه از يک
صالح ورزي و تقوي هايي عرضه کرده است و  فرهنگي خانه بايد و نبايدها و توصيه

ی حاکم بر فضاي فرهنگي سراي هر مسلماني دانسته  ترين شاخصه را عمده پيشگي
هاي مصداقي و  يز در گرو رعايت شاخصهتحقق اين شاخصه اصلي ن. است 

تري است که از رعايت حقوق همسران نسبت به همديگر تا رعايت حقوق  مشخص
اما در باره نوع و ريخت ساختمان خانه و سراي، . گيرد همسايه و ديگر موارد را در برمي
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اصوالً چندان متعرض مساله نشده است و در مواردي هم که در اين خصوص توصيه و 
) نظير مذمت استفاده از سنگ و مصالح حرام در ساخت بنا(شود  تحذيري مشاهده مي يا

همان گونه که در . گردد ی بحث مشاهده مي نوعي پيوست فرهنگي و اخالقي در زمينه
ها و تحذيرهاي اسالمي در زمينة ساختمان و  ی اين گفتار نيز اشاره شد توصيه مقدمه

در اين عرصه مانعي . کند رگرايانه را تأييد و امضا ميکالبد سراي يک مسلمان وجهة تکث
شايد . يابيم بر سر راه تبعيت ساخت و ساز از اقتضاآت جغرافيايي، اقليمي و محيطي نمي

بندي در باره شاکله و ساختمان سراي شايسته هماني باشد که خواجه  بهترين جمع
ي استوار، درهاي گشاده، بنيادها و پ: عرضه کرده است) ق ۶۷۲: م(نصيرالدين طوسي 

رعايت الزامات موسمي و فصلي در ساختمان، برخورداري از امنيت کافي، پيش بيني و 
سوزي و سيل، وسعت و  هاي احتمالي نظير آتش هاي برون رفت از بحران ی راه تعبيه

ترين و مؤکدترين توصيه در روايات  در واقع بايد گفت شفاف )۲۰۹طوسي، (فراخي 
سراي  گشادگي و وسعتوص شاکله و کالبد سرا مربوط مي شود به اسالمي در خص

رسد اثر تربيتي و اخالقي مترتب بر چنين نوع سرايي است که تعدد  مسلمان و به نظر مي
شايد وقت آن رسيده باشد که با عنايتي . تأکيدات در اين خصوص را موجب شده است

ابعاد کوچک را مورد بازنگري و  سازي آپارتماني در ی مسکن به اين تأکيدات، نحوه
آيا اثرات . ی اقتصادي آن ننگريم تجديد نظر قرار دهيم و هميشه به اين موضوع از جنبه

بهره از حياط و  بار جسمي و روحي که از سکونت در منازل کوچک و تنگ و بي زيان
شود، تا حدي نيست که به تأکيدات روايات اسالمي در  باغچه نصيب ساکنان آن مي

صوص نسبت و تالزمِ سراي وسيع با سعادت و خوشبختي انسان به جد بنگريم؟ خ
ها خوشبختي است و از بديهيات است که خوشبختي در قاموس  هدف همه انسان

تر را نشانه  شود و فضايي فراخ ی رفاهي و مادي زندگي نمي اسالمي محدود به جنبه
سراي زندگي مان بيشتر  پس شايسته است به نسبت خوشبختي واقعي و. رفته است
  .       بينديشيم
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 .۱۳۷۹انتشارات راستين، 

 .  ۱۳۸۷م، پيام مقدس، البالغه؛ ق ؛ نهج)مترجم(ـ دشتي، محمد 

 ـ شيخ صدوق، محمد بن علي؛ خصال 

الفصاحه؛ ترجمه ابراهيم  نهج«؛ رهگشاي انسانيت )تهيه و تنظيم(ـ صالحي، هاشم 
  .  ۱۳۸۱احمديان؛ قم، گلستان ادب، 

ـ طوسي، خواجه نصيرالدين؛ اخالق ناصري؛ به تصحيح و تنقيح مجتبي مينوي و 
 . ۱۳۸۷ت خوارزمي، عليرضا حيدري؛ تهران، انتشارا

 .۱۳۷۶ـ عثمان، محمد عبدالستار؛ مدينه اسالمي؛ ترجمه علي چراغي؛ تهران، اميرکبير، 

 .۱۳۸۴ـ فرهنگ الروس؛ مترجم سيد حميد طبيبيان؛ تهران، اميرکبير، 

 ).ی مفاتيح  باقيات الصالحات در حاشيه(الجنان  ـ قمي عباس؛ مفاتيح

    ـ کليني، محمد بن يعقوب؛ اصول کافي

 .ـ مجلسي، محمدباقر، بحار االنوار

 .   ۱۳۷۶ـ مجلسي، محمدباقر؛ حليه المتقين؛ تهران، انتشارات باقرالعلوم، 

 . ۱۳۷۱ـ معين، محمد؛ فرهنگ فارسي؛ تهران، امير کبير، 

شرح نراقي؛ قم، انتشارات ) ع(ـ نراقي، علي محمد حيدري؛ رساله حقوق امام سجاد
  .۱۳۸۶مهدي نراقي، 

 



 

 
  شناسی رنگ ها در آرمان شهراسالمی نروا

 
  ∗محمدباقر كجباف

  
  چکیده
ها همواره مورد نظر انسان بوده و از آغاز پيدايش شب و روز، تاريكي و روشنايي  رنگ

  .زندگي بشر تحت تأثير اين دو عامل بوده است
. استها بر روان آدمي در آرمان شهر اسالمي پرداخته  اين مقاله به بررسي تأثير رنگ     

ها در آرمان شهر اسالمي مبتني بر ايجاد روحيه  شناسي رنگ اهميت موضوع روان
  .باشد سرزندگي و شادابي، كار و فعاليت، رشد و پيشرفت مي

بنفش، «هاي فرعي  و رنگ» آبي، سبز، قرمز و زرد«هاي اصلي  هر كدام از رنگ     
در قرآن و . ابطه داردهاي شخصيتي انسان ر با ويژگي» اي، سياه و خاكستري قهوه

ها مورد ارزيابي قرار گرفته و نشان  توجه به رنگ) ع(حديث، آيات و روايات معصومين
دهد كه در آرمان شهر اسالمي بايد به آن توجه شود و بر اساس تأثير هر يك از  مي

ها بر روحيه انسان، در ساختمان سازي، رنگ و تزيينات بناها، توليد پوشاك و رنگ  رنگ
  .ها بپردازد ب پوشش، به انتخاب رنگمناس

  هاي اصلي و فرعي، آرمان شهر اسالمي ها، رنگ روان شناسي رنگ: گان كليد واژه
  

   

                                                           
  شناسي دانشگاه اصفهان استاديار گروه روان ∗
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  مقدمه
ها همواره در زندگي بشر مورد توجه بوده و حيات انساني را متأثر ساخته  رنگ     
اند كه بيشتر  تا پيش از قرن نوزدهم، تعدادي رنگ و مواد رنگي شناخته شده بوده. است

در صد سال اخير، توجه به تركيبات رنگي بيشتر شد و از طريق . اند ريشه آلي داشته
امروزه . مشتقات قطران ذغال و اكسيدهاي متاليك، رنگ را به راحتي به دست آوردند

هزاران رنگ به وجود آمده و تقريباً براي . سازد داراي رنگ است هرچيزي را كه بشر مي
  )۱۳۸۱لوشر، به نقل از ابي زاده، (. نگ خاصي فراهم استهر منظوري، ر

عالوه بر رنگ آبي آسمان، رنگ سرخ غروب آفتاب و رنگ سبز درختان و تمام 
هاي  اشياء ساخته شده به وسيله بشر، چراغ. ايم هاي طبيعي را دراختيار انسان ديده رنگ

يوسته انسان را شيفته و نئون، تصاوير نقاشي، كاغذهاي ديواري و تلويزيون رنگي نيز پ
  . مورد توجه خود قرارداده است

ی يك نقاشي يا عكس رنگي، اهميت رواني رنگ معموالً كمتر آشكار است زيرا  درباره
ها، مورد  شمار ديگري نظير موضوع، تعادل شكل يا فرم، تعادل ميان رنگ عوامل بي

اند،  ر به كار رفتههاي متعدد براي خلق يك اث به طور كلي وقتي رنگ. بررسي است
كند آيا آن  شود كه تمام اثر را ارزيابي كرده و تعيين مي داوري زيبايي شناسي باعث مي

اثر مورد عالقه قرار گرفته است؟ نكته مهم نيازهاي رواني انسان است كه در انتخاب 
  .يك رنگ مورد عالقه تأثير گذار بوده است

  
  فرضيه تحقيق

هاي روشن  ها، به كار بردن رنگ شناسي رنگ ر اساس رواندر آرمان شهر اسالمي، ب     
  .در ايجاد شادي و سرور مردم مؤثر است) مثل زرد، آبي و سبز(
  

  :روش تحقيق
  .اي و تحليل محتوي است روش پژوهش در اين مقاله توصيفي از نوع كتابخانه
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  شناسي  ها در روان اهميت رنگ

شب . وشنايي و تاريكي قرارداشتزندگي بشر اوليه تحت تاثير روز و شب، ر  
حركتي، آرامش و كاهش عمومي سوخت و ساز فعاليت جسماني را به  به همراه خود، بي

كرد و  اما روز، امكان كار، عمل و افزايش فعاليت جسماني را فراهم مي. آورد ارمغان مي
متمايل به هاي مرتبط با اين دو، عبارتند از رنگ آبي  رنگ. داد به انسان نيرو و هدف مي

از اين جهت رنگ آبي متمايل به تيره، رنگ . تيره آسمان شب و زرد روشن نور آفتاب
به . در حالي كه رنگ زرد روشن، رنگ اميد و فعاليت است. آرامش و عدم فعاليت است

هاي شب و روز هستند، و عواملي به شمار  ها نشانگر محيط كه، اين رنگدليل اين
هاي غيرمستقل  كنترل خود دارند و به اين جهت آنها را رنگآيند كه انسان را در  مي

)Heteronmous (شوند هايي كه مستقالً در طبيعت تنظيم مي كنند يعني رنگ توصيف مي .
بشر را ناگزير كرد كه از كار دست كشيده و استراحت ) رنگ آبي متمايل به تيره(شب 

كه انجام فعاليت را  آن داد، بيبه فعاليت ميدان عمل ) رنگ زرد روشن(نمايد ولي روز 
يا دفاع ) رنگ قرمز(از سوي ديگر، چون اعمال بشر نخستين، اعم از حمله . سازد الزامي

  » مستقل«ها را  ، حداقل در كنترل او بودند، لذا اين عوامل و رنگ)رنگ سبز(
)Autonomous ( اند توصيف كرده» خود تنظيم كننده«يا .  
  

  ها  گروان شناسي فيزيولوژيك رن
اند،  هايي كه در آن افراد را وادار به تفكر درباره جنبه رواني رنگ قرمز كرده آزمايش

برد  كند، فشار خون را باال مي نشان داده است كه اين رنگ سيستم عصبي را تحريك مي
لذا رنگ قرمز از لحاظ تأثيري كه بر سيستم . نمايد تر مي و تنفس و ضربان قلب را سريع

دستگاه عصبي خود كار سمپاتيك دارد، يك عامل محرك به شمار  عصبي و خصوصاً
آزمايش هاي ديگر در مورد رنگ آبي، نتايج معكوسي را نشان داده است يعني . آيد مي

رنگ آبي . فشار خون پائين آمده و از سرعت تنفس و ضربان قلب كاسته شده است
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عصبي خودكار پاراسمپاتيك  تاثيري آرام بخش دارد با دستگاه) اي سرمه(مايل به تيره 
  )۱۳۸۱لوشر به نقل از ابي زاده، (. كند عمل مي
ها  را در مورد رنگ) Contrast Theory(» نظريه تضاد«فيزيولوژيست ) Herring(هرينگ 

هاي  اي است در سلول ماده) (Visual Purple(» ارغوان بينائي«چنين بيان نمود كه 
هاي  نيز مشهور است تحت تاثير رنگ ∗»نرودوپسي«اي شبيكه چشم كه به  استوانه

گيرد، دوباره به  هاي تيره قرار مي شود ولي وقتي در معرض رنگ رنگ مي روشن، بي
بر روي اين ) شكننده(بنابراين، رنگ روشن يك اثر كاتابوليك . گردد حالت سابق برمي

بنابر . استبرخوردار ) سازنده(ماده دارد، درحالي كه رنگ تيره از يك تاثير آنابوليك 
 ∗∗ارغوان بينايي را در معرض كاتابوليسم رنگ سفيدنظريه هرينگ، 

)Catabolism(موجب آنابوليسمرنگ سياه شكند؛ از سوي ديگر،  قرارداده و آن را مي∗∗∗ 
)Anabolism (مشابه اين تأثيرات در . گرداند شود و آن را به وضع عادي خود بازمي مي

» تأثير متضاد«آبي مشاهده شده و منجر به يك  -سبز و زرد -هاي مختلف قرمز رنگ
. شود گرديده است كه تمام رنگ ها را در شرايط روشني يا تيره بودن آنها شامل مي

  )۱۳۸۱لوشر، به نقل از ابي زاده، (
» مغز مياني«و ) Cortex(از سوي ديگر بينايي رنگ با دو بخش قشر مخ 

)Mesencepholon ( در ارتباط بوده و بكر)Becker ( اين موضوع را به  ۱۹۵۳درسال
مغز «هاي شبكيه چشم با  هاي عصبي هسته هاي رشته او ثابت كرد كه شبكه. اثبات رسانيد

  . در ارتباط هستند) Pituitary(» هيپوفيز«و » مياني
  

   
                                                           

اي شكل  هاي استوانه رنگدانه قرمز مايل به بنفشي است كه در قطعه خارجي سلول» ارغوان شبكيه«رودوپسين يا  ∗
  . شود فت ميشبكيه چشم يا

اي است كه در درون سلول زنده انجام گرفته و موجب تبديل تركيبات پيچيده  تجزيه  كاتابوليسم هرگونه پديده ∗∗
  .هاي ديگر بدن الزم است اين انرژي براي آنالوبيسم و فعاليت. شود تر مي به تركيبات ساده

ل تركيبات ساده به تركيبات زنده، متشكل و سازمان متابوليسم سازنده عبارت است از پديده تبدي«آنابوليسم يا  ∗∗∗
  ».يافته در موجودات زنده
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  ها  تركيب رنگ
هاي مختلف، طول  رنگ. طول موج نور يك ويژگي فيزيكي و تعيين كننده رنگ است

، دو ويژگي نور را )درخشندگي(ی موج  و دامنه) رنگ(طول موج . ت دارندموج متفاو
هاي  ها، تركيبي از رنگ اغلب رنگ. ويژگي ديگر سيري يا اشباع نام دارد. دهد نشان مي

) ها رنگ(هاي نور  منظور از سيري يا اشباع نيز درجه اختالط طول موج. مختلف است
هايي كه در  هريك از رنگ. ختلف استهاي م رنگ سفيد تركيبي از طول موج. است

ها خالص هستند  هريك از اين رنگ. طيف نور خورشيد قراردارد، يك رنگ منفرد است
هاي غيرمكمل دايره رنگ  اگر رنگ. اند و به عبارت روان شناسي، كامالً اشباع يا سيرشده

بين زرد و  مثالً اگر. آيد كه بين دو رنگ تركيبي است را تركيب كنيم، رنگي به دست مي
قرمز خطي كشيده شود، نقطه وسط اين خط، رنگ حاصل از تركيب زرد و قرمز را 

  )۱۳۸۰پناهي، . (شود تركيب رنگها ديده مي ۱درشكل . دهد كه نارنجي است نشان مي
nm   نانومتر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .بيني كرد ها را پيش توان تركيب رنگ ها مي با استفاده از دايره رنگ -۱شكل 
  

 قرمز

قرمز 

 نارنجي 

 زرد 

 سبز 

 بنفش 

 آبی 

  آبي پررنگ

سفيد 
يا 

 زردتر

 قرمزتر

۴۶۵nm 

۴۹۵n

مشاهده ابل طيف غيرق  
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ها در دايره رنگ را به هم  اگر هر سه رنگ را با يكديگر تركيب كنند، سه نقطه رنگ
نقطه وسط اين مثلث رنگ حاصل از تركيب اين . كنند تا مثلثي تشكيل شود متصل مي

  . سه رنگ است
  

  هاي ادراك رنگ  نظريه
ن بار توسط يانگ اين نظريه نخستي :)Trichromatic Theory(هاي سه گانه  نظريه رنگ

)Young (و  
براساس . ارائه شد و شواهد زيست شناختي آن را تائيد كرد) Helmholtz(هلم هولتز 

هاي امواج كوتاه،  مخروط: اين نظريه سه دسته مخروط وجود دارد كه عبارتند از
با توجه به سه رنگ اصلي، اين . هاي امواج بلند هاي امواج متوسط و مخروط مخروط
البته . هاي آبي، سبز و قرمز حساسيت بيشتري دارند به ترتيب در مقابل رنگها  مخروط
طول موج رنگ زرد، هر دو . ها نسبت به رنگ زرد حساسيت بيشتري دارند مخروط

  .كند دسته مخروط با امواج متوسط و بلند را تاحد زيادي تحريك مي
هاي  ن نظريه، گيرندهبراساس اي )Opponent Process Theory( :نظريه فرايند ـ مقابل

شود و با كاهش در فعاليت  شبكيه با افزايش در فعاليت خود وقتي يك رنگ ارائه مي
هرينگ اين نظريه را . دهد شود، به تحريك پاسخ مي خود وقتي رنگ ديگري ارائه مي

گيرنده : گسترش داد و پيشنهاد كرد سه نوع گيرنده نور براي سه جفت رنگ وجود دارد
ها، رنگ  در هر دسته از گيرنده. ، گيرنده قرمز ـ سبز، گيرندة زرد ـ آبيسفيد ـ سياه

رنگ . شود نخست موجب افزايش پاسخ گيرنده و رنگ دوم موجب كاهش پاسخ آن مي
  )۱۳۸۰پناهي، (. اضافه شده است) قرمز، سبز، آبي(زرد دراين نظريه به سه رنگ اصلي 
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  ها  شناسي رنگ مفاهيم روان
هاي لوشر به طور مختصر  ها از لحاظ روان شناسي براساس آزمايش گمعنا و مفهوم رن

  : چنين تبيين شده است
  خاكستري 

رنگ خاكستري خنثي است، نه تيره، نه روشن، بلكه كامالً آزاد از هر محرك يا گرايش 
كنند گرايش به شركت در كارها  افرادي كه اين رنگ را انتخاب مي. باشد رواني مي

  . نمايد ق اعمال خود به خود، از مشاركت در كارها خودداري مينداشته و از طري
  آبی 

انديشيدن درباره اين رنگ، از . نشان دهنده آرامش كامل است) اي سورمه(رنگ آبي تيره 
شناسي،  از نظر روان. يك تاثير آرام بخش در سيستم اعصاب مركزي برخوردار است

طور كه  همان. ق، ثبات و امنيت استپارچگي و احساس تعل معناي رنگ آبي نشانگر يك
ها ديده شده  ها اين ويژگي ها اثبات كرده و در ميان آزمودني آزمايش لوشر در مورد رنگ

  .است
  سبز 

انتخاب كننده اين رنگ داراي صفات روحي اراده در انجام كار، پشت كار و استقامت 
اري و مقاومت در برابر است، از اين جهت سبز متمايل به آبي نمايانگر عزم راسخ، پايد

در ضمن از ثبات عقيده و خودآگاهي نيز حكايت كرده و ارزش . باشد تغييرات مي
آيد كه امنيت و احترام به  شود، زيرا تعلق عاملي به شمار مي زيادي را براي خود قائل مي

  . كند خود را بيشتر مي
  قرمز 

و لذا معناي آرزو و تمام  رنگ قرمز بيانگر نيروي حياتي، فعاليت عصبي و غددي بوده
قرمز يعني لزوم به دست آوردن نتايج مورد نظر و . هاي ميل و اشتياق را دارد شكل

هاي شور زندگي و  قرمز يعني محرك اراده براي پيروزي، و تمام شكل. كسب كاميابي
شديد،   اي است براي فعاليت انگيزه. قدرت از تمايالت جنسي گرفته تا تحول انقالبي
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تاثير «قرمز يعني ). خالقيت(پيكار، رقابت، شهوت جنسي و بارآوري تهورآميز  ورزش،
لوشر (. باشد مي» انعطاف پذيري اراده«درحالي كه رنگ سبز مظهر» قدرت اراده«يا » اراده

  )۱۳۸۱به نقل از ابي زاده، 
  زرد 

 ترين رنگ به شمار آمده و اثر آن به صورت روشني رنگ زرد در آزمايش لوشر، روشن
تر از رنگ زرد ظاهر  تر و سنگين چون قرمز به صورت غليظ. شود و شادماني ظاهر مي

از سوي ديگر، چون رنگ زرد . گردد، لذا از قدرت تحريك بيشتري برخوردار است مي
سبك تر و غلظت كمتري در مقايسه با رنگ قرمز دارد، لذا به جاي اينكه محرك باشد 

ي رنگ زرد عبارتند از روشني، بازتاب، كيفيت صفات اصل. بيشتر جنبه تلقيني دارد
گر توسعه طلبي بالمانع، سهل گرفتن يا  زرد نمايان. درخشان و شادماني زودگذر آن

به اين معني كه تجمع اضطراب . زرد در نقطه مقابل سبز قراردارد. تسكين خاطر است
زرد نشانگر تواند حتي منجر به فشار يا تشنج گردد، درحالي كه  آفرين رنگ سبز مي

هاي تحقيق  همان طور كه در آزمايش لوشر در آزمودني. تسكين و انبساط خاطر است
  .نشان داده شده است

  بنفش 
آيد،  اگرچه رنگ مستقل و مشخصي به شمار مي. رنگ بنفش تركيبي از قرمز و آبي است

. ولي مايل به حفظ خواص هر دو رنگ ياد شده، به صورت تركيب قرمز و آبي است
گ بنفش مظهر همانندسازي به معني نوعي اتحاد عارفانه و درجه بااليي از صميميت رن

كسي كه رنگ . گردد همراه با حساسيت است كه منجر به ادغام كامل ذهن و هدف مي
خواهد به خودش عظمت داده و خواستار شادي ديگران  كند، مي بنفش را انتخاب مي

  ).۱۳۸۱زاده،  لوشر، به نقل از ابي(. ادعاستتحقيق لوشر در اين زمينه گواه اين . است
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  اي  قهوه
انگيزه خالق وسيعي را . اي در آزمايش لوشر تركيبي از زرد و قرمز تيره است رنگ قهوه

شور زندگي فاقد قدرت تأثير فعال . دهد كه نيروي فعال رنگ قرمز است، از دست مي
  . است و حسي) غيرفعال(اي انفعالي، پذيرنده  بوده و به گونه

  سیاه
گر مرز مطلقي است كه در فراسوي آن زندگي متوقف  ترين رنگ، سياه بوده و نمايان تيره
بوده و نقطه مقابل » نه«سياه به معناي . گردد و بيانگر فكر پوچي و نابودي است مي
  .است» رنگ سفيد«

نهايي بوده گر ترك عالقه، تسليم يا انصراف  و نشان» خود«سياه، به عنوان نفي كننده     
و از تأثير قوي بر هر رنگي كه در همان گروه قرارگرفته باشد برخوردار است و خصلت 

. سياه و سفيد دو حد افراط و تفريط هستند. دهد آن رنگ را مورد تأكيد واهميت قرار مي
و اگر سياه و زرد . ترين رنگ به سفيد، زرد روشن است در آزمايش هشت رنگ، نزديك

به طوري . است» افراطي«شوند، در اين صورت نشانگر نوعي رفتار  دريك گروه يافت
  .اي را نشان دهد تواند خصوصيات ويژه كه هر زوج رنگي مي

  
  کاربرد رنگ و روان شناسی آن در آرمان شهر اسالمی 

ها، نشانه  هاي مختلف آفريد و تنوع رنگ را در پديده خداوند مخلوقات را با رنگ    
و ما ذَرأَلَكُم يف االَرضِِ خمتلفاًَ «: فرمايد در قرآن كريم مي. كر كرده استروشني براي بشر ذ

مخلوقاتي را كه در زمين آفريده نيز  )۱۳نحل، آيه ( »اَلوانه انَّ يف ذالك لَآيةًََ لقومٍ يذَّكَّرون
هاي مختلف، در اين نشانه روشني است  ساخت، مخلوقاتي با رنگ) فرمان شما(مسخر 
  .شوند گروهي كه متذكر ميبراي 

توان استفاده كرد و بايد در آرمان شهر اسالمي از آن  نكاتي كه از اين آيه مي    
  : برداري نمود عبارتند از بهره
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هاي مختلف و متنوع را خداوند براي انسان آفريده است و انسان بايد از همه  رنگ    
  . گيرد، استفاده كند در آن قرارمي هاي مناسب و به تناسب شرايطي كه ها در موقعيت رنگ

ها در هستي، نشانه قدرت و حكمت خداست، محصوالت كارخانه هرچه  تنوع رنگ
 . تر باشد، نشانه ابتكار و خالقيت سازنده آن است متنوع

هاي مختلف در ميان گياهان و حيوانات و حتي نژادهاي انساني و حتي  رنگ    
هاي الهي هستند كه  تفاوت، آيات و نشانههاي م ها و خاك هاي مختلف سنگ رنگ

  . شود آورد و متذكر به ذكر خدا مي عظمت وقدرت الهي را به ياد انسان مي
. هاي الهي براي شناخت افراد و محصوالت مشابه است ها، يكي از نعمت تفاوت رنگ    

 شود كه نكته مهمي در گاهي تفاوت در ميان موجودات از طريق رنگ آنها شناخته مي
كران آفرينش  اي از دستگاه بي در آرمان شهر اسالمي كه نمونه. رود شناخت به شمار مي
هاي اجتماعي،  هاي متنوع استفاده كرد و به تناسب در موقعيت است، بايد از رنگ

جغرافيايي، آب و هوايي و حتي در ساختمان سازي هم درجهت رشد و اعتالي روحيه 
  . ها در يك شهر بهره برد انسان

هاي مختلف ديده  در خلقت زنبور عسل، اشاره به نوشيدني خاصي شده كه به رنگ    
ثُم كُلي «: فرمايد شود و خداوند در قرآن كريم به اين موضوع چنين اشاره كرده و مي مي

يه شفاٌء من كُلّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُالً يخرج من بطُونِها شراب مختلف اَلوانه ف
  )۶۹نحل، آيه (» للناسِ انَّ يف ذالك اليةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ

هايي را كه پروردگارت براي تو تعيين كرده به  سپس از تمام ثمرات تناول كن و راه«    
هاي مختلف،  شود، به رنگ راحتي بپيما، از درون شكم آنها نوشيدني خاصي خارج مي

ر اين امر نشانه روشني است براي گروهي كه تفكر كه در آن شفاي مردم است د
  » .كنند مي
. هاي مختلفي است نكته قابل توجه در اين آيه اين است كه عسل طبيعي به رنگ    

)هها براساس  كه شايد اختالف رنگ....هاي سفيد، زرد، قرمز،  اشاره به رنگ) خمتلفا الوان
در گياهان و گلها، . كند آنها استفاده مياختالف رنگ گلها باشد كه زنبور عسل از شهد 
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) فيه شفاٌء للناس(شود  خواص درماني است كه از طريق عسل، شفاي دردهاي انسان مي
اگرچه روشن است كه عسل شفاي همه دردها نيست، از اين جهت به صورت نكره 

  . آمده است) شفاٌء(
عسل سازي در كنار  نكته قابل توجه ديگر اين است كه خانه سازي، موم سازي و    

  )آليةً. (هاي قدرت الهي است زهرسازي، توسط حيوان كوچكي مثل زنبور، از نشانه
هايي است براي كساني كه اهل فكر و  ها و عبرت البته در اين نكات قابل تامل، درس

توجه و تفكر در آيات الهي از جمله . نگرند اند و با تفكري عميق در هستي مي انديشه
در . توانند از هر رنگي به تناسب استفاده كنند ها مي گر اين است كه انسان نها، بيا رنگ
هايي كه در قرآن به صورت خاص، اشاره شده توجه خواهيم  جا به برخي از رنگ اين

ها به  هاي مهمي است كه قبالً در روان شناسي رنگ رنگ زرد و سبز از رنگ. داشت
از آنها ياد شده و  ۳۱ر سوره كهف آيه هاي اصلي از آن ياد كرديم و د عنوان رنگ

اولئك هلم جنات عدن جتري من تحتهم االار يحلَّونَ فيها من اساور من ذَهبٍ «: فرمايد مي
ويلبسونَ ثياباً خضراًَ من سندسٍ واستربقٍ متكئني فيها علي االرائك نِعم الثواب وحسنت 

  »مرتفقاً
هايي از بهشت كه نهرها از  اني هستند كه بهشت جاويدان از آن آنهاست، باغآنها كس«    

اند، و  جا با دستبندهايي از طال آراسته زير درختان و قصرهايشان جاري است، در آن
كنند، در حالي كه بر  لباسهاي فاخري به رنگ سبز از حرير نازك و ضخيم در بر مي

  !و چه جمع نيكويي؟ چه پاداش خوبي  اند، تختها تكيه كرده
ثياباً . (در تفسير قرآن ذيل اين آيه آمده است كه رنگ سبز، رنگ بهشتي است     

ربا را  هاي نمونه و دل توان اصول باغداري يا احداث باغ چنين از اين آيات مي هم) خضراً
  : استفاده كرد كه عبارت است از
  )خنل(اطراف  و درختان بلند در) عناب(الف ـ درختان كوتاه در وسط 

  )جعلنا بينهما. (ها با هم فاصله داشته و اطرافشان باز باشد ب ـ باغ
  )بينهما زرعاً. (هايي كه در فاصله ميان باغهاست كشت شده باشند ج ـ زمين
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  )فجرنا خالهلما. (ها آب جاري باشد د ـ ميان باغ
  )لَم تظلم منه شيئاً. (ها سست و ضعيف و آفت زا نباشند هـ ـ باغ

هاي انگور گوناگون، عناب و انگور و خرما در كنار هم،  بنابراين بهترين منظره، از باغ    
ها  و آب) حففنا مها(ها، كاشتي كه در اطرافش درخت باشد  اعناب و نخل و انواع كشت

در تاريخ . آيد پديد مي) فجرنا خالهلما راً(از زير درختان و كنار مزرعه جاري باشد 
هاي دوره صفويه مثل چهارباغ، هشت بهشت و باغ  مونه مي توان به باغايران، براي ن

  . فين کاشان اشاره کرد
نيز بيانگر شادي و سرور ذكر شده است و  ۶۹رنگ زرد در سوره بقره آيه      
صفراَء فاقع لَو نها تسر قالوا ادع لَنا ربِّك يبيِّن لَنا ما لَو نها قالَ انه يقُولُ انها بقَرةٌ «: فرمايد مي

اظريناز پروردگارت بخواه تا براي ما روشن كند كه رنگش چگونه است؟: گفتند» الن  
آن گاوي زرد پر رنگ و خالص است كه با صفاي رنگش : گويد او مي: موسي گفت

  .كند بينندگان را شاد و مسرور مي
چنانكه در روايات آمده، مورد سفارش رنگ زرد،  ـ ۱: از اين آيه دو نكته قابل تأمل است

  )فاقع لونُها(دين است 
ها و در اينجا به طور خاص رنگ زرد در روحيه انسان تأثير دارد، رنگ زرد  ـ رنگ۲

لوا تسر . (شود پررنگ و خالص، رنگي است كه موجب شادماني بينندگان مي  شديد،
  )۸۹، ص۱ر الثقلين، جتفسير نو(و  )۹۶، ص۵تفسير نمونه، ج() الناظرين

ها  ها و كوه رنگ سفيد، قرمز و سياه پررنگ نيز در قرآن کريم در مورد رنگ ميوه     
  : فرمايد مطرح شده است و مي

» بيض ددبالِ جاجل نها و مفاً اَلوانلختم راتثَم جنا بِهمآِء مآًء فَاَخرالس نلَ ماَنَّ اَهللا اَنز رو اَلَم ت
حودس ها و غَرابيباَلوان فلختم ۲۷فاطر، آيه (» مر(  
هايي رنگارنگ  ی آن ميوه اي كه خدا از آسمان آبي نازل كرد و به وسيله آيا نديده«

هاي مختلف؛  هايي راه مانند با رنگ ها، رشته اي كه برخي كوه برآورديم؟ و آيا نديده
  .»سفيد، سرخ و سياه پررنگ مشكي هستند
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  :فرمايد ها، حيوانات و چارپايان اشاره كرده و مي امه به تنوع رنگ انسانو در اد
»هالوان فلختو االَنعامِ م واباسِ و الد۲۸فاطر، آيه (» و من الن(  

ها و رشته كوهها داراي  ها مثل ميوه اي كه برخي از انسانها و جانوران و دام و آيا نديده
  .هاي گوناگونند رنگ

  :فرمايد سياه و سفيد به شب و روز در قرآن اشاره شده و ميدرباره رنگ 
  )۱۸۷بقره، آيه ( »كُلُوا و اشربوا حتي يتبين لَكُم اخلَيطُ االَبيض من اخلَيط االَسود من الفَجر«

در ماه رمضان مجازيد در شب  بخوريد و بياشاميد تا وقتي كه رشته سپيد صبحدم از 
  ) يعني تا اذان صبح. (براي شما آشكار شود رشته سياه شب

رنگ سبز متمايل به سياه را در قرآن كريم درباره درختان بهشتي چنين توصيف      
چنان سرسبز و با طراوت است كه از شدت «) ۶۴الرحمن، آيه (» مدهامتان«فرموده كه 

  .»نمايد سبزي سيه گون مي
  :فرمايد كند و مي را معرفي مي و در جاي ديگري رنگ سياه متمايل به سبز

  )۵سوره اعلي، آيه ( »فَجعلَه غُثآًء اَحوي«
ها، به خشك  پس از روياندن علوفه چراگاه. سپس آن را خشك و تيره گون ساخت     

  .كردن آنها و سياه متمايل به سبز نمودن علوفه ها اشاره فرموده است
  :بهشتيان اشاره كرده و فرمودههاي  در جاي ديگري به رنگ سبز براي بالش     

»سانبقَريِ حضرٍ و عخ ففرلي رع ئنيكت۷۶الرحمن، آيه ( »م(  
اند، از مواھب  ھاي فاخر نشستھ ھاي سبزرنگ تكیھ زده و روي فرش بھشتیان در حالي كھ بر بالش

  .برند بھشت بھره مي
ره مجرمين هنگامي كه در رنگ آبي در قرآن كريم فقط يك بار آمده و آن هم دربا     

  :فرمايد در قرآن كريم مي. شوند روز قيامت با چشمان آبي يا كبود محشور مي
  )۱۰۲طه، آيه ( »يوم ينفَخ يف الصور و نحشر املُجرمني يومئذ زرقا«

شود و گناهكاران را در آن روز با چشم آبي يا كبود كه  روزي كه در صور دميده مي
  .نمائيم ي ندارد محشور ميقدرت بيناي
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به معني رنگ آبي، آسماني و كبود در فرهنگ لغت ترجمه » ی زرق و زرقه«واژه      
  )۱۳۶۲بندر ريگي، (. شده است

به ) بروزن فَرس(در تفسير اين آيه در قاموس قرآن چنين بيان شده است، زَرق      
در كتاب اقرب الموارد  معني كبود است، مجمع البيان زرقه را رنگ سبز گفته ولي

زُرق در آيه شريفه جمع اَزرق به . كند كه رنگ كبود است مثل رنگ آسمان تصريح مي
معني كبود چشم است يعني روزي كه در صور دميده شود گناهكاران را كبود چشم 

  )۱۳۵۳قرشي، (. به احتمال قوي مراد از آن در آيه كوري است. كنيم محشور مي
  

  يعي موجودات و خلقترنگ الهي آفرينش طب
آيات قرآن در مورد رنگ، رنگ الهي را بهترين رنگ، يعني نوع آفرينش الهي معرفي      

  :همان طور كه فرمود. كرده است
  )۱۳۸بقره، آيه ( »صبغةَ اهللا و من اَحسن من اِهللا صبغةً و نحن لَه عابدون«
  .»كنيم ؟ و ما او را عبادت ميرنگ خدايي و چه كسي نيكوتر از خدا در رنگ آميزي«

هاي آسماني، رنگ الهي است و خدا ما را آن گونه  ايمان به خدا و پيامبران و كتاب     
كه بايد به آن رنگ درآورده است و كيست كه رنگ آميزي او بهتر از خدا باشد؟ حديثي 

» صبغة اهللا«دهد كه مقصود از  در تفسير اين آيه نقل شده نشان مي) ع(كه از امام صادق
  .آئين پاك اسالم است

» تعميد«در ميان مسيحيان معمول بود كه فرزندان خود را غسل : گويند مفسران مي     
گفتند اين غسل  كردند و مي مي دادند و گاهي ادويه مخصوص زردرنگي به آن اضافه مي

رده است مخصوصاً با اين رنگ خاص باعث تطهير نوزاد از گناه ذاتي كه از آدم به ارث ب
  )۳۴۷، ص۱تفسير نمونه، ج(. شود مي

گويد بهتر اين است كه به  كشد و مي قرآن بر اين منطق بي اساس خط بطالن مي     
جاي رنگ ظاهر و رنگ ماده، رنگ حقيقت و خدايي بپذيرند تا روح و جان آدمي از هر 

  . هاي خرافي و موهوم آلودگي پاك شود نه اين رنگ
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اي با رنگ  توان فهميد كه طبيعت و آفرينش اصلي هر پديده ن آيه ميبا استناد به اي     
حقيقي توأم است كه نبايد از آن غفلت كرد و در آرمان شهر اسالمي از هر رنگي كه 
استفاده شود، در حقيقت يعني توجه به ذات باريتعالي بايد مورد توجه باشد و گرايش 

  . انسان به سوي خدا را نشان دهد
  

  گيري نتيجه
توان در تأييد  ها، مي ها و ديدگاه اسالمي در مورد رنگ با توجه به روان شناسي رنگ     

  :فرضيه تحقيق با تحليل محتوايي مطالب مذکور به نتايج زير دست يافت
ـ هر رنگي معناي خاصي داشته و بايد در آرمان شهر اسالمي از آنها به تناسب در ۱

ها،  يي شهر، مبلمان شهري و حتي رنگ معابر، راههاي شهري، ساختمان سازي، زيبا جلوه
ها و پاساژها  ها، فروشگاه ها و ديوارهاي نماي بيروني منازل و مغازه روها، خيابان پياده

  . استفاده نمود
شود براي  ها بهتر است از رنگ زرد استفاده شود و پيشنهاد مي ـ نماي بيروني ساختمان۲

  .ي زرد رنگ بهره بردها از همان آجرها نماكاري ساختمان
هاي روشن مثل كرم استخواني كه تركيبي از رنگ  ها با رنگ ـ نماي داخلي ساختمان۳

تري دارد بيشتر رنگ آميزی  سفيد و زرد است و روشني بيشتر و درخشندگي افزون
  .شود
ها با توجه به اتاق خواب و پذيرايي و اتاق ميهمان نيز بايد از  ـ رنگ داخلي اتاق۴

اي، يا آبي الجوردي استفاده  روشن متمايل به زرد يا آبي يا سبز مثل سبز پسته هاي رنگ
  .شود
اي و الجوردي يادآور آرامش رواني  كاري در مساجد معموالً با آبي فيروزه ـ كاشي۵

. ها و تركيب آنها با رنگ زرد و سبز استفاده شود شود از همين رنگ است كه پيشنهاد مي
در تاريخ ايران به . شود متضاد در جهت تكميل نيز پيشنهاد مي هاي در برخي موارد رنگ

گر دقت نظر معماران و كاشي  ها نيز بيان خصوص در دوره صفويه به كاربردن اين رنگ
  .هاست كاران آن دوره است كه امروزه نيز مورد قبول روان شناسان رنگ
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و اعياد اسالمي و از ها  هاي زماني مختلف و مراسم مذهبي از جمله جشن ـ در موقعيت۶
هاي سرخ، سبز و  با پرچم) ع(سوي ديگر مراسم سوگواري شهادت يا وفات معصومين

  .سياه به آرايش شهر پرداخته شود
ـ در جهت ايجاد شادي و سرور ميان مردم در آرمان شهر اسالمي، استفاده از رنگ زرد ۷

يأس و نااميدي در به منظور پيشگيري از بروز افسردگي، غم و غصه، . ضرورت دارد
هاي معمولي، به جاي استفاده از  ميان مردم در شرايط غير سوگواري و موقعيت

  . برداري گردد هاي تيره از پوشش روشن بهره لباس
ـ در آرمان شهر اسالمي رعايت ضوابط و شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، ۸

رآن و حديث امري سياسي، جغرافيايي، معماري و هنر اسالمي بر اساس ديدگاه ق
  .ضروري و الزم االجرا است

تواند كمك زيادي در پيشبرد  ها در معماري شهرهاي اسالمي، مي شناسي رنگ ـ روان۹
  . اهداف اسالمي و رشد و شكوفايي و نوآوري در شهرها داشته باشد

ـ همواره آرمان شهر اسالمي با پويايي و نوآوري همراه است، عوامل گوناگون در ۱۰
هاي اصلي و فرعي، مكمل و  دهد كه بايد از رنگ زي و زيبايي آن نشان ميشهرسا

ها در جهت ارضاي نياز تنوع طلبي مردم  غيرمكمل، و به خصوص از تركيب رنگ
  .استفاده كرد

ها به تناسب بايد استفاده كرد، ولي از  ـ در آرمان شهر اسالمي از تمامي رنگ۱۱
سرزندگي و بالندگي، پويايي و شكوفايي بيشتر هاي شاد براي ايجاد شور و نشاط،  رنگ

  . بهره برد
ها در يك پيوستار از درخشندگي شديد تا ضعيف و با طول موج مختلف قرار  ـ رنگ۱۲

. هاي جديد هم تالش كرد توان در توليد رنگ دارند كه قابل كم و زياد شدن هستند و مي
نورپردازي صحنه، و حتي رنگ ها و توليد آنها، رنگ لباس بازيگران،  در نمايش فيلم

  . ها و تناسب آنها توجه داشت هاي سينمايي بايد به تنوع رنگ ها در شهرك ساختمان
ـ در آرمان شهر اسالمي، بايد از طريق توجه به عوامل تأثير گذار در رشد شخصيت ۱۳

  . ها، به اين مهم دست يافت انسان از جمله روان شناسي رنگ
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  تأثیر و نمود مفهوم تفکر و ذکر در ساختار شهر اسالمی
  

 ∗جمال محمدي
 ∗∗فرزاد ميرمجربيان

  
  چکیده

حیط زیست انسان، مبتنی بر بینش و نگرش وي به رابطه انسان گزینش و پردازش م     
از این رو باز شناخت محیط از سویی و تفکري که منجر به وجود محیط . و جهان است
هاي تازه براي پرداختن به  گشاي ایجاد دریافت گردد از سویی دیگر، راه مصنوع وي می

  .مسائل مربوط به شهر است
ساز شهر اسالمی بر پایه آنها اصول طراحی خویش را پی مبانی فکري و فلسفی که شهر

بنابراین شناخت مفاهیمی . شود افکند، در طراحی فضاهاي شهري به خوبی نمودار می می
اي براي درك  تواند مقدمه همانند ذکر و فکر به عنوان دو آموزه مورد تأکید اسالم، می

اله پرداختن به نمود و تجلی این هدف اصلی این مق. نمود عینی آنها در کالبد شهر باشد
اي است توأمان از روابط متقابل انسان و  جا که شهر مجموعه از آن. مفاهیم در شهر است

  .گیرد محیط، شهروند و رفتار او نیز در این بررسی مد نظر قرار می
این مقاله برآن است تا اذعان نماید که شهري که با اتکا به اصول و قواعد اندیشه 

گیرد، در پس صورت، حاوي معنایی است که این معنا  و اسالمی شکل میتوحیدي 
  . ي اسالمی است اوردي از اندیشه دست

  ذکر، فکر، طراحی فضا، اندیشه اسالمی، شهر اسالمی، شهروند اسالمی: کلید واژگان
    

                                                           
  ريزي شهري دانشگاه اصفهان استاديار گروه جغرافيا و برنامه ∗

  ريزي شهري دانشگاه اصفهان دانشجوي دکتري رشته جغرافيا و برنامه ∗∗
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  مفهوم شناسي واژه ذکر در فرهنگ اسالمي
آموزش الهي قرار گرفته است  انسان در انديشه اسالمي موجودي است که تحت     
بنابراين  )٥علق، آيه(. »علم االنسان ما مل يعلم«: گونه که در قرآن بدان اشاره گرديده همان

ها تبيين  هايي ازلي وجود دارد که مقام او را فراي مقام فرشته در وجود انسان دانسته
آوردن اين ها ترديدي نيست، لکن به ياد  گرچه در وجود اين دانسته. نموده است

ذکر، مفهومي است که به سبب . گيرد ها امري است که از انسانيت انسان نشأت مي دانسته
. زايد نشيني با معاني واال و نيروي تکرار، به تدريج نوعي اثرپذيري در دل انسان مي هم

هاي کنوني حياتش،  هاي قديم و ازلي انسان در لحظه به نيروي ذکر، دم به دم دانسته
بنابراين ذکر، ريسماني براي دوختن هر لحظه از زندگي دنيايي انسان . شوند جاري مي

کند  گونه هر لحظه از حيات وي مهر ضمانتي دريافت مي به مبداء و اصل او است؛ اين
بنابراين به نيروي . برد انسان به سوي سعادت ايفا کرده است که نقش خود را در پيش

  .گردد يذکر، زمان نيز داراي مفهومي مقدس م
انا عرضنا االمانه علي السموات و االرض و اجلبال فابني ان «از سويي با توجه به آيه 

انسان عهدي را  )٧٢احزاب، آيه(» حيملنها و اشفقن منها و محلها االنسان انه کان ظلوماً جهوالً
  .پذيرفته است و امانتي از جانب خداوند وجود دارد که تنها انسان پذيرنده آن است

  ان بار امانت نتوانست کشيدآسم
 

          قرعه فال به نام من ديوانه زدند 

 )حافظ(                                   
زدگي و هياهوي زندگي است که انسان گوشي شنوا به پيغامي فرا خواهد  در پس شتاب

ماني اين پيغام همان امانتي است که در روز الست بر دوش انسان نهاده شده و پي. داد
تواند بيش از عمل کردن به اين  چه چيز مي. براي وفاي به آن از انسان گرفته شده است
  )٥٤، ص١٣٨١شايگان، (عهد براي انسان، انسانيت به ارمغان بياورد؟ 

  ام ني تو را در ذکر من آورده
  ني همان اهللا تو لبيک ماست

 

  ام ني که من مشغول ذکرت کرده 
             زير هر اهللا تو لبيک هاست

 )موالنا(                                
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ترين دغدغه در پرداختن به محيط انساني اين است که با بينشي صحيح، محيطي  اصلي
به . چه که بايستي بدان ره يابد ياري رساند ساخته و سامان داده شود که انسان را به آن

ت چه تعريفي دارد؟ آيا فرهنگ و راستي انسان بايستي به چه دست يابد؟ و او از انساني
که انسان  آباداني در جايگاه هنر نوع بشر انسانيت است؟ معناي انسانيت شايد پيش از آن

گيرد و فرهنگ و آباداني نمودي از نوع  فرهنگ و آباداني ايجاد کند در او شکل مي
چه که  ناز اين رو انسانيت، وفاداري کامل انسان است به آ. اند نگرش انسان به جهان
و الزمه تعهد و پايداري به آن به ياد داشتن  )٥٤، ص١٣٨١شايگان،(. بدان متعهد شده است

. از اين رو ذکر وسيله اي است تا تعلم و تعهدي را به ياد آورد. و به ياد آوردن آن است
خوانند نيز به عنوان يادآور معرفي شده اند  پيام آوران الهي که نامه سعادت بر انسان مي

پس تو ذکر کن و به يادشان بياور به درستي «: ترجمه )٢١غاشيه، آيه(» ذکر امنا انت مذکرف«
  » .چه بر توست ذکر کردن و يادآوري نمودن است که آن
کند  چنين قرآن خود را ذکر خوانده و خداوند نيز خود را ذاکر معرفي مي هم     

، ياد الذکر خرب الذکرخوانيم  مي در اشارت عارف همداني )٤٧بقره،آيه(» فاذکروين اذکرکم«
ذکر براي انساني که جهان بيني  )٣٨٣، ص١٣٧٨اي،  الهي قمشه(. کند از ياد حکايت مي

توحيدي دارد ياد ديگري کردن است، از خود بيرون شدن و راه يکي شدن را پيمودن 
مدام و پي ياد کردن . اهللا را به همراه دارد چنين در مراتب اعالي خود، لقاء ذکر هم. است

در پي به مثابه انباشتن قطرات معنا در وجود است تا سرانجام دريا شدن و دريافتن 
ترين معنايي است که به دماغ بشر رسيده  و وحدت در جايگاه عالي. وحدت به يقين

  )٢١٦، ص١٣٨٣مطهري، (. است
  

  مراتب ذکر
ر معرفي مي براي ذکر و تجليات آن در وجود انسان در مستدرک الوسايل مراتب زي

  :شود
  حمد و ثنا: ذکر اللسان
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 جهد و غنا: ذکر النفس

 خوف و رجاء: ذکر الروح

 صدق و صفا: ذکر القلب

 تعظيم و حيا: ذکر العقل

 تسليم و رضا : ذکر املعرفته

  )٣٧، ص١٣٨١محمدي، (. رويه و لقا: ذکر السر

  :شود امام محمد غزالي در کيمياي سعادت چهار مرتبه را براي ذکر قائل مي
  ...آن که به زبان باشد و دل غافل و اثر اين ضعيف بود: اول«

آن که در دل بود وليکن متمکن نبود و قرار نگرفته باشد و چنين بود که دل را به : دوم
  ...تکلف بر آن بايد دانست

که به  آن ذکر که قرار گرفته باشد در دل و مستولي شده و متمکن گشته، چنان: سوم
  ...کار ديگر بايد برد تکلف وي را به

آن بود که مستولي بر دل مذکور باشد و بس و آن حق تعالي است و نه ذکر که : چهارم
غزالي، (» ...فرق است ميان آن که همگي دل دوست دارد و ميان آن که ذکر دوست دارد

  )٢٠٥، ص ١٣٦١
  

  مفاهيمي که در تضاد با مفهوم ذکر قرار دارند
غفلت، نسيان، فراموشي و از . (قرار دارد» غفلت«کلمه » ذکر«ه در تقابل با مفهوم واژ    

  .غفلت نوعي فقدان، نبود و عدم را به همراه خود دارد) ياد بردن
هر گاه که مهر . کند فطرت اصيل انسان، دور بودن از هوشياري و نسيان را تأييد نمي    

هاي  الهي و جنبه تأييدي بر ناهوشياري و ناآگاهي و بي خبري زده مي شود، وجود
چرا که بي خبري، نوعي تاريکي و ظلمت است و . خدايي انسان خدشه دار شده است

همه اين مفاهيم آرامش رواني نوع بشر . کند نهايتاً خطر را در پيش روي انسان مجسم مي
از اين رو برخورد با موضوعات زندگي بشر مخصوصاً . کنند را دچار دگرگوني مي
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شود تا انسان براي  هاي روحي با ديدگاه غفلت، سبب مي نبهموضوعات معنوي و ج
تعاريفي که با . احتياج به تعاريف جديدي داشته باشد... مفاهيم آرامش، امنيت و

گيرد و اينجاست که  احساسي که او را واقعاً به آرامش خواهد رساند در تضاد قرار مي
قادرند در رفتارهاي انسان و  هايي که گردند، تعارض هاي دروني انسان آغاز مي تعارض
گزيند خلل ايجاد کنند و فطرت انسان را که بالقوه  هايي که براي زندگي بر مي شيوه

  .استعداد تکامل دارد، در جهت بالفعل شدن استعداد به بيراهه کشند
  

  چه چیز را باید ذکر کرد
جهان بيني در در هر ... مفاهيمي چون تفکر، ذکر، پرستش، عبادت، ايمان، سعادت و    

مفهوم . ارتباط با اصول و نهادهاي مربوط به مباني فکري و فلسفي مفهوم پيدا مي کنند
ذکر نيز در جهان بيني هاي مختلف تعاريف يکساني نداشته؛ در جهان بيني که بر اساس 

ها  توحيد است با جهان بيني که بر اساس اومانيسم شکل مي گيرد و يا ديگر ديدگاه
و به همين دليل آنچه که مستلزم . ني براي مفهوم ذکر نخواهند داشتسا تعاريف يک

  .يادآوري است در مکاتب مختلف متفاوت است
  :با برداشت از قرآن در مي يابيم که در آيات الهي به ذکر در موارد زير توصيه شده است

  ذکر آيات رب         ذکر االء اهللا   ذکر اهللا
  يات اهللاذکر آ       ذکر نعمت اهللا         ذکر رب 

ذکر آيات        ذکر نعمت رب        ذکر اسم اهللا 
  رب

  ذکر ايام اهللا       ذکر آيات اهللا        ذکر اسم رب 
  )٢٦، ص١٣٨١محمدي، (
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  مقدمات تفکر و مفهوم تفکر در تعالیم اسالمی
  اي اي برادر تو همين انديشه

 

  اي ما بقي خود استخوان و ريشه 

      
 )موالنا(                                            

پذيريش اصول دين اسالم . است» تفکر«اولين مرحله ورود به شريعت مقدس اسالم     
دعوت به تفکر براي پذيرفتن اصول وجود داشته و . بايستي با تفکر در آنها انجام پذيرد

که در زمره مسلمين در خواهد آمد  آن. اين دعوت مقدمه دعوت به پذيرش اسالم است
چنين اولين دعوت، دعوتي  هم. ايد توحيد، معاد، نبوت، امامت و عدل را با تفکر دريابدب

دعوت به تفکر نه تنها در بدو ورود به اسالم، بلکه در همه . ترين انديشه است به ناب
در واقع آنکه از آزمون . کند قرآن موضوع فکر را نيز مشخص مي. مراحل وجود دارد

کند  يد و توحيد را که اصالتاً در وجود خويش احساس ميانديشيدن سربلند بيرون آ
  .معترف شود، بايد در مراحل بعدي تضميني براي دوري از کثرات برايش فراهم شود

در آيه . شود دهي به موضوعات کلي مورد تفکر در قرآن معرفي مي بنابراين نوعي جهت
شب و روز، نظاير ها، زمين، گردش  سوره بقره به انديشيدن در اطراف آسمان ١٦٤

  .شناسي اشاره شده است کواکب، ستارگان، زمين، ستاره
در تعليمات قرآن دعوت به تفکر در مخلوقات خدا براي پي بردن به رازها و اسرار     

آفرينش، تفکر در احوال و اعمال خود براي وظيفه درست انجام دادن، تفکر در تاريخ و 
ي شناختن و پي بردن به سنن و قوانيني که اند، برا هاي مردماني که گذشته زندگي

  )٢١٧، ص١٣٨٣مطهري، (. خداوند براي زندگي جماعات بشري قرار داده است، وجود دارد
علمي که سرمايه تفکر است، تنها علمي نيست که انسان در طول تاريخ فرهنگي يا مدني 

به او آموخته اي باالتر همان علمي است که در ازل  بلکه در رتبه. خويش آموخته است
» علم االنسان ما مل يعلم«: اين علمي است که قرآن به آن اشاره نموده است. شده است

  .گيرد و سرمايه ذکر و فکر قرار مي )٥علق، آيه(
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شوند  در ادامه، تعاريفي براي تفکر از منظر منطق، فلسفه، روانشناسي و علمي ارائه مي    
چرا که انديشيدن . تر بيان شود گيرد روشن رار ميتا مفهوم تفکري که در رابطه با تذکر ق

  .دهي کلي به زندگي انسان نقش اساسي دارد و به تبع آن نوع انديشيدن در جهت
  تفکر از منظر منطق

فکر عبارت از مرتب ساختن امور معلوم براي منجر « :علماي منطق عموماً معتقدند    
   )١١، ص١٣٧٥خوانساري، (» باشد شدن به کشف مجهول مي

  
  تفکر از منظر فلسفه

به هر تصوري که در تصورات، مفاهيم و غيره در ذهن ما رخ دهد تفکر گفته «    
  )٦٦، ص١٣٦١بوخنسکي، (» .شود مي
  

  شناسي تفکر از منظر روان
تفکر، کوششي است عمدي براي کشف روابط خاص بين «: نويسد جان ديويي مي    
  )١٥، ص١٣٧٥خوانساري، (» آيد که از کار ما بر مي توانيم انجام دهيم و نتايجي چه مي آن
  

  تفکر از منظر علمی
هر تفکر، تفکر علمي نيست، تفکر علمي، تفکر جدي و نظام يافته است، تفکر «    

» .باشد مي) معرفت(علمي، معطوف به هدف خاصي است و آن دستيابي به شناخت 
طريق ابزارهاي شناخت و چنين اين شناخت بايستي از  هم )٦٦، ص١٣٦١بوخنسکي، (

  .متدولوژي علمي يافته شود
  

  رابطه فکر و ذکر
و اين ذکر محافظت  )٩حجر، آيه(» انا حنن نزلنا الذکر و انا له حلافظون«. قرآن ذکر است    
قرآن از . ها وجود دارد بنابراين تضميني براي اصالت اين ذکر در همه زمان. شود مي
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انديشمندان را به خود جلب کرده است و منبع غور و  وجهابتداي نزول تا امروز همواره ت
در بسياري از آيات قرآن تفکر به دنبال ذکر . بررسي و تفکر انديشمندان بوده است

الذين يذکرون اهللا قياما و قعودا و علي جنوم و يتفکرون يف خلق السموات و «. آيد مي
  )١٨٨يا  ١٩٠آل عمران، آيه(» اراالرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانک فقنا عذاب الن

کنند و دايم در خلقت  آناني که در حالت ايستاده و نشسته و خفته خدا را ياد مي«
گويند پروردگارا اين دستگاه با  پردازند، مي ها و زمين به تفکر و انديشه مي آسمان

زخ اي، پاک و منزهي، ما را به لطف خويش از عذاب آتش دو عظمت را بيهوده نيافريده
  »نگاه دار

جوهر . ترين نقش تفکر است از منظر اسالمي، ذکر، عهد يگانه غرض خلقت و عالي    
» اذکرو اهللا ذکراً کثرياً«يا  )١٤٧بقره، آيه(» فاذکروني اذکر کم«اصلي تفکر همان است که 

تذکر خاطره ازلي، . کند قرآن تذکر را براي انسان فراموش کار تجويز مي )٤١احزاب، آيه(
به ذکر است که دل . بخشد را درمان مي» يف قلوم مرض«حکم دارويي است که  در

  )٥٧، ص١٣٨١شايگان، . (شود صيقل داده مي
کند و به  اي مستحکم بين تذکر و تفکر برقرار مي قرآن و جهان بيني اسالمي رابطه    

گر به هاي دي اما در ديدگاه. شوند هاي تفکر به روشني معرفي مي همين دليل زمينه
پاتانجالي . نامد خوريم مثالً هانر تفکر را قوه محاسبه مي هاي ديگري از تفکر بر مي تلقي

فارابي و ابن سينا تفکر . خواند در هند تفکر را حذف و دفع تموجات ذهني و رواني مي
دانند و هايدگر هم تفکر را ارتباط وجود انساني با خانه وجود  را اتحاد با عقل فعال مي

هايدگر در سير تحول غرب از افالطون تا نيچه نوعي فراموشي را معرفي . ددان مي
او تذکر را جهشي در بن وجود . يابد کند و سرانجام نقش اصيل تفکر را در تذکر مي مي
جهشي که به وسيله آن آنچه را که در آغاز تفکر غرب نا انديشيده مانده يعني . داند مي

  ) ٥٧و ٥٨، ص١٣٨١شايگان، (. ناختحقيقت وجود را بتوان از نو باز ش
کند و متوجه گذشته از ياد  تفکر جهش مي. داند هايدگر تفکر را معطوف به مبداء مي    

شايگان، (. چه است که همواره بوده و هست و بقا دارد رفته اي نيست، بلکه متوجه آن
  )٢٢٢و  ٢٢٣، ص١٣٨١
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که هر کانون منبع يک نوع کند  استاد مطهري انسان را وجودي دو کانوني معرفي مي
، ١٣٨٣مطهري، (. قلب يا دل: عقل و خرد و دوم: اول. فعاليت و تجليات روح است

  )١٩٣ص
با توجه به اين مطلب شايد بتوان نوعي پيوند بين تفکر و تذکر برقرار کرد، بدين     

صورت که تفکر و تذکر هر دو تجلي يک معناي واحدند، تفکر مرتبط با کانون عقل و 
  .رد و تذکر مرتبط با قلب و دلخ

، ١٣٨١محمدي،(. داند خواند اما فاکر يا متفکر نمي خداوند در قرآن خود را ذاکر مي    
نهج البالغه اشاره به ذکر خدواند در رابطه  ٢٢٣در خطبه) ع(چنين امام علي و هم )٤٣ص

چشمانت پس سستي دل را با استقامت درمان کن و خواب زدگي «. کنند با بندگانش مي
را با بيداري از ميان بردار و عبادت خدا را بپذير و با ياد خدا انس گير و ياد آر که تو از 

خواند و  خدا روي گرداندي و همان لحظه او روي به تو دارد و تو را به عفو خويش مي
پوشاند، در حالي که تو از خدا بريده و به غير از او توجه داري پس  با کرم خويش مي

از اين روي ذکر جنبه  )٤٥٧، ص١٣٨٠البالغه، نهج(» .مند و بزرگوار است خداچه نيرو
هر چه ذکر . انگيزد و تفکر منحصر به وجود انساني است خدايي وجود انسان را بر مي

  . تر است تر و صادق تر فکر خالص بهتر، فکر بهتر و هر چه ذکر صادق
و به دنبال آن ) ستاده، نشسته، خفتهاي(شود  در قرآن اشاره به ذکر در همه حاالت مي    

شود و  چرا که اگر ذکر تداوم نداشته باشد انقطاع فکر حاصل مي. کند به تفکر اشاره مي
. شود؛ البته منظور از فکر، فکر متصل به ذکر است انسانيت انسان بدون فکر، باطل مي

  )٤٣، ص١٣٨١محمدي، (
چنين  هم. گردد مغزي و رواني انسان ميهاي  و سرانجام ذکر الهي باعث تنظيم فعاليت    

   )٣٠٤و٣٠٣، ص١٣٨٣جعفري، (. شود ها مي پردازي باعث رهايي انسان از خيال
  :موالنا نيز به ارتباط بين فکر و ذکر معتقد است

  اينقدر گفتيم باقي فکرکن
  ذکر آرد فکر را در اهتزار

 

  فکر گر راکد بود رو ذکر کن 
  ذکر را خورشيد اين افسرده سازه
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  تجلی ذکر و تفکر در شهر اسالمی
ايجاد ساختار فضايي به شدت با نحوه تفكر مردم در ارتباط است؛ اين بدان معنا     

چنين محيط  هم. هاي او سرشته شده است است كه محيط مصنوع بشر با توجه به انديشه
د را بر اي متقابل با هم قرار دارند و محيط مصنوع تأثيرات ويژه خو و شخص در رابطه

چه در شهر  كالبد شهر و يا هر آن. كند كساني كه در رابطه با آن قرار دارند اعمال مي
دهي به روش زندگي شهروندان موثر  سازد كه در جهت اي را مي افتد مجموعه اتفاق مي

است و در ضمن اين شهروندان هستند كه در فرم دهي به فضاي زيست خود نقش 
در بررسي حضور مفاهيم ذكر و تفكر در شهر اسالمي يك  از اين رو. اساسي را دارند

  .كنيم بندي را تعريف مي دسته
  .شهروند شهر اسالمي و تجلي صفات تفكر و ذكر: اول
  .تجلي ذكر در شهر اسالمي: دوم

  
  شهروند اسالمی و تجلی صفات تفکر و ذکر در شهر اسالمی

يابد  بشري حضور مي تمدنترين عناصر شهري كه در شهرهاي اوليه  يکي از مهم    
ها  گرايي انسان توان اذعان داشت که در ايجاد شهرهاي اوليه نوعي هم لذا مي. معبد است

ها در شهرهاي اوليه چنان پرداخته  حتي به عبادتگاه. براي پرستش مؤثر بوده است
هاي  تمدنشده است كه با كمرنگ شدن و فرسودگي آثار كالبدي و ساختار شهرهاي  مي
هاي  در اين شهرها به مراکز و جنبه. ليه در طول زمان، معابد همواره پابرجا هستنداو

معنوي زندگي بشري بيش از مراكز اقتصادي يا اجتماعي يا ديگر مظاهر زندگي بشري 
البته شيوه ظهور و جلوه اين جنبه انساني در شهرها با توجه . تأكيد و پرداخته شده است
ها همواره به ياد مكان آرماني خود،  انسان. گوناگون بوده استبه نوع جهان بيني هر قوم 

  .آيند شهر بر مي در پي ايجاد و ساخت آرمان
  داني اي مي از كجا آمده

  ياد كن هيچ كه يادت نايد
  چون فراموش شدست آنجا

  از ميان حرم سلطاني 
  آن مقامات خوش روحاني
  الجرم خيره و سرگرداني
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همواره انسان را بر آن داشته تا موجود را به مطلوب خويش  به ياد آوردن مطلوب،    

چه كه قبالً نگاشته شد، ذكر به مفهوم وفادار بودن به يك  با توجه به آن. نزديك سازد
  .عهد است؛ بنابراين شهروند شهر اسالمي بايد داراي صفت متعهد بودن باشد

  
  شهروند شهر اسالمی و تعهد

اش و سرانجام در  يش، از ناكجا آبادش، از مدينه فاضلهها فاصله انسان از آرمان    
باالترين سطح، فاصله انسان از بهشت برينش و از منزل امن و امانش، به علت نسياني 

  .اورد نسيان است بنابراين سرگرداني دست. زند است كه از او سر مي
» طه«وره س ١٢٧تا  ١١٥آيات . يابد ترين مكان حضور مي آدم پس از خلقت در آرماني

كه اين استوار نبودن سرانجام باعث  اشاره به استوار نبودن آدم در عهدش دارد و اين
  .شود كه شايستگي حضور در بهشت از آدم و همسرش سلب شود مي

. ترين رتبه بهشت خواهد انجاميد بنابراين متعهد نبودن سرانجام به از دست دادن عالي
الست است، براي حفظ و از دست ندادن  عهد تعهد كه در مرتبه اعال همان وفاي به 

تعهدي  خيرهاي موجود در شهر ضرورت دارد و اين ضرورت تا آن حد است كه هر بي
  .شايد منجر به از دست دادن چيزي باشد كه باز گرداندن آن سهل و آسان نباشد

اين . ستانساني متعهد است كه مسئوالنه به هر عهدي وفادار ا) ذکر کننده(انسان مذَكِّر 
مسئوليت در برابر تك تك قوانيني است كه در شهر و در رابطه با اداره شهر وضع شده 

در اين مورد نوعي ضمانت در . است و يا تعهد در مقابل تك تك شهروندان ديگر است
اند وفادار  هايي كه با هم بسته شود و مردم به پيمان رفتار متقابل مردم شهر ايجاد مي

  .خواهند بود
و هر نقصي و . هر حقي كه وجود دارد، شهروند مذكر متعهد به پذيرفتن آن است    

، او متعهد به دفع آن است تا ...حرمتي و ناحقي كه حضور دارد، هر بي عدالتي و هر بي
او هر چيز در جايي كه شايسته است واقع شود و عدالت برقرار   آل سرانجام در ايده
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اش روز به  دون تعهد، انسان در هبوط است و فاصلهب. گيرد گردد و مدينه فاضله شكل 
  .شهرش دورتر خواهد شد روز از آرمان

  
  عواقب اعراض شهروندان از ياد خدا

ذكر، چنان مسئله با اهميتي است كه اعراض از آن تنگي معيشت را به دنبال خواهد     
ري مسائل اي كه بر شريعت مقدس اسالم معتقد است، به درگي بنابراين جامعه. داشت

  .اش باور دارد هاي معنوي زندگي اقتصادي با جنبه
و  ١٢٤طه، آيه(» ض عن ذكري فان له معيشه ضنکا و حنشره يوم القيمه اعميومن اعر«    
١٢٥(  

بنابراين به صراحت يکی از عوامل تنگي معيشت هر كس، اعراض از ياد خدا معرفي 
در واقع غفلت، . ياد خداوند است يك جامعه تنگ معيشت، يك جامعه غافل از. شود مي
اين مسئله در ايجاد طبقات . تفاوتي به ساير افراد جامعه را به دنبال خواهد داشت بي

انجامد و اكثريت جامعه را در شرايط معيشتي  بري از امكانات مي مختلف به لحاظ بهره
  .دهد نامناسب قرار مي

  
  حضور اهل ذکر در شهر اسالمی

نحل، (. پرسند هاي پيشين از آنها مي ستند كه مردم در مورد رسالتاهل ذكر گروهي ه    
در بررسي خصوصيات شهر اغلب به حضور عناصر كالبدي براي احراز يك  )٤٣آيه

اين در حالي است كه در جامعه آرماني مسلمانان، حضور . شود صفت در شهر توجه مي
پذيراي حضور اهل ذكر در  اي طالب و چنين جامعه. كند اهل ذكر نقش مهمي را ايفا مي

در ) مسجد(بنابراين نه تنها وجود محل ذكر . شمارد خود است و اين مسئله را امتياز مي
كه بر طرف كننده نيازهاي معنوي ) اهل ذكر(شهر الزم است بلكه حضور برخي خواص 

حضور اهل ذكر مسبب تداوم خير در جامعه . شهروندان باشند، نيز بسيار مهم است
  .است
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  کر عملی در جهت توجه به دیگرانذ
ذكر در مرتبه عالي خود ياد ديگري كردن است يا آن ديگري شدن؛ بنابراين كانون     

بلكه ذكر، انسان را متوجه وجودي خارج از وجود خويش . توجه ذاكر به خودش نيست
. دپس در كليت اين نوع تفكر، به ياد آوردن و به ياد ديگران بودن، وجود دار. كند مي

اين فسلفه در ايجاد پيوندهاي اجتماعي عميق بين شهروندان يك شهر نقش مهمي را 
تر را  اجتماعي كه در آن تك تك اجزاء به ياد يكديگرند، كليتي مستحكم. كند ايفا مي

ديگرخواهي تك تك افراد جامعه، حريم امني را براي هر شخص در . بخشد تحقق مي
  .دهند ه تعددي به آن را به خود نميكند كه ديگران اجاز شهر تعريف مي

  
  شهرسازي اسالمی

سازي فضاهاي شهري نقش  شهرساز شهر اسالمي، شهروندي است كه در ايجاد و به    
مباني فكري و فسلفي كه شهرساز شهر اسالمي بر پايه آنها اصول طراحي . موثري دارد

از كوزه «. شوند يافكند، در طراحي فضاهاي شهر به خوبي نمودار م خويش را پي مي
  ».همان برون تراود كه در اوست

شهرسازي حاوي هر دو بعد عملي و هنري است و از آن جهت كه هنر است، منشاء     
در عالم هنر، تميز زشت از زيبا و صداي الست هر . و مبداء اين هنر حائز اهميت است

چه موجب  نرسد كه آيا پروردگار شما يعني آ لحظه از حضرت ربوبيت به گوش مي
رشد و كمال شما است همان نيست كه مفيد است و درست و خير و زيباست، و هر 

در عالم هنر مترجمان آيه الست چنين . دهد كه بلي چنين است لحظه فطرت پاسخ مي
آيا حسن و جمال و وحدت و نظم و هماهنگي موجب پرورش ذوق و . شوند مي

لهي نيست و فطرت سليم گويد آري تلطيف روح و سبب آشنايي تو با جمال مطلق ا
همين است و نهايتاً قداست هنر آنجاست كه با عالم قدس پيوسته و با قدوس مطلق 

كنند، آنها كه هنر  دانند و به حقارت در آن نظر مي نشسته است و آنها كه قدر هنر را نمي
ظار غفلت و فروشند و آنها كه از هنر به جاي ذكر، انت را به ثمن اندک و حطام دينوي مي

آدم همه اسماء الهي و . است اهللا خليفةانسان . فراموشي دارند، از حقيقت هنر بي خبرند
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اي  اسرار و رموز عالم را در دانشگاه علم حق آموخته است و هر زمان دانش و هنر تازه
آن دين و تفکري که در غالب هنر به  )١٦٦، ص ١٣٨اي،  الهي قمشه(. رسد از او به ظهور مي

  )مقام معظم رهبري. (يش در نيايد، در طول زمان پايدار نخواهد بودنما
  چونكه آدم علم السماء بگ است

 

  زان سبب صد دانشش در هر رگ است 
 

ترين  در همين راستا مهم. رود بنابراين از جنبه هنري شهرسازي، انتظار مذكر بودن مي    
يي هستند كه با هنري كه به فضاها در شهر اسالمي با تجلي صفت ذكر و تفكر، فضاها

ها، حتي  قرارگيري مساجد، مدارس، حسينه. شوند ذكر نظر دارد، طراحي و ايجاد مي
ها كه  شود در جوار ميدان بازار به عنوان فضايي كه در آن معيشت مردم تأمين مي

. شوند، در راستاي تحقق همين جهان بيني است شهروندان دعوت به حضور در آنها مي
اساس طراحي يكايك فضاهاي شهري بايد به نحوي باشد كه فضا ايجاد غفلت بر همين 

از ياد خدا نكند، مانع تذكر و تفكر قرار نگيرد و بي تفاوتي به هر چيز يا هر كس را در 
فضا بايد به موقع و به نسبت درستي در شهر، براي انسان خلوت و . پي نداشته باشد

ا خويشتن بودن و هم فرصت با ديگران بودن و اجتماع ايجاد كند؛ هم فرصت تفكر و ب
جا مسئله سلسله مراتب فضاها  در اين. از آنان ياد كردن را در اختيار شهروند قرار دهد

كنند، مورد توجه قرار  به لحاظ مراتبي كه از قلمرو خصوصي تا عمومي تعريف مي
اوند را ايجاد شهر اسالمي، شهري است که براي انسان شرايط ذکر و ياد خد. گيرد مي

شهر اسالمي شهري است که در فضاي . نمايد و او را در هر لحظه به ياد خداوند اندازد
آن، شرايط ارتکاب به گناه براي فرد ايجاد نگردد بلکه فضاي شهري به گونه اي باشد 

فضاي شهر اسالمي شهروند . که او را در انجام واجبات و مستحبات دينش ياري رساند
آسيب ديدن از ديگر شهروندان و آسيب رساندن به ديگر شهروندان ايمن را در برابر 

  .دارد
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  هاي ذکر ایجاد شود چگونه در شهر زمینه
ان الصلوه تنهي عن «چنين  و هم )١٤طه، آيه(» اقم الصلوه لذكري«به مصداق آيه     

است و لذا در  نماز از مظاهر خداوند )٤٤عنکبوت، آيه(» الفحشاء و املنكر و لذكراهللا اكرب
هايي كه اوقات نمازگرار  هاي روزمره بر اساس زمان بندي فعاليت شهر اسالمي اوالً زمان

هاي مفهوم ذكر در شهر  گردد تا زمينه آن است و ثانياً محل نمازگزاردن حائز اهميت مي
به همين جهت است كه در طول تاريخ شهرهاي اسالمي همواره مسجد به . تقويت گردد
ترين بناي گردهمايي  ز اهميت بوده و درجه اهميت آن را به عنوان مهمنحوي حائ

چنين در مسجد به علت ارتباط  هم. مسلمين تحت عنوان جامع معرفي كرده است
نوعان خود،  مستقيم شهروندان با يكديگر، اشراف به مشكالت فردي يا جمعي ديگر هم

شهر اسالمي هر جمعه به اين گردهمايي در . نوعي يادآوري از وضع اجتماعي است
صورت گسترده و هر روز به صورت محلي باعث يادآوري مسائل محله و شهر است و 

اين . خبري از اوضاع محل زندگي و شهر خود نخواهد ماند بدين گونه شهروند در بي
هاي عمومي كامالً متفاوت است و نتايج  گونه ارتباط رو در رو با كسب اطالع از رسانه

به عبارتي در ارتباط رو در رو به . با خبرشدن نيز كامالً متفاوت استاين دو روش 
شوند و بدين صورت  اي اين اجزاء به كل ارجاع داده مي مسائل كامالً جزئي و هر هفته

اين نوع ارتباط يك ارتباط مؤثر . انسجام اجتماعي جامعه صورت بهتري خواهد داشت
براي مسلمانان همواره به جماعت توصيه است از اين روست كه در انجام فرضيه نماز 

  .شود و فرادا در اولويت دوم قرار دارد مي
هاي خود كه اشاره به باال دارند، همواره تذكر  اي مساجد و مناره گنبدهاي فيروزه    

دهنده احديت مطلق براي ديدگان انسان هستند چرا كه خط آسمان در شهر اسالمي 
چنين گلبانك اذان تذكر دهنده خير  هم. ه شده استها شكست توسط اين گنبد و مناره

  .نوازد مطلق و شتاب به سوي او است كه گوش انسان را مي
مسجد در تاريخ شهرسازي اسالمي همواره به لحاظ عظمت نسبت به ديگر بناها و     

از ديگر بناهايي كه در كالبد شهر اسالمي . ها کانون توجه بوده است تزئينات و هنر نمايي
كه هر چند در طول سال يك بار مراسم خاصي براي . باشند ها مي ذكرند، حسينيهم
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شود، ولي گويي حضور دائم آنها در شهر روح اين داستان را  عزاداري در آنها انجام مي
  .كند هاي محالت شهر اسالمي جاري مي چون آئيني جاودان در كوچه پس كوچه

هاي خداوند متعال محترم شمرده  در شهري که ذکر در آن جایگاهی دارد، نعمت
  .شوند، چرا که مورد ذکرند می
و ياد كنيد نعمت خدا را كه به شما ارزاني داشت و عهد را با شما استوار كرد، «    
گاه، كه گفتيد امر تو را شنيدم و طاعت تو را پيش گرفتيم، پس از خدا بترسيد كه خدا  آن

  )٧مائده، آيه(» .اه استهاي دروني شما آگ به نيات قلبي و انديشه
اند و عهدي با انسان بسته شده است، پس انسان بايد متعهدانه  ها ارزاني شده نعمت    

ها رفتار كند، آب را، هوا را، زمين را و زمان را همه را مذكر باشند؛ كه  نسبت به نعمت
  .ها نيست و نشان غفلت است شايسته ذكر نعمت... آلوده كردن و اسراف و

كند  نوشد، هوايي پاكيزه تنفس مي زيد، آبي سالم مي سان اهل ذكر در شهري پاك ميان    
و بدين صورت به جسم خويش نيز كه نعمتي از سوي پروردگار است، ستم روا 

گيرد تا در شهر،  هر گونه تدبيري و هر انديشه و راه عملي را به كار مي. دارد نمي
و ذكر را از دست ندهد و به ذكر . قرار گيرندهاي خداوند به درستي مورد استفاده  نعمت

  .اي متعهدانه برايش ايجاد شود مشغول است تا انديشه
آفريند كه فضايي براي  شهر اسالمي خود مي شهرساز شهراسالمي، فضاهايي در آرمان    

هايي براي ياد  مكان. روزهاي خدا، روزهايي كه مردم بايد ياد كنند. اهللا است ياد ايام
مكاني براي جاودانه كردن زمانهاي خدايي تا از زمان، اين ريسمان . اي خداييه زمان

  .دوختن انسان به ماديات، از اين عصر كه خسران به همراه دارد رهيدن ممكن باشد
و ما موسي را با آيات خود فرستاديم و به او دستور داديم كه قومت را از ظلمات و «    

م نور رسان و روزهاي خدا را به ياد آنها آور، كه اين جهل و گمراهي بيرون آر و به عال
ابراهيم، (» .يادآوري به هر شخصي كه صبور و شكرگزار است داليل روشني خواهد بود

  )٥١آيه
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اهللا به ايجاد سرور و  بنابراين طراحي فضاهاي شهري عمومي با تاكيد بر ذكر ايام    
جلي تفکر ديني در شهر اسالمي، كند و در همين راستا به ت شادي اجتماعي كمك مي

  .كند كمك مي
  شهر اسالمی و مراتب ذکر

آوازي فروتر از بانگ  اي محمد، خداي خويش را در دل خويش به زاري و بيم و به «    
  )٢٠٥اعراف، آيه(» .در بامدادان و شبانگاهان يادكن و از غافالن مباش

عالوه . شده است كردن اشاره  دل ياد با توجه به آيه فوق در قرآن به ذكر لساني و در     
  .گيرد بر اين در اين آيه ذكر در مقابل غفلت قرار مي

با توجه به . بندي کلی براي انواع ذکر تقسیم آن به جلی و خفی است یک تقسیم
  .بندي را اعمال کرد توان در شهر نیز این تقسیم این مطلب می

يري از كار و كلمات و آيات و ذكري آشكار است، به كارگ: ذكر لفظي :دسته اول
يا هر ... ها و يا سردرها و  احاديث ائمه در بناها يا در فضاهاي شهري به صورت كتيبه

شود و يا به وسيله گوش شنيده  گونه ذكري كه به وسيله چشم مستقيماً ديده و درك مي
شهري شود و به صورت ملموس و مستقيم اشاره به ذكر خداوند در بناها يا فضاهاي  مي
  .دارد

هايي كه حضور آنها در شهر و ميزان اهميت  ذكر معنايي، به كارگيري جنبه :دسته دوم
ايجاد برخي   مثالً. آنها توسط طراح شهري نوعي توجه و تدبر را به دنبال بياورد دادن به 

عناصر كه استعاره از مفهوم مقدسي هستند؛ به عبارتي هنر به كار رفته در ايجاد فضاها، 
شود و  ي قدسي باشد؛ در اين راستا معماري به مثابه مفهومي استعاري ظاهر ميهنر

  .شود معماري قسمتي از وجود جامعه براي بروز اعتقادات آنها مي
چنين به كارگيري عناصري كه ذكر آنها در قرآن مورد توجه قرار گرفته است، مانند  هم

هاي الهي اعم از آب و خاك و هوا  در اين مقوله طرز به كارگيري نعمت. اهللا ذكر نعمت
هاي بكر طبيعي درون  ايجاد زيبايي و نمايش زيبايي. يابد در شهر اهميت مي... و نور و

  .باشد شهرها در همين راستا مي
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ها و ابزار متفاوت براي  ها و مفاهيم معنوي بايستي به طرق و زبان اصول و ارزش    
گويي به  هاي پاسخ  ترين زمينه يكي از مناسبانسان مورد تذكر و يادآوري قرار گيرند، 

ها و فضاهايي است كه بتوانند او را به  اين اصل اسالمي قرار دادن انسان در محيط
ترين وسايلي  طبيعت و عناصر طبيعي يكي از مناسب. هاي الهي متذكر گردند ارزش

ته نقش هستند كه تلفيق مناسب آنها با محيط مصنوع، ضمن تلطيف عناصر انسان ساخ
  )١٨٠، ص١٣٨٤زاده،  نقي(. دهند تذكر دهي محيط را نيز افزايش مي

امل تركيف ضرب اهللا مثال كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت و فرعها يف السماء تؤيت اكلها «
  )٢٦.٢٥ابراهيم، آيه(» كل حني باذن را و يضرب اهللا االمثال للناس لعلهم يتذكرون

د مثل زده است سخن پاك خويش را به درخت پاك خوش بيني چگونه خداون آيا نمي«
آن درخت هر زمان ميوه خود . كه بيخ آن در زمين استوار و شاخ و برگ آن در باال است

زند باشد كه  ها را براي مردم مي دهد و خداوند اين مثل را به دستور پروردگارش مي
  ».دريابند و متذكر شوند

  
  نتیجه گیري

قرآن به مفهوم ذكر، بايستي شهر آرماني مسلمانان با به كارگيري  با توجه به تأكيد    
هاي آن در شهراسالمي، توسط شهرسازان مورد توجه قرار  مفهوم ذكر و ايجاد زمينه

حتي هر شهروند به عنوان عضوي مؤثر در ساخت شهر بايستي بدان تاکيد نمايد . گيرد
  .يابد شهر اسالمي شکل مي که از مجموع جزء جزء افراد جامعه، کليت و ساختار

ترين دغدغه در طراحي و پرداختن به محيط انساني اين است که با بينشي  اصلي    
چه که بايستي بدان ره يابد  صحيح محيطي ساخته و سامان داده شود که انسان را به آن

جا که هدف از خلقت آدمي عبادت خداوندي است بايستي در  از آن. ياري رساند
اسالمي يكايك فضاهاي شهري به نحوي باشند كه فضا ايجاد غفلت از ياد طراحي شهر 

خدا نكند، مانع تذكر و تفكر نبوده و بي تفاوتي به هر چيز يا هر كس را در پي نداشته 
باشد، فضا بايد به موقع و به نسبت درستي در شهر براي انسان خلوت و اجتماع ايجاد 

و هم فرصت با ديگران بودن و از آنان ياد كند؛ هم فرصت تفكر و با خويشتن بودن 
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در اينجا مسئله سلسله مراتب فضاها به لحاظ . كردن را در اختيار شهروند قرار دهد
  .گيرد كنند مورد توجه قرار مي مراتبي كه از قلمرو خصوصي تا عمومي تعريف مي

د نمايد و شهر اسالمي، شهري است که براي انسان شرايط ذکر و ياد خداوند را ايجا    
شهر اسالمي شهري است که در فضاي آن، . او را در هر لحظه به ياد خداوند اندازد

شرايط ارتکاب به گناه براي فرد ايجاد نگردد بلکه فضاي شهري به گونه اي باشد که او 
فضاي شهر اسالمي شهروند را در . را در انجام واجبات و مستحبات دينش ياري رساند

در . ديگر شهروندان و آسيب رساندن به ديگر شهروندان ايمن دارد برابر آسيب ديدن از
شوند،  هاي خداوند متعال محترم شمرده مي شهري كه ذكر در آن جايگاهي دارد، نعمت

  .چرا كه مورد ذكرند
پس در كليت اين نوع . كند ذكر، انسان را متوجه وجودي خارج از وجود خويش مي    

اين مفهوم در ايجاد پيوندهاي . ديگران بودن، وجود داردتفكر به ياد آوردن و به ياد 
اجتماعي كه در آن . كند اجتماعي عميق بين شهروندان يك شهر نقش مهمي را ايفا مي

بخشد که تجلي آرمان  تر را تحقق مي تك تك اجزاء به ياد يكديگرند، كليتي مستحكم
واهي تك تك افراد ديگرخ. باشد مي» انسجام اسالمي«رهبر معظم انقالب در باب 

كند كه ديگران اجازه تعددي  جامعه، حريم امني را براي هر شخص در شهر تعريف مي
  .دهند به آن را به خود نمي

  
  ارائه راهکار

نهايتاً به برخي مواردي كه پرداختن به آنها منجر به تقويت تجلي ذكر و تفكر در شهر     
كه توضيح داده شد ممكن است به اين موارد همان گونه . شود شوند اشاره مي مي

  :صورت آشكارا يا استعاري به تقويت اين مفاهيم بپردازند
انديشيدن تمهيداتي براي حضور طبيعت بكر يا طبيعت مصنوع در شهر و يا ايجاد  -١

ها و فضاهاي سبز  هاي الهي بازنگري به طراحي پارك زمينه براي معرفي هر گونه نعمت
در فضاهاي باز شهري، ... نحوه حضور آب و گياه و خاك و چنين دقت در در شهرها هم

شوند،    هاي استانداردي كه تنها با توجه به شرايط فيزيك مشخص مي بازنگري در سرانه



یآرمان شهر اسالم مجموعه مقاالت نخستین همایش   /370 
 

  

گيرد مثل ايام  اهميت دادن به روزهايي در سال كه انسان در ارتباط با طبيعت قرار مي
محيط زيست، درگير كردن هر  هاي نوروز يا روز درختكاري يا تقويت كردن سازمان

امروزه به علت افزايش تراكم ساختماني و . شهروند با طبيعت، از جمله اين مواردند
كنند؛ حتي  ها فضاهاي سبز محلي اهميت بسيار زيادي پيدا مي حذف شدن حياط از خانه

توان با تفكيك اين فضا به ازاي هر واحد يا مجتمع مسكوني مسائل مربوط به فضاي  مي
توان با توجه به تعداد  بز محلي را با ساكنان محالت به مشاركت گذاشت؛ و يا ميس

درختان موجود در هر منطقه امتيازي براي ساكنان آن محالت به لحاظ برخي تجهيزات 
توان براي  تر مي هاي كلي حتي در برنامه ريزي. و تسهيالت شهري قائل شد

  .في و اجرا نمايند، امتيازاتي قائل شدهاي كارآمدي را معر هايي كه سياست شهرداري
توان هر درخت يا عنصر طبيعي ديگر را با كودكي نظير دانست تا كودكان  در شهر مي    

. حس تعلق به طبيعت و نگهداري از آن درخت يا عنصر طبيعي ديگر را بهتر درك كنند
هادينه بدين صورت از ابتدا در اذهان كودكان مسئله حراست از طبيعت به صورت ن

هاي شهر سايبرنتيك مطرح  گيرد اين امر در زندگي شهري امروز كه تئوري شكل مي
مسائل مربوط به عناصر طبيعي كه با . اي است كه بسيار قابل تعمق است شود، مسئله مي

توانند درگير با مسائل آموزشي كودكان در مدرسه قرار گرفته  شوند مي كودكان نظير مي
ع كودكان و در آينده اجتماع شهر، روحيه حفاظت از محيط و بدين صورت در اجتما

  .زيست را فرا گيرند
هاي خداوند متعال محترم شمرده  در شهري كه ذكر در آن جايگاهي دارد، نعمت    
هاي الهي آن  و کمال احترام به گياهان به عنوان نعمت. شوند، چرا كه مورد ذكرند مي

اين معضلي است که . آنها به کار برده شونداست که در مکاني مختص شرايط اقليمي 
امروزه در طراحي محيط زيست شهري به دست فراموشی سپرده شده است و درون 

هاي گياهي يکساني استفاده شده  شهرهاي گوناگون با اقليم و شرايط مختلف از گونه
به دنبال  است که گاهاً نه تنها هدف مورد نظر را تامين نموده بلکه مضراتي را نيز با خود

. نمونه آن کاشت چمن و درخت کاج در تمامي فضاهاي شهري است. خواهد داشت
حال آنکه چمن نه تنها در تصفيه آلودگي هوا مؤثر نبوده بلکه مقدار آب مصرفي آن 
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باشد و اين در حالي است که با توجه به نيازهاي اقليمي مناطق ايران نياز به  بسيار باال مي
  . آيد ننموده و در بحران کم آبي مملکت نيز معضلي جدي به شمار ميسايه را نيز تامين 

شود تا  اند توصيه مي در قرآن به تفكر در تاريخ و زندگي مردمي كه در گذشته بوده  -٢
هايي كه خداوند براي زندگي  انسان به سنن و قوانين اجتماعات بشري آشنا گردد؛ سنت

نوشتاري   در شهر اسالمي آنچه از آثار كالبدي، بنابراين. اجتماعات بشري قرار داده است
و يا هر اثري كه ثمره تاريخ زندگي بشر و احوال گذشتگان است مورد اهميت قرار 

تا اين آثار به عبرت و گزينش راه . گيرد و بايد زمينه نمايش آن در شهر فراهم گردد مي
ت ذكر و تفكر مسائل شهر مسلمانان با صف در آرمان. درست براي معاصران مبدل گردند

  .ها حاوي ارزش هستند تاريخي و پيشينه
اي بندگان خدا «: خوانيم البالغه در مورد پند آموزي از گذشتگان مي نهج ٨٣در خطبه     

هاي خدا عمر گذراندند؟ تعليمشان دادند و  كجا هستند آنان كه ساليان دراز در نعمت
راندند؟ از آفات و بالها دورشان داشتند، اما دريافتند، مهلتشان دادند و بيهوده روزگار گذ

  )٤٥٥امام علي، ص (» ...زمان طوالني آنها را مهلت دادند و . فراموش كردند
با توجه به اين مطالب فراخواندن مردم نيز به حضور در اين آثار داراي ارزش است،     

ريوا يف وس. (كند قرآن نيز بر گردش در زمين و ديدن احوال گذشتگان توصيه مي
بنابراين در شهرهاي اسالمي پرداختن به صنعت توريسم و حفاظت از آثار ...) االرض

آموزي كه شامل موارد  هاي عبرت حتي روشن كردن جنبه. يابد گذشتگان اهميت مي
تواند تكميل كننده كار  مثبت و منفي در هر اثري كه از گذشته برجاي مانده است مي

  .شدبراي رسيدن به هدف نهايي با
ذكر و تفكر در شهر اسالمي تقويم خاصي را براي اهميت دادن به روزها در شهر به  -٣

هاي خاص  اهللا و معرفي آن به شهروندان و تنظيم برنامه شناخت ايام. دنبال خواهد داشت
و مناسب آن روزها و احداث بناها يا فضاهايي در شهر كه اختصاص به ياد روزهاي 

در . هاي شهر در جهت تجلي تفکر و تذکر قرار گيرد ويژگيتواند از  خدا دارند مي
هاي اطالع رساني و مسائل تفريحي و  ها و شبكه اهللا هستند تمام برنامه روزهايي كه يوم

اي  نمونه. اي با ذكر و تفكر همراه كرد توان به گونه هاي شهري را مي كار و همه فعاليت
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تي شهرهاي قديمي است که عالوه بر ذکر هاي سن از آن وجود چندشنبه بازارها در بافت
  .ايام در تعامالت ميان شهر و روستا نيز موثر واقع مي شده اند

ها  آنان چراغ هدايت را با نور بيداري در گوش«: خوانيم البالغه مي نهج ٢٢٢در خطبه     
ل و آورند و مردم را از جال ها برافروختند، روزهاي خدايي را به ياد مي ها و دل و ديده

  .»....ترسانند بزرگي خدا مي
با به كاربردن . گذاري فضاهاي شهري نيز در شهر حائز اهميت است مسئله نام -٤
از . شود اي جمعي براي شهروندان زنده مي شوند، خاطره هايي كه بر فضاها گذارده مي نام

ره به ذكر اين رو با توجه به اين كه در قرآن عالوه بر اشاره به ذكر اهللا و ذكر رب اشا
حتي برخي . مند انجام گيرد گذاري فضاها بايد هدف گردد، نام اسم اهللا و اسم رب نيز مي

از . كنند اعمال روزمره در شهر به شرط آغاز و انجام با نام و ياد خدا حكم حالل پيدا مي
  .گردد جمله ذبح كه در صورت بردن نام اهللا اسالمي مي

منافع بسيار براي خود فراهم بينند و نام خدا را در  تا در آنجا«خوانيم  در سوره حج مي
  )٢٢حج، آيه(» ...ايام معين ياد كنند 

  :خوانيم همچنين در مورد ذكر نام خدا مي
و دائم در شب و روز نام خدا را ياد « )٨مزمل، آيه(» واذكر اسم ربك و تبتل اليه تبتيال«    
  ».بپردازو به كلي از غير از خدا عالقه ببر و بر او . كن
و نام خدا را صبح و شام به عظمت ياد « )٢٥دهر، آيه(» واذكر اسم ربك بكره و اصيال«    
  ».كن
ها و كوچه و خيابان و  اي براي نامگذاري فضاها و ساختمان توان ايده بنابراين مي    

 توانند يادآور و مذكر به ذكر حقيقي باشند و يا حداقل اين اسامي مي. يافت... بازار و
هاي انتخابي در ايجاد و شکل گيري و تقويت  در اين صورت نام. زا نباشند اسامي غفلت

و اين معضلي است که شهرهاي امروز ما . اي موثر خواهند بود هويت شهري و محله
  .باشند خصوصا نوشهرها با آن مواجه مي

 صوت و بانگ ياد خدا در شهر اسالمي دعوتگر اهل ذكر است، اذان به عنوان -٥
ها و  خواند، در شهر به وضوح شنيده و فعاليت صدايي كه مردم را به نماز فرا مي
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اي هستند كه در  هايي كه ذكر واقعه چنين آئين هم. گردند ها از آن متاثر مي استراحت
آيند مثل  كنند در شهر به نمايش در مي هاي خاصي تأكيد مي تاريخ اسالم به ارزش

بر حضور يك نواي دعوت كننده، در مواقعي از سال عرصه  بنابراين شهر عالوه. ها تعزيه
هايي از شهر طنين ياد خدا پژواك  در گوشه. ها است ها و ارزش به نمايش گذاردن آئين

آيند تا از  و در فضاهايي تصويرهايي آيني به صورت زنده به نمايش در مي. دارد
  .اي ياد شود واقعه

. گردد از حق تعالي منجر به ايجاد و خلق هنر مي نحوه ياد كردن. آفريند ذكر، هنر مي -٦
ها،  گيرد تا آثار خويش را حاوي استعاره هنرمند نهايت ذوق و سليقه خود را به كار مي

. ها و تعبيرهايي گرداند كه مستقيم يا غير مستقيم دعوت كننده به ذكر باشند نمادها، نشانه
الهي (» .وردگار خويش بسته استهنر يادآوري عهدي است كه انسان روز الست با پر«

  )١٦٥، ص ١٣٧٨اي،  قمشه
كند تا زيبا بنويسد و يا  مراتبي كه در سير تكامل خوشنويسي يك خوشنويس طي مي    

هاي مختلف نگاشتن قرآن و تذهيب نشان دهنده همين  سير تكاملي زيبانويسي و روش
شود در عين  ته ميتا هر آنچه که ساخ. سعي بر انجام وظيفه به بهترين نحو است

 )١٦٧، ١٣٧٨اي،  الهي قمشه(. بهره نباشد سودمندي از توازن و تعادل و لطف و زيبايي بي
معرق، . اي اين چنين در بردارند آرايند، فلسفه همه هنرهايي كه بناهاي اسالمي را مي

حاشيه نويسي پيرامون ديوارها و  هاي اسماء ائمه يا صفات رب،  كاري، طرح كتبيه كاشي
سردرهايي مساجد، همه و همه ذكر را آنگونه كه اليق مذكور باشد ايجاد نوده اند و 

  .صفت جمال را كه در مذكور در حد تعالي وجود دارد احراز كنند
ها و مقدمات ورود و سلسله مراتب فضايي همه  ها و گنبدها، رواق حتي فرم مناره    

ده شود و دل ذاكر متوجه مذكور گردد سعي بر ايجاد لحظاتي دارند كه ذكر در آنها آفري
  .تا بلكه در وجود ذاكر وحدت با مذكور حاصل گردد

تر است و اين  باالتري از ذكر قرار گيرد هنر او مقدس  هر چه هنرمند در مرتبه    
دهد چرا  ذكر به هنر معنا مي. شوند مند مي گشاي كساني است كه از هنر بهره قداست راه

ذكر در بناي مساجد با فرم، شكل و تمهيدات معمار . رود ار ذكر ميكه از هنر مقدس انتظ
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كه خود ذكر (چنين در تزئين مساجد از كالم الهي  شود و هم گونه خاصي متجلي مي
اي از اين مساجد كه حتي تناسبات و نحوه طراحي آن  نمونه. شود بهره گرفته مي) است

چرخش هشتي و . صفهان استبسيار مذكر است، مسجد امام در ميدان نقش جهان ا
خوان، تبديل  ها، عملكرد پيش آستانه ورود براي قبله شدن جهت مسجد، مكان حوض

مربع زميني به دايره آسماني در گنبدخانه، به كارگيري تناسبات طاليي در ابعاد حياط و 
) محل ذكر(در دو سوي مسجد ) محل علم و تفكر(ها، قرارگيري دو مدرسه  حوض
  .باشند ز به كار گيري هنر مقدس در طراحي اين مسجد ميهايي ا نمونه

در بافت قديمي شهرهاي اسالمي . در شهر اسالمي ذكر در معابر نيز حضور دارد    
وجود  هايي كه بر فراز آنها ذكرهاي ياحسين و شهيدان نوشته شده است،  هنوز سقاخانه

و فضاهايي براي نوشيدن   اي است، در شهر مذكر حتي نوشيدن آب يادآور واقعه. دارند
آن (شهر بستري است كه به ياد عابران پياده تشنه . آب در شهر در نظر گرفته شده است

در گذرهايش فضايي براي نوشيدن آب فراهم كرده ) هم با ياد تشنه لبان واقعه کربال
و با ذكر . كند حتي نوشيدن آب در شهر اسالمي حق و ظلم را تفكيك مي. است

  .نوشاند يي آبي گوارا و حق به شهروند ميياحسين، گو
هاي بافت قديم شهر در عين سادگي تنها با ذكري بر سر درخانه  نماي بيروني خانه    

هايي در آستانه  گاه كند، نشيمن آراسته شده است و هر ورودي را مشروط به ذكري مي
نه به ياد او شوند تا به عابران اعالم كنند صاحب خا درب ورودي هر خانه ساخته مي

  .فضايي براي دمي آسودن ساخته است
مسلمان اهل ذكر تجارتي آميخته با ذكر دارد چرا كه اعتقاد دارد هم اوست كه به هر كه 

ان اهللا «. از اين رو بازارها سرشار از اذكار حق تعالي هستند. بخشد حساب مي بخواهد بي
  )٥٨الذاريات، آيه(» هو رزاق ذوالقوه املتني

اي  گويند مرداني كه نه تجارت و نه معامله ها تسبيح مي صبح و شام در آن خانهو «    
  )٣٧نور، آيه(» كند آنها را از ياد خدا و بر پا داشتن ياد خدا غافل نمي



375/ تأثیر و نمود مفهوم تفکر و ذکر در ساختار شهر اسالمی   
 

  

العارفين سير رسيد علي همداني با توصيه به  گونه كه در رساله منهاج و سرانجام آن    
پذيرد شهر اسالمي نيز با ذكر سرشته  انجام ميشود و با توصيه به ذكر  ذكر آغاز مي

  .رود زيد و به پيش مي شود مي مي
  

  منابعفهرست 
  .١٣٧٨، انتشارات روزنه، چاپ ششم، تهران، مقاالتاي، حسين،  الهي قمشه -
دفتري در ادبيات و هنر و : كيميااي، حسين و سيد احمد بهشتي شيرازي،  الهي قمشه -

  .١٣٧٧هران، ، انتشارات روزنه، تعرفان
  .١٣٦١، ترجمه رضا باطني، نشر نو، تهران، اي بر فسلفه مقدمهم، .بوخنسكي،ي -
  .١٣٧٥تهران،  ، انتشارات دانشگاه تهران، منطق صوريخوانساري، محمد،  -
، انتشارات اميركبير، چاپ پنجم، بتهاي ذهني و خاطرات ازليشايگان، داريوش،  -

  .١٣٨١تهران، 
، تصحيح احمد آرام، كتابخانه مركزي، چاپ كيمياي سعادت غزالي، امام محمد، -

  .١٣٦١تهران، دوازدهم، 
  .، ترجمه بهاالدين خرمشاهيقرآن كريم -
، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي، ياد خدامحمدي، كاظم،  -

  .١٣٨١تهران، 
  .١٣٨٣ن، انتشارات صدرا، چاپ بيستم، تهرا ، بيست گفتارمطهري، مرتضي،  -
، جايگاه طبيعت و محيط زيست در فرهنگ و شهرهاي ايرانينقي زاده، محمد،  -

  .١٣٨٤انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ، تهران، 
 .١٣٨٠، ترجمه محمد دشتي، انتشارات الهادي، چاپ پانزدهم، تهران،  البالغه نهج -

 



 



 

  هاي شهري امروزکارایی شهر اسالمی در مواجهه با چالش
 ∗جمال محمدي
 ∗∗رعنا شيخ بيگلو

  
  چکیده

ي كامل براي زندگي در  اسالم يك شيوه. دين اسالم، فراتر از يك آيين رسمي است
ترين درجات كمال را در  هاي حصول عالي باشد، به طوري كه روش ي اعصار مي همه
. ائه نموده استي شئون و جوانب زندگي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و غيره ار همه

ها، مورد توجه اسالم بوده است؛ به  شهر نيز به عنوان كانون زيست و فعاليت انسان
هاي اسالمي دانست كه در  توان شهر اسالمي را مكان تبلور جميع آموزه اي كه مي گونه

اند، تحقق  كرده اين صورت آرمان شهري كه در طول دوران مختلف، انسانها جستجو مي
ي الهي و معنوي، متمايزترين ويژگي شهر اسالمي  در واقع، صبغه. خواهد يافت
در دنياي امروز كه با . گردد كه زيبايي و كمالِ همه جانبه از مراتب آن است محسوب مي
هاي شهري در خصوص مسائل اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و غيره  انواع چالش

ر اسالمي به عنوان يك بدون شك رجوع به اصول نظري و عملي شه  روبرو هستيم،
در پژوهش حاضر، . گشاي مشكالت كنوني خواهد بود پارچه، راه پارادايم كامل و يك

گيري از اصول و مباني اسالم در  هاي شهرهاي معاصر و قابليت بهره ها و بحران چالش
  .مواجهه با اين مسائل، بررسي گرديده است

  .هاي شهري هر، چالشاسالم، شهر، شهر اسالمي، آرمان ش :واژگان كليدي
 
 

  

                                                           
  دانشگاه اصفهان گروه استاديار ∗

  ي شهري دانشگاه اصفهانريز دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ∗∗
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  مقدمه -۱
تا » هيپوداموس دوميلته«انگيز و آفريننده از  در تمام اعصار، دارندگان افكار شگفت

شهر الگو، آرماني، با ثبات، محدود و منظم را كه انسان از زندگي در آن   ،»لوكوربوزيه«
اند در  توانستهبيشتر آنها . اند كند، به تصوير كشيده و شرح داده احساس خوشبختي مي
هاي خود را به واقعيت درآورند و برخي ديگر، هيچ موفقيتي  مقياسي اندك، خواسته

هاي عصر خود بودند و نياز هميشگي بشر  ها ترجمان برخي گرايش اين انسان. اند نداشته
آشكارا خواهان عدالت در » آنري لوفابور« همچونشناساني  جامعه. كردند را منعكس مي
زندگي را تغيير «و » .شهر را عوض كرد«ي وي بايد  به گفته. رومان هستندشهر براي مح

هاي مولود آنها، در ايجاد عدالت اجتماعي توفيقي  هاي سياسي و نظام برخي نظريه» .داد
  )۵۵، ۱۳۸۲باستيه و دزر، (. هنوز هم بايد در جستجوي راه حل بود. اند نداشته

. باشند ي خاص محيط زيست مصنوع ميها هاي زيستي نمونه شهرها و ساير مجتمع
) ۳(مفهوم ) ۲(فضا ) ۱: (باشد دهي چهار عامل مي دهي محيط زيست در واقع نظم نظم

. اند دهي فضا مشغول بوده شهرسازان و طراحان همواره به کار نظم. زمان) ۴(ارتباط 
هاي سنتي، فضايي مقدس است و نه فضاي هندسي منتسب  فضاي مصنوع در فرهنگ

اي از روابط ميان  توان به عنوان مجموعه به محيط زيست مي. هاي تکنيک زده هنگبه فر
عناصر و مردم نگريست که اين روابط داراي نظمي خاص هستند؛ اين گونه روابط 

ي ميان عناصر و مردم بر اساس درجات گوناگون  عمدتاً فضايي بوده و اصوالً رابطه
گرا اساساً با شهري که  هاي درون ري با خانهدر حقيقت، شه. شود تمايز فضايي تعيين مي

توان بيان فيزيکي  چنين نظامي را مي. گرا هستند، متفاوت است هاي آن برون خانه
در واقع، طراحي و شهرسازي از منظرسازي مناطق گرفته تا . ها نيز دانست محدوده

ن منبعث از ها، نوعي از نظام فضايي بر اساس قواعد گوناگو ترتيب مبلمان داخلي اتاق
  . باشد فرهنگ جمعي و يا انفرادي براي رسيدن به اهداف گوناگون مي

باشد که از واحد مسکوني تا مجتمع زيستي  هر فرهنگ سنتي مبين نوعي نظم مقدس مي
هاي زيستي  بنابراين براي درک مجتمع. و از آن به تمامي منظر و منطقه کشيده شده است

هاي سنتي،  در فرهنگ. البدي فضاهاي مقدس نگريستبايستي به عنوان بيان ک سنتي مي
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نظم اصوالً نظمي مقدس بوده است که هدف اصلي آن، بخشيدن نظمي به اين جهان 
. آل چون نظم و هماهنگي برين بوده است درهم و برهم از طريق تقليد از يک نظم ايده

نظم و طرح ظاهر شماري از عوامل وجود دارند كه در زمينه  )۴۲۱-۴۴۲، ۱۳۸۴راپوپورت، (
شهر اسالمي عالوه بر موقعيت طبيعي . اي ايفا كردند شهر اسالمي، نقش قاطعانه

هاي كالبدي، بازتاب دهنده ساختارهاي اقتصادي، سياسي،  محلي و ويژگي) توپوگرافي(
  .فرهنگي، اجتماعي عام جامعه جديدالتأسيس بود

تحقيق  ،اند البه شهرهاي ما شدههايي كه امروزه مبت ها و تفرق رفت از تشتت براي برون
 ژرف در آثار گذشته به منظور يافتن چارچوب كالبدي مناسب براي ساخت و ساز

، ضروري و باارزش است؛ اما به شرطي كه با ديدي نقادانه و به دور از شهرها
هاي تعالي انسان مسلمان،  ي كه براي همه عرصهتمدن ،شك بي. گرايي باشد افسون

هاي زيست مادي و معنوي انسان،  ترين عرصه آمدي دارد براي محوريكار هاي رهيافت
گفتمان مباني شهرسازي در فرهنگ و . هاي درخور توجهي نداشته باشد تواند گفتني نمي
بسياري از  ،افزون بر وجوه فني و هنري ارزشمندي كه برآن مترتب است ،اسالمي تمدن
توان  شهر اسالمي را به سادگي مي. د كردرا تنوير و تبيين خواه تمدنهاي مكتوم  عرصه

جرح و تعديل داده تا با استانداردهاي زندگي و قابليت كاركردي مدرن تطابق پيدا كند و 
. مان را حفظ كند سازگاري باالي آن با محيط فرهنگي، اجتماعي و مذهبي و طبيعي

  )١٣٨٧باونديان، (
  
  مفهوم شهر -۲

اي از  هاي خاص بافت آن و يا حتي مجموعه يبه يک مجتمع زيستي نه بر اساس ويژگ
اين عناصر بلکه بر اساس عملکردي خاص که همان بخشيدن نظم به يک منطقه و ايجاد 

ظاهراً امروزه اين نظريه مورد . ي شهر اطالق نمود توان واژه باشد، مي فضاي مفيد مي
از اعتباري  قبول عموم صاحبنظران واقع شده است؛ بنابراين، هر تعريفي از شهر که

بايستي از مجتمع زيستي ياد کند که به طريقي سرزمين و يا  فرهنگي برخوردار باشد، مي
شهر، خود به عنوان نمادي از يک ايده که در فرم . تري را به نظم درآورد ي وسيع منطقه
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فيزيکي تبلور يافته و آن قدر غني است که مناطق وسيعي را به نظم درآورد، منبعث از 
تر است که شهرها و يا هر محيط زيست مصنوع، در برگيرنده و يا تجلي  وم کلياين مفه

هاي زيستي را  توان اصوالً محيط مصنوع و مجتمع مي. يک مدل شناختي آگاهانه هستند
بخشي  ي نظم بخشي به جهان دانست که در جوامع سنتي، اين شيوه هاي نظم يکي از شيوه

ي مدل آرماني  ر واقع، بيان کننده و منعکس کنندهمحيط مصنوع د. باشد اساساً مقدس مي
تصويري از محيط زيست آرماني در ذهن انسانها وجود دارد که محيط مصنوع، . باشد مي

اي براي انسان  هاي مصنوع به عنوان زمينه اين محيط. کند آن را به صورتي ناقص بيان مي
به آنچه که ما به . شوند مي آل و خاص آن فرهنگ تلقي ي زندگي ايده آل و يا شيوه ايده

ي  به عنوان شيوه) ۱: (توان از سه ديدگاه مختلف نگريست کنيم مي آن فرهنگ اطالق مي
هاي آگاهانه،  به عنوان سيستمي از نمادها، مفاهيم و مدل) ۲(زندگي خاص يک گروه، 

ابق به عنوان مجموعه راهبردهايي به منظور حفظ و بقاء که با اکولوژي و منابع تط) ۳(
  )۴۱۳-۴۱۷، ۱۳۸۴راپوپورت، (. دارد

  
  شهر اسالمي -۳

اسالمي از ابتداي امر، روابط نزديكي وجود دارد و در شهر  بين مفهوم شهر و جهان بيني
 )١٣٨٦بار،  آتشين( .شود بيني اسالمي توسط افراد درک مياسالمي اولين ايده هاي جهان
د، مبتني بر اين فرض است كه چون ان شناسان به كار برده مفهوم شهر اسالمي كه شرق

اسالم يك نظام ارزشي كامل است و تمام الگوهاي رفتار و سازمان اجتماعي را تعيين 
نيز محصول ايمان ) شامل شهرها(ها  گاه شناسي كالبدي سكونت كند پس ريخت مي

. توان ساختار شهر اسالمي را هم فهميد اسالمي است و با درك درست از اسالم مي
اند كه اسالم يك مذهب شهري است و شهر در دنياي   چنان معتقد بوده اسان، همشن شرق

هاي اسالمي تعقيب شده و  گاهي بوده است كه در آن آرمان اسالمي در واقع سكونت
اند  چنين بر اين نكته تأكيد داشته اينان هم. شده است تكاليف اسالمي به درستي انجام مي

داخته و زندگي بدوي را تضعيف كرده و رو به گري پر كه اسالم به گسترش شهري
اسالمي و در شهر اسالمي، پيوندي ناگسستني  تمدندر  )١٣٨٥، بوناين( .نابودي برده است
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بين زندگي مادي و معنوي وجود دارد؛ پيوندي تداعي كننده عدم جدايي بين شهروندي، 
ذشته و ديگر پيامبران با بررسي تاريخ اقوام گ )١٣٨٧هوشيار يوسفي، (. اقتصاد و مذهب

توان چهره شهرها را در  الهي كه بخشي از آن در قرآن كريم آمده است، به خوبي مي
آيد كه شهر اسالمي  از مجموع آيات الهي در اين كتاب چنين بر مي. تاريخ انبيا تبيين كرد

از تقدس خاصي برخوردار است و بايد در جهت گسترش امنيت شهروندان آن از هر 
خداوند متعال در دو نوبت در خصوص حرمت و امنيت  )۱۳۸۶زاده،  غني(. يدنظر كوش

، حضرت ۱۲۶در سوره بقره، آيه  )٩١، نمل ٣، تين ٢بلد (. كند شهر به شهر سوگند ياد مي
   )۹۱، ۱۳۸۲شاكر، (. نعمت امنيت شهر را مشخصاً از پروردگار طلبيده است) ع(ابراهيم

دي که بر اساس قوميت، مذهب، تجارت و يا شهرهاي اسالمي از محالت متمايز چن
ي خود عالقه و  اند، تشکيل شده و ساکنين محله، به محله کاربري به وجود آمده
اي،  ي محله جامعه«: گويد الپيدوس مي )۴۱۱، ۱۳۸۴راپوپورت، (. وابستگي خاص دارند

هاي همگن از لحاظ  که مبتني بر محله(ي مهمي از زندگي شهري مسلمانان  جنبه
اي، مذهب، تجارت، يا پيروان رهبران سياسي و  اجتماعي، مطابق با منشأ قومي يا قبيله

هاي  بست معابر کوچک به شکل هزارتو، بن )۵۲-۵۳، ۱۳۸۳دانتون، (. باقي ماند) مذهبي بود
هاي جهان  توان به معناي واقعيت هاي محالت مسکوني را نمي متعدد و ساير ويژگي
هاي  هاي مکان هاي مشابه اين وضع را در دوران توانيم نمونه ميما . اسالم به شمار آورد

حقيقت اين است که شکل منحصر به فرد زندگي خصوصي و . مختلف مشاهده کنيم
. گيري مناطق مختلف داشته است اي در شکل ارتباط آن با زندگي اجتماعي، سهم عمده

ر واسطه د ي به طور بيدر شهر اسالمي، وحدت و وابستگي درون )۳۰۱، ۱۳۸۳يو،  توشي(
 اسالم در بطن خود به تعبيري سنتي و نه به مفهوم جديد کلمه به .معماري متجلي است

 اين جنبه اسالم در هيچ کجا بهتر از معماري مجال بروز. گرا است طور عميق واقع

 کند و حاضر به خلق آرماني گرايي خود را حفظ مي يابد، چون معماري همواره واقع نمي

و کار دارد وجود  نيست که در سرشت مواد، مصالح و فضايي که با آن سرموهوم 
   )١٣٨٦نصر، ( .باشد نداشته
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  عناصر شهر اسالمي -۴
  : هاي زير بوده است به هرحال شهر اسالمي داراي ويژگي

در اينجا . کرد آن را احاطه مي) بازار(؛ كه در قلب شهر بود و معموالً سوق مسجد -۴-۱
اي به آن چسبيده بود كه تعاليم علمي و مذهبي را ارايه  شد و مدرسه مي نماز جمعه برپا

  . داد مي
هاي اقتصادي شهر  ؛ در خارج از مسجد اصلي قرار داشت و درآنجا فعاليتبازار -۴-۲

شان صورت   توزيع كاال و فروش آن از نظر مكاني اغلب از جنبه ماهيتي. شد عرضه مي
فروشان و  ع، بخور و عطر و اقالمي كه توسط كتاباقالم مقدسي مانند شم: گرفت مي

رسيد، در نزديكي مسجد قرار داشت و بقيه كاالها در فاصله  صحافان به فروش مي
هاي عمومي از قبيل  ناحيه مركزي شهر نيز محل تجمع ساير فعاليت. دورتري بودند

  . ها بود تگاههاي اجتماعي، اداري، تجاري، هنري، هنرهاي دستي، حمام و استراح فعاليت
كه دور تا دور  -قصبه . ؛ كه به قصبه مشهور است نماد حاكميت بوده استارگ -۴-۳

ها و ديوان خانه هاي ساكنان  اي بود كه داراي مسجد، باغ مشتمل بر ناحيه -آن ديوار بود
  . خودش بود و معموالً در بخش بااليي شهر قرار داشت

شان بر نزديكي  نوارها گفته شده كه زندگياي از خا ؛ به مجموعهمناطق مسكوني -۴-۴
و صيميت استوار بوده است؛ امري که در پيونددهي شخصي، منافع مشترك و وحدت 

اين مناطق مسكوني عمالً متراكم بوده و هركدام . متجلي بوده است ،اخالقي مشترك
. داراي مسجد، مدرسه، نانوايي، مغازه اشيا و لوازم ضروري مختص به خود بوده است

اند كه معموالً پس از آخرين عبادت در شب  هاي خودشان را داشته آنها هر كدام دروازه
مناطق مسكوني در الجزاير . شدند بسته و پيش از آغاز نخستين عبادت صبحگاهي باز مي

. اند اين مناطق از لحاظ قومي سازمان يافته بوده. اند هايي بوده  و تونس از چنين نمونه
يز در مناطق مسكوني ديگر جمع شده و هر گروه باورهاي فرهنگي برخي مسلمانان ن

  )١٣٨٧باونديان، (. اند گرفته كرده و براي آنها جشن مي خودش را پياده مي
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  هاي شهرهاي امروزي  کارايي شهر اسالمي در مواجهه با چالش -۵
زيرا  .رسند شهرهاي امروزي ديگر چندان براي زيست انسان مناسب به نظر نمي

هاي مادي زندگي  كند تنها مختص عرصه هايي كه شهر امروزي بر انسان وارد مي يبآس
او نيست بلكه وجود معنوي او را بيش از هميشه در معرض انواع و اقسام بالها و 

هايي در  در شهرهاي پيشرفته صنعتي جهان، موفقيت. هاي متعدد قرار داده است بليه
مانند آلودگي آب و هوايي، صوتي، (ها در عرصه مادي زيست  جهت كاهش آسيب

نشيني، تفكيك طبقاتي نظام ساخت شهر يا همان  بصري، حمل و نقل، شلوغي، حومه
هاي  به وقوع پيوسته است اما آسيب... ) نشيني، تفكيك عملكردهاي شهري، و حاشيه

با بررسي تاريخ اقوام گذشته و ديگر پيامبران . معنوي همچنان به قوت خود باقي است
ي شهرها را در  توان چهره هي كه بخشي از آن در قرآن كريم آمده است، به خوبي ميال

آيد كه شهر اسالمي از تقدس  از مجموع آيات الهي چنين بر مي. تاريخ انبيا تبيين كرد
خاصي برخوردار است و بايد در جهت گسترش و اعتالي شهر و شهروندان آن از هر 

  )١٣٨٧، همان(. نظر كوشيد
  
  سائل زيست محيطيم -۵-۱
  هاي زيست محيطي چالش -۵-۱-۱

آور جمعيت شهري همراه با پيشرفت و افزايش کارايي در برخي از  رشد سرسام
افزايش جمعيت در واقع . اشند تغيير شکل طبيعت مي  آوري، از دالئل عمده ي فن ها زمينه

ي گرديده  تهافزايش تأثيرات سوء انسان برطبيعت را در پي داشته و موجب اوضاع آشف
اين بحران نه تنها محيط . شود شناخته مي» بحران زيست محيطي«است که با عنوان 

ي سرنوشتي  دهد، بلکه به رها شدن انسان در ورطه طبيعي را به سوي انهدام سوق مي
اعتنايي  ي بي انجامد؛ سرانجام محتوم اين امر چيزي نيست جز اشاعه نامطمئن نيز مي

اعتنايي است که  بر اثر اين گونه بي. هاي طبيعي و مصنوع عمومي نسبت به محيط
بخش آب، مسموم گشته و  ي محيط زيست شده، منابع حيات آلودگي بيشتري روانه
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انتشار اکسيد ازت که مولد اصلي آن عمل احتراق . زندگي جانوران به خطر افتاده است
موجب افزايش اسيدي شدن باشد،  ها و موتور وسايط نقليه مي ها، کارخانه در پااليشگاه

نزوالت آسماني گرديده و در نتيجه، به پيدايش تغييرات در ترکيبات خاک منجر گشته 
ها در مقياسي وسيع را به دنبال آورده است؛  ي درختان، نابودي جنگل رويه قطع بي. است

اي را در وراي مرزهاي  اي و فزوني گازهاي کشنده، نواحي گسترده هاي هسته دفن زباله
اي جديد بر روي  نمايند، به طوري که  تقريباً روزي نيست که حوزه المللي تهديد مي بين

   )۶-۷، ۱۳۷۸اميرياراحمدي، (. هاي محيطي گشوده نشود مطالعات مربوط به آلودگي
  
  رويكرد اسالم نسبت به اهميت محيط زيست -۵-۱-۲

و يا ) ر رابطه با محيطد(ي اکولوژيکي  بخش داراي جنبه به طور کلي عملکردهاي انتظام
در رابطه (و يا تخصصي و تکنولوژيکي ) در رابطه با جمعيت و اعداد(ي جمعيتي  جنبه

هاي  ترين ويژگي يكي از قابل توجه )۴۱۴، ۱۳۸۴راپوپورت، (. دارد) ها با مکان انجام فعاليت
عي و سازي كامل آن با بوم طبي آن، عبارت بوده است از هم شهر اسالمي در مفهوم سنتي
شهر اسالمي هرگز به نحوي . ساير شرايط طبيعي و اقليمي هماهنگي آن با آب و هوا و
بلكه به عكس، همواره . مخالف انسان با طبيعت باشد گر ساخته نشده است كه نشان

در ساختن اين شهرها حداكثر . طبيعت بنا شده است سو با نيروها و عناصر ساز و هم هم
كه در دسترس بوده به عمل آمده و اين مواد به  ه، و موادياستفاده از نور، باد، ساي

كردند،  اگر زماني مردم شهر شهر را ترك مي نحوي مورد استفاده قرار گرفته است كه
نخستين اصل  )١٣٨٦، نصر( .گشته است مي اين مواد به طور طبيعي به آغوش طبيعت باز

ي يا تطابق طرح و شكل بازگو كننده ويژگي يا ماهيت شهر اسالمي همانا سازگار
و شرايط آب و ) توپوگرافي(ساختماني شهر با شرايط طبيعي اعم از موقعيت طبيعي 

هايي پوشيده و  استفاده از مفاهيمي چون حيات خلوت، تراس، خيابان. هوايي بوده است
اين قبيل عناصر به منظور تطابق با شرايط آب . اند ها، بيانگر اين شرايط بوده باريك و باغ

   )۱۳۸۶زاده،  غني(. اند شده و هوايي گرم حاكم بر محيط زندگي مسلمانان طراحي مي
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ي مسائل زيست محيطي و منابع حياتي در متون اسالمي رهنمودها و دستورات  در زمينه
روي، ضايع و نابود  دين اسالم با هر گونه افراط، اسراف، زياده. ارزشمندي وجود دارد

کند، طوري که سرنوشت انسانها و اقوامي که در  خالفت ميکردن منابع حياتي به شدت م
. آيند، چيزي جز نابودي نيست کنند و در پي تخريب منابع برمي مصرف منابع دقت نمي

) ص(هاي پيامبر اعظم همچنين بر اساس آموزه )۵۹، ۱۳۸۶؛ اسماعيلي و ديگران، ۲۰۰۶فاروق، (
جاندار و (بع و تخريب محيط اطراف ي مفرط از منا و ائمه معصومين، آدمي از استفاده

حتفظوا من «: روايت شده است که فرمود) ص(از پيامبر اکرم . نهي شده است) جان بي
حفاظت کنيد، به درستي ) آب و خاک و آنچه در آن است(از زمين » االرض فاا أمکم

از ) ۵۹، ۱۳۸۶؛ اسماعيلي و ديگران، ۳۹۵-۴۰۹، ۱۳۷۸علويان و فرمحمدي، (. که آن مادر شماست
بنابراين، . رود که محيط زيست خويش را تخريب کند نوع انسان به هيچ وجه توقع نمي

ي آن به خوبي برآيد، مورد  باشد که اگر وي از عهده زندگي انسان توأم با مسؤوليتي مي
ي انعام در همين  سوره ۱۶۵ي  آيه. گيرد تشويق، و در غير اين صورت مورد تنبيه قرار مي

اگر ابناء بشر، منابع طبيعي را محافظت نمايند، از زندگي بهتري برخوردار «: رابطه است
شوند و اگر آنها اين منابع را مورد تخريب قرار دهند، بدون شک تنبيه به دنبال آن  مي

هر كس كه «: همچنين، در احاديث آمده است )۵۹، ۱۳۸۶اسماعيلي و ديگران، (» .خواهد آمد
بن حبيش؛ كريم، ... ابوداود؛ عبدا(» .افكند ند او را در آتش ميدرختي را قطع نمايد، خداو

روايت داريم كه انسان سه چيز را كه نگاه . دارد طبيعت در روان انسان اثر )۲۳۸، ۱۹۳۸
اين حديث ؛ آب، نگاه به زيبايي و نگاه به سبزي نگاه به. شود كند، غمش بر طرف مي مي

الحسن و النظر إلى الماء و النظر إلى الخضرة و  إلى الوجه أربع يضئن الوجه النظر«. است
  )۱۳۸۶،مؤسسه ترويج فرهنگ قرآني(» الكحل عند النوم

که خداوند در (ابناء بشر بايد به طرزي رفتار نمايند که توازن مابين امکانات محيطي 
توان نتيجه گرفت  اين گونه مي. با نيازهاي بشر برقرار گردد) اختيار آنها قرار داده است

. باشد ي اخالقي براي تک تک مسلمانان مي که برقراري چنين توازني يک وظيفه
مسلمانان در «: در احاديث روايت شده است )۱۳۷۸؛ مهجور، ۵۶، ۱۳۸۶اسماعيلي و ديگران، (

زمين  )۳۱۱، ۱۹۳۸ابوداود؛ ابن عباس؛ كريم، (» .آب، مرتع و آتش: سه چيز با يكديگر شريكند
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ماري که خداوند در آن قرار داده، براي نوع بشر آفريده شده ش هاي بي و تمامي نعمت
شمار بايستي به طور صحيح استفاده کرد و هرگز در پي سوء  هاي بي از اين نعمت. است

ي صحيح از اين منابع در جهت منافع بشري و  استفاده از آنها نباشيم؛ چرا که استفاده
اسماعيلي و (. باشد تي انکارناپذير ميهاي آينده، ضرور سرزنده نگه داشتن آن براي نسل

   )۱۳۷۸؛ عسگري، ۵۶، ۱۳۸۶ديگران، 
  
  مسائل فرهنگي -۵-۲
  هاي فرهنگي چالش -۵-۲-۱

 نسبت اخالق با زيست شهري ازجمله مقوالتي است كه همواره مورد توجه عالمان

در دوران مدرن، به عنوان يكي از  اخالق و شهرشناسان قرار داشته است و اساساً
هاي  انقالب) ۱۳۸۷محقق، ( .تتأمالت نظري مطرح شده اس هاي مشغولي دل ترين مهم

پزشکي و علمي در قرن هفدهم، همتاهاي سياسي و صنعتي آنها در قرن هيجدهم و 
هاي حمل و نقل و ارتباطات در قرن نوزدهم، راه را براي  سرانجام وقوع انقالب در زمينه

ي اين دگرگوني،  در نتيجه. ني هموار ساختنددگرگوني گسترده و بنيادين جوامع انسا
به تغيير و  -که با فرايندي تکاملي و تدريجي توسعه يافته بود - تمام ارکان زندگي 

 - هاي سلطنت استبدادي را در هم ريخت  خيزش اجتماعي ـ که پايه. تحول دچار آمد
نگي ي انقالب صنعتي که به از هم گسستن تداوم فره هاي قاهرانه همچنين کشش

گسيختگي اين  اما لجام. انجاميد، امکان رويش نوعي آزادي ناشناخته را فراهم آوردند
هاي ناشي از احساسات را به  گيري مشخص فرهنگي، درگيري آزادي و نبودن جهت

هاي انقالبي و بشردوستانه که تمام اين تحوالت را ممکن  در واقع، انديشه. دنبال آوردند
هاي منفي اجازه داد تا قد علم  ي خود فاصله گرفت و به پديدهساخته بود، از اهداف اصل

شهر، جايگاه افعال گوناگون بشري، در مقابل اين . کنند و به سرعت رشد نمايند
هاي منفي عصر مدرن به همراهي درک  وضعيت جديد ايمن نبود و به زودي جنبه

و انفجار مهار ناشدني نادرست و فراگير از مفهوم آزادي، گوشه و کنار آن را درنورديد 
   )۱۸- ۱۹همان،(. بافت شهر را در مدت زماني کوتاه موجب گشت
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  رويكرد اسالم نسبت به مسائل فرهنگي -۵-۲-۲

با بررسي و شناخت . بخش مهمي از تاريخ شهر و شهرسازي متوجه رفتار انساني است
شهري  تمدناي توان به زيربن رفتار انساني بر اساس بينشي فرهنگي و مردم شناسانه مي

هاي توحيد،  بيني خود در بخش اسالم در بعد جهان )۴۰۹، ۱۳۸۴راپوپورت، (. پي برد
حقوق، شريعت، تفکرات سياسي، سيستم اقتصادي، مسائل اخالقي و ساير موارد، 

ي قدرتمندي را به وجود  ها مجموعاً شبکه نظريات خاص خود را دارد و اين بخش
کند، با اين  توجه به شرايط تاريخي و جغرافيايي تغيير مي گر چه اين شبکه با. آورند مي

 تمدنحال بايد گفت در بسياري از موارد از قدرت و کارايي الزم براي ايجاد فرهنگ و 
  )۲۹۵، ۱۳۸۳يو،  توشي(. خاص خود در جوامع اسالمي برخوردار است

ن شهر، ماهيت نظام كالبدي و فيزيكي، پوسته بيروني و ظاهر آشكار يك شهر است؛ باط
ثير فراوان نظام كالبدي در جهت بخشي به أدر عين حال ت. اعتقادي و فرهنگي آن است

هاي اساسي شهر اسالمي در  آرمان. فرهنگ و ماهيت اعتقادي آن قابل انكار نيست
هاي شهروندي نهفته است و البته كالبد  هاي حاكم بر رابطه هاي باطني شهر و ضابطه اليه

كند،  بستر و ازجهت هماهنگي و رابطه متقابلي كه با درون آن برقرار ميآن نيز در اين 
هيچ  شهري كه مطلوب فرهنگ اسالمي است بي. يابد و نه مستقل از آن اهميت مي

ترديد، آن شهري است كه ساكنان آن را به آسمان مشترك اعتقادات ديني هرچه بيشتر 
كيد أامت و عزت نفس انسان تاديان كه بر كر ي حقيقت همه همچونمتوجه سازد و 

 شهري كه نظام شهرسازي آن بر. مت نوع انساني را فراهم آورداموجبات كر ،دارند

ها در خود و  مل انسانأتراويده از نظام اعتقادي ديني است و بسترهاي مناسبي را براي ت
مي در يك شهر اسال )١٣٨٧باونديان، (. زند تدبر ايشان در صنع حضرت باريتعالي رقم مي

هاي  هاي اسالمي و سنت آموزه قبل از هر چيز رفتارها و اصول شهروندي بر اساس
و گنبد و  پر از مسجد هر شهر. كنند ، از اسالمي بودن شهر حكايت مي)ص(پيامبر
اسالمي شهروندان در  ها و اعتقادات اي شهر اسالمي نيست و اين تجلي انديشه مناره

بر اساس  در يك شهر اسالمي. دهد ميسيماي شهر است كه هويت آن را نشان 
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برادري  دستورات قرآن كريم بايد شاهد رعايت پاكيزگي، آباداني و عمران، برابري و
راستگويي  شهروندان در دسترسي به خدمات شهري و انساني، امنيت اجتماعي و رواني،

 خصوصه ها ب شوند، حفظ حرمت و درستكاري كه به اجراي موفق قانون هم تعبير مي
 در يك .زنان، كودكان، سالمندان و آرامش و آسايش براي همه شهروندان بودي  درباره

شهر اسالمي نشاني از فقر، فساد، حاشيه نشيني، ضايع شدن حقوق شهروندان خاص از 
در يك شهر اسالمي به همان ميزان . احترامي به عقايد ديگران نيست معلوالن و بي جمله

گاههاي ديگر اديان الهي  توجه است، ساخت عبادت ساخت مساجد با شكوه مورد كه
تر يك شهر اسالمي بايد اين سه اصل را در خود  در بياني كلي. گيرد قرار مي هم مد نظر

گستري و شايسته ساالري، تكريم شهروندان و مهر پروري و در  عدالت: باشد داشته
  .كند ياقتصادي و آباداني كه به اجراي دو مورد اول كمك م نهايت رونق

ي  گيري در زمينه در فرهنگ اسالمي، آيات قرآن و احاديث پيامبر براي هدايت و تصميم
توان دريافت  اي که مي اند؛ به گونه مسائل شهري، دستورالعمل جامعي در اختيار قرار داده

ي شهرنشيني و شهرسازي، رويکردي اساساً فرهنگي  رويکرد اسالم نسبت به مقوله
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود فرهنگي ارائه شده توسط اسالم، مي از ميان اصول. است

اساس اين مفهوم بر آن داللت دارد که حقوق فرد بايد به : عدم اعمال زيان و ضرر -
متقابالً ديگران نيز در اعمال حقوق . اي اعمال گردد که زياني متوجه ديگران نشود گونه

. هاي آنان متوجه غير نگردد يمات و فعاليتخود، طوري عمل نمايند که زياني از تصم
  )۳۸، ۱۳۸۱حکيم، (

شما به خود يا ديگران آسيب نرسانيد و ديگران نيز به خودشان يا به شما «: حديث
 )۷۷، ۱۹۶۹احمد و ابن ماجه؛ الغرداوي، (» .آسيب وارد نسازند

شي از آن هاي نا شناسي و تقويت ارزش اين اصل بر بوم: ارتباط و وابستگي متقابل  -
  .نمايد تأکيد مي

بر اساس اين اصل، حريم ديگران بايد مورد احترام قرار گرفته، و تجاوز به آن : حريم -
در ) ۷۷، ۱۹۶۹احمد و ابن ماجه؛ الغرداوي، (. ي ديد مستقيم اکيداً ممنوع شده است به واسطه

ر متفاوت شهر اسالمي، ارتباط بين قلمرو خصوصي خانه و قلمرو عمومي خيابان، بسيا
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تر از آنچه در غرب معمول  شهر اسالمي، خط يا مرزي بسيار پر رنگ. با غرب بوده است
   )۴۴، ۱۳۸۳دانتون، (. کشيد بود، بين اين دو قلمرو مي

اي نگاه كند و چشم او را كور  هر گاه شخصي بدون اذن ساكنين به درون خانه«: حديث
، ۱۹۶۹احمد و نسائي از ابوهريره؛ سبيق، (» .كنند، حقي براي تقاضاي ديه يا قصاص ندارد

۵۷۶( 
بايد مورد احترام ) زمين، ساختمان يا اقالم ديگر(مالکيت : احترام به مالکيت ديگران -

قرار گيرد و هر گونه عملي که موجب کاهش ارزش يا مزاحمت براي مالک گردد، مجاز 
  . نخواهد بود

  )۴۱-۴۲، ۱۳۸۱حکيم، ( عدم انسداد معبر به طور موقت يا دائم -
را ) مانعي(هر گاه شخصي در حال عبور از مسيري شاخه گياه خارداري «: حديث

عمارا، (» .آمرزد مشاهده كند و آن را بردارد، خداوند از او شكرگزاري نموده و او را مي
۲۸۵(  

  تشويق به پاکيزگي -
، ۱۹۶۹الغرداوي،  ابن حبان؛(» .خويشتن را پاكيزه بداريد زيرا كه اسالم پاكيزه است«: حديث

۷۹(  
الطبراني؛ الغرداوي، (» .پاكيزگي مشوق ايمان است و جايگاه مؤمن در بهشت است«: حديث
۱۹۶۹ ،۷۹(  

همانا پروردگار بلندمرتبه منزه است و پاكي را دوست دارد، پاكيزه است و «: حديث
دوستدار پاكيزگي، بخشنده است و دوستدار بخشندگي، صاحب كمال است و كمال را 

  )۹۴، ۱۹۶۹الترمذي؛ الغرداوي، (» .هاي خود را پاكيزه بداريد دوست دارد، پس خانه
فرهنگ زنده و پويا نياز دارد : پذيري و تکيه بر وجدان عمومي تشويق به مسؤوليت -

ي جمعي ارجاع کند که اين حافظه در شکل و شمايل و  که به طور پيوسته به حافظه
محو شدن اين مواد و عناصر منجر به از دست  .شود قالب ساخت شهرهايش متجلي مي

  ) ۱۷، ۱۳۸۳گاالنتاي، (. گردد رفتن هويت و سرانجام وابستگي فرهنگي مي
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  زيبايي فارغ از تکبر
  )۹۵، ۱۹۶۹مسلم؛ الغرداوي، (» .خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد«: حديث

عهد و وفاي به آن، از ): ها و وفاي به عهد حفظ پيمان( ۱قرآن كريم، سوره مائده، آيه 
گردد و در اين مسأله،  نياز نمي اموري است که انسان در طول حياتش هرگز از آنها بي

ي قدرت خود، عهد و پيمان  باشند و اگر قدرتمندان به واسطه فرد و اجتماع يکسان مي
منطق دين حق . گردند را نقض کنند، موجب ضايع شدن و نقض عدل اجتماعي مي

رعايت حقوق اجتماعي و عدالت در هر شرايطي واجب است، چون منافع  گويد که مي
اما منطق کشورهاي مستبد، دموکراتيک، سوسياليستي و . اجتماع در گرو آن است

ي خودشان  چه حفظ آن واجب است، منافع امت و جامعه ماترياليستي اين است که آن
بينيم  ت است که ميباشد، اگر چه به موجب آن، حق ضايع گردد؛ به همين جه مي

کنند تا مصالح خود و  کشورهاي قوي، حقوق و عهود کشورهاي ضعيف را پايمال مي
  )۱۳۸۲،۴۵۳شاكر، (. کشور خود را به قيمت به استضعاف کشاندن ضعفاء، تأمين نمايند

در كل، باورهاي مذهبي كانون يا هسته اصلي زندگي فرهنگي مردم مسلمان را تشكيل 
ين رو مسجد در سلسله مراتب نهادي و مكاني از جايگاه عمده و داده است، از ا مي

باورهاي فرهنگي تفكيك كننده زندگي خصوصي و . كانوني برخوردار بوده است
در نتيجه، طرح . بخشيده است عمومي، به نظام مكان ميان مصارف و مناطق نظم مي

صوصي و هاي جدا كننده قلمروهاي خ بست هاي باريك و بن شهري شامل خيابان
عمومي از يكديگر بوده و اين در حالي است كه مصرف زمين بر تفكيك يا جدايي زن 

ها اقتصادي كه با مبادله و حضور  در نتيجه، هرگونه فعاليت. از مرد تأكيد داشته است
مسكوني جدا بوده و ) هاي شخصي خانه(اجتماعي سر و كار داشته باشد از كاربري 

  . هاي اصلي متمركز بوده است مناطق عمومي خيابانبيشتر اين قبيل فعاليت در 
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  مسائل اجتماعي -۵-۳
  هاي اجتماعي چالش -۵-۳-۱

ها يا واحدهاي همسايگي كم و بيش  اي از محله فضاي زندگي حقيقي، مركب از زنجيره
وسيع و نامتراكم است كه بر حسب موقعيت مركز محله، تراكم ساكنان، شدت ارتباطات 

ها، طيفي كه تجهيزات تجاري و خدماتي به  ها و ترددها، گسستگي اجتماعي، ترابري
افزون بر آن، احساس تعلق داشتن به اهالي محله . گيرد آورد و غيره شكل مي وجود مي

شهر هر . هاي آن به وضوح قابل درك است به همان اندازه نيرومند است كه محدوده
كنند كه جزئي از آن هستند  حساس ميتر باشد، ساكنانش كمتر ا تر و وسيع اندازه كه مهم

آسا كه در آن به  و درآن صورت بيشتر احساس تنهايي و له شدن در زير كادري غول
ساكنان شهر بزرگ بر خالف انتظار، اغلب . دهند، خواهند داشت زندگي خود ادامه مي

فضاي  ي در مقابل، محله به عنوان نمونه. كنند خود را تنهاتر از روستانشينان احساس مي
  )۴۴۱، ۱۳۸۲باستيه و دزر، (. گيرد شهري در مقياس انساني مورد مراجعه قرار مي

  
  رويكرد اسالم نسبت به مسائل اجتماعي -۵-۳-۲

اندازهاي  هاي اجتماعي مبتني بر چشم بندي سازمان اجتماعي جامعه شهري براساس گروه
بنابراين توسعه در  .خوني مشترك استوار بوده است هاي قومي و هم فرهنگي، خاستگاه

جهت برآورده ساختن اين گونه نيازهاي اجتماعي به ويژه اتحاد خويشاوندي، دفاع، نظم 
عواملي چون ساختارهاي خانواده . اجتماعي و اعمال مذهبي در حركت بوده است

گسترده، حريم شخصي، تفكيك جنسي و تعامل اجتماعي نيرومند به وضوح در شكل 
مسائل اجتماعي و حقوقي . دار متجلي و متبلور بوده است حياط ساختماني متراكم منازل

تحت كنترل محققان و انديشمندان مذهبي بوده كه در مكاني نزديك به مسجد اصلي 
گرفته، زندگي  و زندگي اجتماعي، جايي كه اكثر مشاجرات در مي) نهاد اجتماعي اصلي(

خصوصي و عمومي ميان روابط اجتماعي و فيزيكي ميان قلمروهاي . اند كرده مي
) قانون اسالمي(چنين بازتاب دهنده قوانين شريعت  ها، هم هاي اجتماعي و محل گروه
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اصل حريم شخصي به قانون تبديل شده كه ارتقاع ديوار را باالتر از ارتقاع . بوده است
اين مورد و قوانين مربوط به حقوق مالكيت براي مثال، . فرد شتر سوار تعيين كرده است

در  )۱۳۸۶زاده،  غني(. شهر اسالمي بوده است) يا فرم(جمله عوامل تعيين كننده شكل از 
توان به  ي شهري از ديدگاه اسالم، مي خصوص ارتباط و وابستگي متقابل افراد جامعه

  :موارد ذيل اشاره نمود
که  آيه داللت دارد بر اين): مرزهاي دولت اسالمي( ۲۱۳قرآن كريم، سوره بقره، آيه 

اري بشر در زندگي، اتحاد و اتفاقي داشته است و مردم قبل از بعثت انبياء، همه روزگ
امت، جماعتي است که داراي مقصد واحد و هدف يکسان باشند که . يک امت بودند

همين هدف، رابط وحدت بين آنهاست و مرزهاي دولت اسالمي، مرزهاي عقيدتي است 
  )۱۴۷، ۱۳۸۲شاكر، (. نه مرزهاي اصطالحي

در اين آيه اهل ايمان به ): اهميت وحدت و تعاون اجتماعي( ۲۰۰آل عمران، آيه  سوره
شود  اند که موجب مي امر شده -يعني يکديگر را سفارش به صبر کردن  -» مصابره«

ي اسالمي در کنار هم يک نيروي واحد و متحد گردند و بتوانند به اتفاق  افراد جامعه
اند که از نظر معنا  سفارش شده» مرابطه«همچنين به . ها را تحمل نمايند يکديگر، اذيت

اعمِ از مصابره است؛ چون مصابره يعني اتحاد و پيوستن نيروها در برابر شدائد، اما 
ي کارها در جميع شئون زندگي اجتماعي  ي نيروها و همه مرابطه يعني پيوستن همه

  )۳۳۱همان،(. ديني، چه در حال شدت و چه در حال خوشي
چه  ايد و آن ي آنچه گرد آورده از بهينه! اي مؤمنان«: ۲۶۷م، سوره بقره، آيه قرآن كري

پذيريد،  ايم انفاق كنيد و پليد آن را كه خودتان جز به اكراه نمي برايتان از زمين رويانده
  ».نياز ستوده است براي انفاق در نظر نگيريد و بدانيد كه خداوند بي

شما بهترين مردمي هستيد كه در ميان مردم «: ۱۱۰قرآن كريم، سوره آل عمران، آيه 
كنيد و به خداوند ايمان داريد و اگر  ايد، امر به معروف و نهي از منكر مي پديدار شده

اهل كتاب ايمان بياورند برايشان بهتراست، برخي از آنان ايمان دارند ولي بيشترشان 
  ».فاسقند
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اش گرسنه باشد،  بخوابد و همسايهخداوند امنيت را براي كسي كه با شكم سير «: حديث
   )۱۳۲، ۱۹۷۲ابوهريره؛ المبارك، (» .آورد فراهم نمي

بهترين ياوران در نزد خداوند كساني هستند كه به دوستانشان نيكي بيشتري «: حديث
كنند و بهترين همسايگان در نزد خداوند كساني هستند كه به همسايگانشان بيشتر نيكي 

  )۲۴۹، ۱۹۳۸بن عمر؛ كريم، ... بداترمذي از ع(» .روا دارند
  
  حقوق و قوانين شهري -۵-۴
  هاي حقوقي و قانوني شهري چالش -۵-۴-۱

جواري آنها، لزوم تعيين حدود امالك عمومي و خصوصي، تعيين  تراكم بناها، هم
مالكيت و حقوق فردي، مسائل بهداشتي، امنيتي و تردد، خيلي زود نهادهاي عمومي را 

ها و كاربري زمين در فضاي شهري ناگزير ساخت و در نتيجه،  سازي به كنترل ساختمان
. ها در حقوق مربوط به مالكيت خصوصي به وجود آمد تعريف مشخصي از محدوديت

اين حقوق، نخست روابط متقابل همسايگان را روشن كرد و اصول و قواعد مالكيت 
حت عنوان منافع مشاع را به وجود آورد؛ سپس حقوق خصوصي در برابر جامعه را ت

باري  تواند نتايج زيان وفور بيش از حد متون حقوقي و قانوني مي. عمومي مطرح ساخت
قواعد قانوني براي عادالنه بودن بايد از يك سو كلي باشد و از سوي ديگر، . داشته باشد

براي اجرايي بودن بتواند خود را با وضعيت گوناگون تطبيق دهد و رفتارهاي مختلف 
ي نابرابري هستند،  هايي كه همگي  آفريننده هي را در برابر استثناها و معافيتقابل توج

ها و  ي اين چنين چالش حقيقت اين است كه كليه )۴۱۴، ۱۳۸۲باستيه و دزر، (. ممكن سازد
گذاري، به صورت مفصل در آيين اسالم تشريح گرديده  هاي قانوني و قانون دغدغه

انين شهري نظير حق مالكيت، رعايت حريم، است، به طوري كه حدود حقوق و قو
ي نابرابري در مورد اجراي  از طرفي، مسأله. فروش امالك و غيره مشخص شده است

قوانين نيز به طور علني، ممنوع برشمرده شده است؛چرا كه اساس دين اسالم بر مبناي 
اعتقاد لذا در يك شهر اسالمي، . ها قرار داده شده است ي انسان عدل و برابري همه
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نظري و عملي به اصول مطرح شده توسط اسالم، ضمانت اجرايي حقوق و قوانين 
  .باشد شهري مي

  
  حقوق و قوانين شهري در دين اسالم -۵-۴-۲

هاي  ي نخست اسالم، اصول شهرسازي و چارچوب گويد سه دهه بسيم سليم حکيم مي
ا مباني اسالمي بود، در شرعي به وجه مطلوبي با عناصر پيش از اسالم که قابل انطباق ب

هاي اسالمي  هم آميخت و يکي شد و مباني شهرسازي اسالمي، عناصري را که با ارزش
  )۲۲، ۱۳۸۳گاالنتاي، (. سازگار نبود، منع کرد

شهر اسالمي، از نوعي منطق اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي تبعيت داشته كه اين 
ريزي مدرن به  مندي و برنامه هاي نظام روش اي براي هاي آموزنده  تواند تجربه امر مي

توان جرح و تعديل داده تا با استانداردهاي  شهر اسالمي را به سادگي مي. شمار آيد
زندگي و قابليت كاركردي مدرن تطابق پيدا كند و سازگاري باالي آن با محيط فرهنگي، 

مي هنوز نسبت به در اين مورد شهر اسال. مان را حفظ كند اجتماعي و مذهبي و طبيعي
ي جوانب  كليه )۱۳۸۶زاده،  غني(. رسد نياز شهري امروزي بسيار مرتبط و معتبر به نظر مي

توان  حقوق شهري و شهروندي در دين اسالم مورد توجه بوده است كه از ميان آنها مي
  :به موارد ذيل اشاره نمود

به باطل نخوريد مگر  اموال يكديگر را! اي مؤمنان«: ۲۹قرآن كريم، سوره نساء، آيه 
  ».اي به تراضي در بين باشد و يكديگر را نكشيد كه خداوند به شما مهربان است معامله
اي اقدام به ساخت و ساز  نبايد به گونه... آيا از حق همسايه آگاهي داريد؟«: حديث

ابن (» .ي او گرديد مگر با كسب اجازه از وي نماييد كه مانع جريان باد به سوي خانه
 )۲۵۴، ۱۹۳۸ي؛ خراطي؛ كريم، عد

هر كس در زمين ديگري بدون اذن وي كشت نمايد، در محصول حتي به «: حديث
  )۲۵۰، ۱۹۶۹رافع بن خديج؛ سبيق، (» .اش حقي ندارد ي هزينه اندازه
  )۲۸۴الخدري؛ عمارا، (» .از نشستن در معابر خودداري كنيد«: حديث
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ا زماني كه از يكديگر جدا نشده باشند خريد و فروش بايد با توافق طرفين ت«: حديث
مبارك خواهد بود و  چه با راستي و شفافيت معامله صورت گيرد، صورت گيرد و چنان

، ۱۹۶۹بخاري؛ الغرداوي، (» .هرگاه با دروغ و كتمان همراه باشد، بركت از ميان خواهد رفت
۲۵۱(  

كه وضعيت آن را  جايز نيست كه انسان اقدام به فروش جنسي نمايد مگر اين«: حديث
حاكم؛ (» .بيان كند و كسي كه از موقعيت آن اطالع دارد، مجاز به پنهان نمودن نيست

  )۲۵۱، ۱۹۶۹بيهقي؛ الغرداوي، 
  
  گيري نتيجه -۶

هويت خود را از محتوا اخذ  شود و كالبد، در شهر اسالمي، فرم به تبع معنا تعريف مي
است كه نسبت  اسالمي و شهرسازي يهاي نظري معمار كند و اين متأثر از بنيان مي

است؛  شناختي اسالمي هاي جهان نسبت روح و كالبد در بنيان همچونقالب و محتوا 
 يابد و از بيني اسالمي و قرآني ماده به كرامت معنا شرافت مي چنان كه در جهان هم

 در شهر اسالمي ماده و .شود هويت سفاليي خويش خارج شده به نورانيت معنا منور مي
ي آن، تعادل زيستي و  گيرد كه نتيجه معنا، كالبد و هويت، همزمان مورد توجه قرار مي

ها و  توجهي به آن در جهان امروز، چالش توجهي يا كم حصول كمال است؛ امري كه بي
در واقع، هيچ يك از امور و مسائل زندگي، از . هاي شديدي را ايجاد كرده است بحران

است، ضمن اين كه قوانين اسالم منحصر به زمان يا گروه نظر اسالم به دور نمانده 
شود؛ لذا، مباني و اصول ارائه شده از طرف اسالم به دليل كامل و  خاصي از افراد نمي

هاي  ي جوانب زيست شهري، كارايي الزم را در مواجهه با چالش جامع بودن از نظر كليه
  .شهري امروز دارد

هاي شهرهاي  هاي اسالم در ارتباط با ويژگي وزهبرخي از موارد استنتاج شده از آم
  :باشد اسالمي به شرح ذيل مي

رعايت حفظ پاكيزگي در محيط زيست شهري با توجه به تأكيد اسالم بر رعايت  -
هاي مختلف شهري، انتقال  يابي مناسب كاربري نظافت و پاكيزگي؛ مواردي از قبيل مكان
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اي بوده  اين امر مسأله. ي شهري، وغيره دهمشاغل مزاحم و آالينده به خارج از محدو
گيري شهرهاي اسالمي نخستين، به صورت ايجاد ساختار سلسله  است كه در شكل

  .مراتبي از استقرار مشاغل مختلف، نمود داشته است
تدوين و اجراي ضوابط مربوط به بافت كالبدي شهر جهت جلوگيري از اعمال ضرر  -

نوان مثال، تأكيد بر رعايت مقررات مربوط به ارتفاع و زيان به حقوق شهروندان؛ به ع
چنين  ي ساكنان شهر از نور كافي و هواي طبيعي و هم مندي همه ها جهت بهره ساختمان

  .عدم اشراف به حريم خصوصي افراد
ي شهري  ي افراد جامعه اي كه حتي االمكان، دسترسي همه تخصيص امكانات به گونه -

گردد؛ به ويژه ارتقاء ميزان برخورداري ساكنان مناطق  به تسهيالت و خدمات فراهم
  .محروم شهرها در راستاي تحقق عدالت اجتماعي به عنوان يكي از اصول دين

برداري از  روي در بهره حفاظت از منابع حياتي و طبيعي و جلوگيري از اسراف و زياده -
  آنها؛

توپوگرافي و (عيت طبيعي يابي و ساخت شهر به طور هماهنگ و سازگار با موق مكان -
  ).شرايط آب و هوايي

توجه به حقوق شهروندان در فضاهاي عمومي شهر مانند جلوگيري از ايجاد سدمعبر  -
  .و غيره

ريزي و  در نظر گرفتن مفهوم و مباني مربوط به واحدهاي همسايگي در فرايند برنامه -
  .طراحي شهري جهت تقويت همبستگي اجتماعي و ايجاد امنيت

ايجاد فضاهاي سبز شهري در نقاط مختلف شهر به صورتي كه توزيع اين فضاها در  -
  .يكسان باشد مناطق مختلف،

ايجاد فضاهاي عموميِ بيشتر در شهر در جهت تقويت مراودات و ارتباطات اجتماعي  -
  .ي وحدت اجتماعي و تقويت ارتباطات جمعي افراد با توجه به تأكيد اسالم بر مسأله

ريزي و طراحي فضاهاي  ژه به معلوالن، سالمندان، كودكان و غيره در برنامهتوجه وي -
  .مختلف شهر و تأمين دسترسي راحت و مناسب آنان به فضاهاي شهري
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: ي اسالم؛ مواردي از قبيل زيباسازي شهر به عنوان يكي از معيارهاي تأكيد شده -
مناسب، ساماندهي تابلوهاي  هاي استفاده از رنگ ها،  هماهنگي و زيبايي نماي ساختمان

  .شهري، و غيره
اقدامات   ي اقتصادي، هاي فقر از سيماي شهر اسالمي از طريق توسعه زدودن جلوه -
  .  و غيره  سازي و نوسازي فضاهاي شهري، به
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  منابع و مآخذ
؛ هاي شهري نقاط عطف و نشانهبار، محمد،  آتشين -۱

http://www.manzar.ws/118.aspx  
ي دانشگاه  ، حفاظت محيط زيست در اسالم، مجله۱۳۸۶عيلي، عباس و ديگران، اسما -۲

  .۵۶-۶۰ي ششم،  علوم پزشکي رفسنجان، دوره
، بسوي شهرسازي انسانگرا، شركت پردازش و ۱۳۷۸اميرياراحمدي، محمود،  -۳

  .ريزي شهري، تهران برنامه
رات دانشگاه هنر، تهران، ، شهر، علي اشرفي، انتشا۱۳۸۲باستيه، ژان و دزر، برنارد،  -۴

  .چاپ دوم
-http://www.bashgah.net/pages، شهر اسالمي؛ ۱۳۸۷باونديان، عليرضا،  -۵

21217.html  
؛ پرويز اجاللي گيري شهرهاي ايراني، شكل، ۱۳۸۵، مايكل، بوناين -۶

http://www.iranurbanstudies.com/ShowBookRe.aspx?bid=212 
هاي  صوصي در دنياي اسالم، مهدي افشار، دفتر پژوهشيو، کوردا، زندگي خ توشي -۷

  .۱۳۸۳فرهنگي، تهران، چاپ اول، 
اصول شهرسازي و ساختماني، : اسالمي -حکيم، بسيم سليم، شهرهاي عربي -۸

مقدم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران،  احمدي و  عارف اقوامي محمدحسين ملک
  .۱۳۸۱چاپ اول، 

شهر در غرب و در جهان اسالم، مهدي : مفهوم اجتماعي مکاندانتون، مارتين جي،  -۹
  .۱۳۸۳افشار، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران، چاپ اول، 

هاي زيستي، راضيه رضازاده، دانشگاه علم و  راپوپورت، امس، منشأ فرهنگي مجتمع -۱۰
  .۱۳۸۴صنعت ايران، چاپ سوم، 

، فاطمه )عالمه طباطبايي(زان ي تفسير المي ي خالصه شاکر، کمال مصطفي، ترجمه -۱۱
  .۱۳۸۲مشايخ، انتشارات اسالم، تهران، 

http://www.manzar.ws/118.aspx
http://www.bashgah.net/pages
http://www.iranurbanstudies.com/ShowBookRe.aspx?bid=212
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، منابع طبيعي از ديدگاه قرآن کريم و احاديث، مجموعه ۱۳۷۸عسگري، فريدون،  -۱۲
- ۴۴۶مقاالت همايش اسالم و محيط زيست تهران، سازمان حفاظت محيط زيست، 

۴۳۵(  
هاي طبيعي و  ظت از اکوسيستم، حفا۱۳۷۸اهللا،  علويان، زهرا و فرمحمدي، سيف -۱۳

قوانين اسالم، مجموعه مقاالت همايش اسالم و محيط زيست تهران، سازمان حفاظت 
  . محيط زيست

اسالمي؛  تمدن، نگاهي به شهر در ۱۳۸۶زاده، مسعود،  غني -۱۴
http://www.bashgah.net/pages-12764.html  

جست و جوي بقا، مهدي افشار،  شهرها و هويت اسالمي در گاالنتاي، اروين، کالن -۱۵
  .۱۳۸۳دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران، چاپ اول، 

شهر اسالمي و شهروند ، ۱۳۸۷محقق، امير،  -۱۶
  http://www.ghatreh.com/news/2267432.html؛مسلمان

 ؛۱۳۸۶،مؤسسه ترويج فرهنگ قرآني -۱۷

http://www.tarvijequran.com/page.php?pg=showqurandars&id=54&lang=fa  
، محيط زيست از ديدگاه اسالم، مجموعه مقاالت همايش ۱۳۷۸مهجور، فيروز،  -۱۸

  .۲۹۳-۳۰۴اسالم و محيط زيست تهران، سازمان حفاظت محيط زيست، 
-http://www.iranاسالمي؛  تمدن، ادبيات و هنر در ۱۳۸۶نصر، سيدحسين،  -۱۹

eng.com/showthread  
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  )1(ي فاضله از آرمان تا واقعیت  مدینه
  )ي خالفت در عرفان اسالمی افالطون، آگوستین، فارابی و بازخوانی آموزه بر مبناي(

  
 ∗محمدعلی مشکات

  
  چکیده 

در آغاز، نظريه سياسي افالطون در پيوند با علم اخالق و غرض اصلي وي در كتاب 
سپس به منشأ دولت و رابطه . گيرد توجه قرار ميجمهوري، يعني نظرية عدالت، مورد 

آيد كه فلسفه  سپس به دست مي. شود آن با تعليم و تربيت از ديدگاه افالطون نظر مي
کتاب شهر خداي آگوستين . اند اخالق و سياست درطرح افالطوني به شدت درهم تنيده

د و در صدد است تا به دنبال آن است كه راه عضويت شهر دنيا را در شهر خدا پيدا نماي
چنين رابطه آن دو را با هم و نيز اهداف شهر خدا را  مرز دقيق اين دو شهر را و هم

فارابي در . آورد از همين روي دو مفهوم عدالت و صلح را به ميان مي. مشخص سازد
ی دوم  ی فاضله که انديشه انديشه سعادت جامعه به عنوان هدف اصلي است و مدينه

جا كه هدف اصلي وي سعادت است، كانون  از آن. براي آن هدف استاي  اوست وسيله
عرفان . ها نيز پرداخته است باشد، هر چند به تبيين انواع مدينه توجه او رئيس مدينه مي

اسالمي نيز اعم از سني و شيعي بر آموزه خالفت الهي انسان تأكيد دارد، خليفه مظهر 
شود با نگاهي نو ظرفيت موجود در اين  الش ميت. گر ماسوا است اهللا و تدبير اسم جامع 

ی فاضله فارابي  آموزه عرفاني در پرتو آرمان شهر موعود در اسالم و در کنار مدينه
بازخواني شده و از رويكرد فردي و دروني صرف خارج گشته و در استخدام طرح 

فارابي  ی شود تا مدينه همچنين به طور عکس تالش مي. آرمان شهر اسالمي قرار گيرد
ی خالفت در عرفان اسالمي بازخواني  ی اجتماعي خود بر مبناي نظريه نيز با حفظ جنبه

دست يابيم كه با ) هرچند مانند فارابي معطوف به رئيس مدينه(آنگاه به طرحي . گردد

                                                           
  دانشگاه اصفهان هعضو هيئت علمي گروه فلسف ∗
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هاي افالطون و آگوستين را نيز به  هر دو نظريه در توافق قرار داشته باشد و بلكه دغدغه
البته اين طرح مانند فارابي متوقف در حد رئيس مدينه، . مين نمايدطور احسن تأ

هاي متعدد از جهات ديگر نيز به تفصيل مورد بحث قرار  تواند در پژوهش ماند و مي نمي
پرسش از قدر جامع اين چهار مدينه و نسبت آنها با واقعيت از مجال اين مقاله . گيرد

  .شوند ی ديگر بررسي مي لهها در مقا فراتر است و ناگزير اين پرسش
  فعال، خالفت الهي عدالت، تربيت، شهرخدا، شهردنيا، صلح، سعادت، عقل: گان كليد واژ
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  مقدمه 
ی تطبيقي اگر به معناي انطباق دادن دو يا چند  رسد كار فلسفه به نظر مي  

حاصل يا كم فائده است و اگر به معناي بررسي آراء  ديدگاه فلسفي باشد، كاري بي
ی يك موضوع و يا حتي در گام بعد، ميزان نزديكي يا تأثير و تأثر و  گوناگون درباره

ی آن قدرت يافتن بر  پذيرد، كاري پرحاصل است كه كمترين ثمره  مانند آن صورت
جا  در اين. هاي موجود است هاي نو يا درك بهتر از انديشه باريك انديشي و خلق انديشه
اند تا در مقام نخست با رويكرد توصيفي و  كنار هم نشستهبه همين منظور چهار ديدگاه 

با رويكرد تحليلي  )۲ فاضله از آرمان تا واقعيت ی همدين(در دنباله بحث در مقام ديگر 
  . موردنظر قرار گيرند

شود كه مدينه موعود اسالمي را به چند دليل صرفاً با  در همين جا تأكيد مي  
رسد در يك نگاه تطبيقي  نخست آنكه به نظر مي: دهيم رويكرد عرفاني مورد نظر قرار مي

ی رئيس  طرح آموزه خالفت الهي در عرفان اگر چه به طور كلي با ديدگاه فارابي درباره
نهايي معاونت  گيري و تحليل  توانند در نتيجه مدينه متفاوت و متغاير است، اما هر دو مي

توانند از آرمان شهر  مشارکت بهتر ميرسد در پرتو اين  و مشاركت بنمايند و به نظر مي
هر چند نگارنده كامالً واقف و آگاه است كه فالسفه . مورد نظر اسالم حکايت کنند

اجتماعي و صوفيان به طور غالب، داراي اين تفاوت جوهري هستند كه فالسفه 
 اند اما صوفيان و بوده) گرايي بدون نفي درون(گرا  اجتماعي داراي تفكر جمعي و برون

غالباً به سعادت فردي و  )۹۴، ص۱۳۷۶آزاد ارمکی، () شايد به ويژه از قرن پنجم(عارفان 
تأكيد بر واژه بازخواني در سطور باالتر به دليل همين . (اند گرايي گرايش داشته درون

رسد ظرفيت موجود در آموزه خالفت الهي انسان در  دوم آنكه به نظر مي). واقعيت است
گيري از آن و باز خواني آن در پرتو مدينه  چنان است كه با بهره كتب عرفان نظري آن

موعود اسالمي، يعني خارج ساختن آن از تنگناي انزواي فردي و وارد كردن آن به حوزه 
توان بسياري از بنيادهاي قدرتمند اين مدينه موعود را مكشوف ساخت، هر  اجتماع، مي

. اند ادها در متون اسالمي خاطر نشان شدهچند بدون تمسك به عرفان نظري نيز همان بني
اش  الدين و شارح برجسته كه آثار عرفان نظري از جمله آثاري از محي دليل سوم آن
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رسد كه بسيار صريح و شفاف به رئيس  چنان به اوج مي قونيوي، گاه در اين زمينه آن
دريغ است كه شود، و  هاي ديني نزديک و بلکه مربوط مي ی فاضله موعود درآموزه مدينه

در يك بحث از مدينه فاضله به آن موارد توجه نشود، هر چند نويسندگان آن متون 
گو آنکه برخي از عارفان سعادت فردي . اند ی فاضله نبوده عرفاني بر سر بحث از مدينه

آزاد (. را بر سعادت جمعي ترجيح داده و يا حتي اجتماع را مخرب فرد پنداشته باشند
  )۹۴، ص۱۳۷۶ارمکی، 

يابد، اما  اين گفتار هر چند به دليل هم صحبتي با فارابي در حد رئيس مدينه پايان مي    
ی موعود اسالمي به هيچ وجه مانند مدينه فارابي صرفاً در حد  دانيم مدينه كه مي چنان

رئيس تبيين نشده است و بلكه به تفصيل در ابعاد رفاه اقتصادي، امنيت جهاني و صلح و 
ی  سان انتهاي اين مقال به منزله بدين. بي و فرهنگي و معنوي تبيين شده استابعاد مذه

مردان  ی اسالمي و بيشتر متمرکز بر رأس هرم آن يعني زمامداران و دولت ی مدينه طليعه
هاي اين هرم  است، بنابراين براي تکميل طرح اين مدينه بايد مقاالتي نيز به ديگر اليه

  .اختصاص يابد
  

  ی افالطون  ضلهی فا مدينه
از جمله آثار مهم وي در زمينه . ی بزرگ يونان باستان است افالطون يكي از فالسفه    

اما در ميان اين آثار جمهوري . ی سياست، جمهوري، مرد سياسي و قوانين است فلسفه
اهميت جمهوري ) Julia Annas(جوليا اناس . اي دارد جايگاه بزرگ و اهميت ويژه

از نظر وي جمهوري . داند ي در قرن نوزدهم و بيستم نيز محفوظ ميافالطون را حتّ
تواند براي تفكر فلسفي معاصر  افالطون که يك اثر مهيج از فلسفه باستان است مي

ی قرن بيستم و بخشي از قرن نوزدهم  دارد اين اثر در عمده وي اظهار مي. جذاب باشد
ها و مدارس در  ها، كالج در دانشگاه ی عهد باستان بوده است و بهترين اثر شناخته شده

جمهوري نقطه . ی سياسي اثر شاخص بوده است اي فلسفه و فلسفه مباحث مقدمه
. دهد هاي مهم انديشه وي را بهتر نشان مي مركزي و اوج انديشه افالطون است و جنبه

)Annas,Julia,2000,pp:24-5(  



405/ )...1(ز آرمان تا واقعیتمدینه فاضله ا   
 

  

يوناني دقيقاً همان ) Politeia(يتياي رسد معناي مورد نظر افالطون از كلمه پول به نظر مي
  .كنيم نيست ی جمهوري درك مي معنايي كه ما از واژه

معناي محدودتري از ) republic(مايكل فاستر بر آن است كه جمهور يا جمهوري     
جمهوري نوعي قانون اساسي يا آيين حكومت است كه با نظام . معناي پوليتيا دارد

اما كلمه پوليتيا بر هرنوع قانون اساسي و آيين حكمراني . حكومت سلطنتي تفاوت دارد
هاي سلطنتي، و  هاي جمهوري به معناي مصطلح و رژيم قابل اطالق است و بر رژيم

توان گفت پوليتيا  تر اين اصطالح مي در ترجمه دقيق. داللت دارد ∗هاي اشرافي رژيم
  )۴(.منشور سياسي كشور است

  
  ي سیاسی رین اثر افالطون در فلسفهت ساختار جمهوري به عنوان مهم

ی سياسي افالطون در ارتباط و پيوند با علم اخالق قرار دارد، و شايد بتوان  نظريه    
تر  رسد غرض اصلي گفت كه عالقه افالطون در اصل اخالقي است، زيرا به نظر مي

ر كتاب جمهوري تعريف عدالت است اما از آنجا كه تعريف عدالت در مقياس فرد دچا
تر، به جاي بحث از شخص  تر آسان دشواري است و مطالعه قضايا در مقياس بزرگ

اين اظهار نظر  )۱۰۱۰، ص۴،ج۱۳۵۷افالطون، جمهوری، (. شود عادل از جامعه عادل بحث مي
  يابد كه توجه يابيم عدالت، جزئي از فضايل انساني آرته  گاه اهميتي مضاعف مي آن
)Arete (خرد يا دانايي، : ي از نظر افالطون چهار جزء داردزيرا فضليت و خوب. است

) justice(عدالت  )۱۰۱۰، ص۱۳۵۷افالطون،( شجاعت، خويشتن داري يا اعتدال و عدالت

تري از  يوناني است و اين واژه نيز معناي وسيع )Dikaiosune(ی ديكيوسونه  ترجمه
عدالت در نظر «. ستزيرا به معناي اصول و معتقدات اخالقي ا. دارد )Justice(عدالت 

افالطون عبارت از نوعي استعداد و تمايل دروني در انسان است كه جلو احساسات و 
و بشر را از انجام . گيرد هاي شديد وي را كه طالب منافع خصوصي هستند مي انگيزه

دارد  شوند ولي مورد نهي و جدانش هستند باز مي كارهايي كه ظاهراً به نفعش تمام مي
                                                           

ی اريسيتوكراسي به  ی برگزيدگان را به كار بريم زيرا ترجمه رسد بهتر است به جاي لفظ اشرافي واژه به نظر مي ∗
  .حكومت اشراف يك غلط مشهور درباره فهم افالطون است
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از ) معناي عدالت در سياست را نيز به زودي بيان خواهيم كرد( )۴۱- ۴۲صص ،۱فاستر، ج(
نظر برخي، توصيف حكومت ايده آل در جمهوري صرفاً يك بخش كوچك از آن اثر را 

جا بسيار مختصرتر از آن است كه حاوي نقشه  اشغال كرده است و طرح افالطون در آن
هوري در آغاز كتاب دوم مطرح استدالل عمده جم. و طرحي براي عمل سياسي باشد

پرسش اصلي اين بوده است كه . شده است و پاسخ آن هم در پايان كتاب نهم آمده است
آيا بهتر نيست من در . رسانند چرا من بايد اخالقي باشم؟ اخالقيات به ديگران سود مي

اي كه ديگران را فراموش  زندگي خود غايات و اهداف خويش را دنبال كنم؟ به گونه
نم و يا آنها را استثمار نمايم؟ افالطون معتقد است كه يك زندگي كه در آن اخالق ك

تواند حتي در بدترين اوضاع و احوال ممكن به عنوان  عالي وجود دارد از نظر عقلي مي
وي براي اثبات اين مطلب حكومت . بهترين زندگي براي فرد مورد دفاع قرار گيرد

گونه كه او در  همان. كند ح شخص اخالقي مطرح ميآل را به موازات ساختار رو ايده
دهد كه  آل به ما آن ساختار آرماني را نشان مي گويد حكومت ايده پايان استدالل مي

را در آرزوي خودش براي يك  گيرد تا آن آل بر مي شخص اخالقي آنرا به عنوان يك ايده
يدگاه غالب و پذيرفته اما با وجود اين، د )Ancient, p:33. (زندگي خوب دروني سازد

گر طرح سياسي افالطون و پاسخ وي به  شده آن است كه ساختار جمهوري نشان
هاي سياسي زمان خود است هر چند جمهوري شامل شماري از موضوعات  پرسش

هاي آمريكا،  شايد به همين جهت است كه امروزه حداقل در كتابخانه. ديگر نيز هست
. شود هاي مربوط به علوم سياسي گذارده مي ن درقفسهكتاب جمهوري و آثار مربوط به آ

)ibid,p:27(  
ی  هيوبي نيز در اظهار نظري كوتاه و جامع، جمهوري را اثري كال سيك درباره     

   )۹۹، ص۱۳۷۷هيوبي، (. كند نظريات سياسي و تعليم و تربيت قلمداد مي
  

  منشأ دولت و رابطه آن با تعلیم و تربیت
افالطون مبدأ جنگ و . هاي بشر است لت از نظر افالطون نيازمنديمنشأ پيدايش دو    

لزوم وجود طبقه پاسداران را نيز بر مبناي نيازمندي متقابل اقتصادي آدميان به يكديگر 
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توانند دشمنان  اما پاسداران بدون برخورداري از تعليمات فلسفي نمي. كند توجيه مي
فاً براي رفع نيازهاي اقتصادي تشكيل از طرفي كشور صر. كشور را شناسايي نمايند

شود، بلكه به منظور فراهم شدن زمينه سعادت و پرورش يافتن آدميان در زندگي  نمي
سان از اين جنبه نيز اصل تعليم و تربيت  آيد، بدين خوب بر مبناي اصل عدالت پديد مي

افالطون براي دانيم طرح كلي  كه مي چنان. گيرد در آئين كشورداري مورد تأكيد قرار مي
ی مردم، سربازان و حاكمان تشكيل  جامعه آن است كه جامعه از سه طبقه توده

هاي  مسئله مهم جمهوري يعني تعريف عدالت در فرد را نيز از مسير بحث.شود مي
آرام در ضمن   افالطون آرام. توان كشف كرد افالطون در اين طرح اجتماعي مي

ياسي به تعريف عدالت در فرد نيز دست س هاي خود درباره دولت و عدالت بحث
توان  مشكل بزرگ در عرصه جامعه و كشور داري آن است كه چگونه مي. يابد مي

افالطون براي رفع اين مشكل . گذار را دنبال كنند اطمينان يافت كه حاكمان مقاصد قانون
نظر برتاند اما از . كند هاي تربيتي، اقتصادي و بيولوژيك و ديني خاصي را ارائه مي راه

ی موارد روشن نيست كه اين پيشنهادها تا چه اندازه در مورد طبقات  راسل در همه
حاكمان از طبقه ) ۱۷۴، ص۱۳۶۵راسل، ( .شود ديگر، غير از حاكمان به كار بسته مي

كتابهاي ششم و هفتم . بايست حكيم يعني فيلسوف باشند حاكمان مي. پاسداران هستند
  )افالطون، جمهوری، کتاب هفتم(. يلسوف پرداخته استجمهوري به تعريف كلمه ف

چه حقيقي و  پردازند بايد به آن جا كه حاكمان به تنظيم و اداره امور كشور مي از آن     
فيلسوف كسي . خير است معرفت داشته باشند و معناي فيلسوف بودن جز اين نيست

افالطون، (. آمده استاست كه به مشاهده ايده خير و مثل يا صور همه چيزها نايل 
   )جمهوری، کتاب هفتم

موسيقي، : از نظر افالطون براي تربيت پاسداران و حاكمان چند چيز الزم است     
از ) ی آنان نه همه(شاعران . ژيمناستيك و تربيت بدني، اشتراك در زن و فرزند و دارايي

ق مربيان كشور مجاز ی افالطون مطرودند اما شعر غنائي تحت مراقبت دقي ی فاضله مدينه
به عنوان مخالف روح مردانگي و در ) ايونيائي و لوديائي(ها و آوازها  برخي آهنگ. است
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موسيقي مورد نظر افالطون از اين نظر الزم ديده . خور مجلس باده گساري مطرودند
  )۴۱۱افالطون، جمهوری، کتاب سوم، بند . (شده است كه روح پاسداران با زيبايي پيوند يابد

توانند از  زيرا پهلوانان تنبل نمي. موضوع ضروري ديگر ورزش و تربيت بدني است     
البته از نظر افالطون خداوند هنر تربيت بدني را در كنار . عهده پاسداري جامعه برآيند

از نظر افالطون هيچ ) افالطون، جمهوری، کتاب سوم(. هنر تربيت روحي مقرر كرده است
استعداد پرداختن . كه خاص جنس زن يا خاص جنس مرد باشدي اجتماعي نيست  حرفه

به كارها و فنون گوناگون در مرد و زن برابر است و از اين نظر فرقي ميان آن دو نيست، 
اما اين زنان پاسدار بايد متعلق به . توانند آماده شوند زنان حتي براي فنون جنگي نيز مي

كودكان نيز . نبايد با مردي تنها زندگي كندهمه مردان پاسدار باشند و هيچ يك از آنان 
بايد در ميان آنها مشترك باشند و پدران و كودكان نبايد پدران و كودكان خود را تميز 

دوشادوش مردان به كارزار روند و در ديگر خدمات ... پس بگذار زنان پاسدار «. دهند
اند تكاليف  تر از مردان پاسداري نيز با مردان همكاري كنند، با اين فرق كه چون ناتوان

در ورزشگاه خنده ... مردي كه با ديدن زنان. ی آنان خواهيم گذاشت تر را به عهده سبك
افالطون، جمهوری، کتاب (» كند آورد خامي و ناداني خود را آشكار مي استهزاء به لب مي

يت به معناي مالك(ی افالطون در اين باره يك روش كمونيستي  نظريه )۴۵۷پنجم، بند 
است، هر چند اين اشتراك از آن طبقة سوم نيست و فقط اختصاص به طبقة ) اشتراكي

هدف افالطون اين است كه بدين وسيله بين طبقه پاسداران وحدتي از . پاسداران دارد
. هاي تشتت و اختالف را در بين آنان از بين ببرد سنخ وحدت خانواده ايجاد كند و زمينه

البته هر چند مقصود افالطون از مالكيت اشتراكي و  )۴۶۲پنجم، بند افالطون، جمهوری، کتاب (
بندوباري نيست  اشتراك در زنان و كودكان صرفاً ايجاد وحدت است و عشق آزاد و بي

و هر چند آنرا براي طبقه سوم يعني توده توصيه نكرده است اما به راستي اين طرح او 
يهود و مسيحيت و اسالم تنفرآور و شنيع  هاي ابراهيمي اعم از براي عموم پيروان آيين

  )۲۶۵ـ  ۲۶۴، صص۱۳۵۷کاپلستن، (. است
ی تربيت پاسداران و حاكمان براي افالطون بسيار مهم و اساسي است نه تنها  مسئله    

خورد از  گيرد و موسيقيي كه به گوششان مي هايي كه در دسترس جوانان قرار مي  نوشته
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هاي مجاز براي  ها بايد قصه ست، بلكه مادرها و دايههمان آغاز تحت سانسور شديد ا
زيرا در اين آثار گاهي از . آثار هومر و هزيود نبايد براي آنان نقل شود. كودكان نقل كنند

  )۱۷۵راسل، ص(. زند كه مغاير با اخالق است اي سر مي خدايان حركات ناشايسته
لكيت اقتصادي رسد در همين جا بتوان گفت كه موضوع نفي ما به نظر مي  

شخصي براي حاكمان خود يك دليل مهم بر آن است كه ترجمه آريستوكراسي در 
افالطون به حكومت اشراف نادرست است و بايد آن را به حكومت شايستگان ترجمه 

  . نمود
افالطون در كتاب چهارم به تعريف عدالت سياسي و عدالت اخالقي فردي دست      
كه هر سه طبقه آن هر يك وظيفه خاص خويش را انجام  جامعه عادل آن است. يابد مي

يك در كار ديگري مداخله نكند و فرد عادل نيز كسي است كه اجزاء روح او  دهد و هيچ
زمامداري حق خاص خرد است و وظيفه خشم . هر يك به وظيفه خاص خويش بپردازد

شود  سبب ميهمراه بودن تربيت روحي با تربيت بدني، . آن است كه دوست خرد باشد
چنين اين دو جزء بايد زمام جزء سوم روح يعني  هم. كه خرد و خشم هماهنگ باشند

ترين و سيري ناپذيرترين جزء روح آدمي است به دست  تمنا و تمايالت را كه بزرگ
افالطون، جمهوری، (. سره تباه گردد گيرند زيرا اگر عنان و فرمان به دست آن افتد روح يك

  )به بعد ۴۳۸ای کتاب چهارم، بنده
اند  رسد فلسفه اخالق و سياست در طرح افالطوني به شدت در هم تنيده به نظر مي     

نمايد كه ايده مركزي و محوري در هر دو موضوع عدالت است و نيز  و نيز چنان مي
يابي به عدالت چه مدينه فاضله و چه در عرصه روح  كنيم كه دست چنين برداشت مي

پذير  و مشاهده مثل امكان "خير"يا  "خوب"و نيل به مشاهده ايده  انساني بدون تربيت
يابند تحقق مدينه فاضله در گرو آن است  نيست و چون عده كمي به اين رتبه دست مي

  .ی جامعه بدست آنان يعني فيلسوفان بيفتد كه اداره
كن آيا افالطون مدينه فاضله خود را مم: رسد جا چند پرسش به ذهن مي در اين     
ها چرا  ؟ آيا مدينه فاضله او تحقق يافته است؟ و در صورت منفي بودن اين پاسخ داند مي

كند؟ تحليل نگارنده در باره  اي را مطرح مي فيلسوف بزرگي مانند افالطون چنين مدينه
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هاي بعدي موكول  ها به آخرين بخش اين مقال، يعني پس از طرح مدينه اين پرسش
صرفاً پاسخ اولين پرسش را در بيان خود افالطون جستجو  جا شود و فقط در اين مي
افالطون، (. »...توان يافت دانم چنان كشوري در روي زمين نمي جا كه مي تا آن... «: كنيم مي

  )۵۹۱جمهوری، کتاب نهم، بند 
  

  مدینه فاضله آگوستین 
يا ) Marcus Aurelius Augustinus(ماركوس اورليوس اوگوستينوس   

تأثيرگذارترين انديشمندان در فرهنگ غرب و از شكل دهندگان اصلي سنت  آگوستين از
او نه تنها در قرون وسطي براي مسيحيان . است) كاتوليك و پروتستان(مسيحي غربي 

ی اصالح ديني نيز تأثيرگذار  حجت و مرجع مسائل كالمي ـ فلسفي بود، بلكه در دوره
زد دكارت و مالبرانش، و در فلسفه معاصر، افكار او را در فلسفه مدرن، مخصوصاً ن. بود

آگوستين رومي و اهل شمال آفريقا بود و . توان مشاهده كرد نزد هايدگر ويتگنشتاين مي
، ۱۳۸۲ايلخانی، (. ميالدي در شهر تا گاست، در الجزاير فعلي، به دنيا آمد ۳۵۴در سال 

  )۸۶ص
ها، يادداشت، و  ه، مواعظ، نامهاز آگوستين، آثار بسياري اعم از كتاب، رساله، مقال     

غيره باقي مانده است كه تعداد آنها به بيش از هشتاد اثر تخمين زده شده است، در اين 
ميان كتاب شهر خدا كه بزرگترين اثر اوست در زمينه فلسفه تاريخ و فلسفه سياست 

وستين آگ. شمارند گذاران فلسفه سياست در غرب مي است و به همين لحاظ او را از پايه
نوافالطونيان، بعضي از افكار رواقيون و ) كتابهاي جمهوري و يا تئتتوس(از افالطون 

  .فيلون يهودي و كتاب تورات متأثر است و به نامة پولس به عبرانيان نيز نظر دارد

بارزترين ويژگي شيوه ) R.A. Markus(ماركوس . اي .از نظر آر) ۵۶، ص۱۳۷۹مجتهدی، (
كه بيشتر اوقات هم در اساس افالطوني  -و ديدگاهي فلسفي را آگوستين آن است كه ا

هد و آن ديدگاه فلسفي را در خدمت فلسفه  اندازي مذهبي جاي مي در دل چشم -است
ويژگي ديگر آگوستين، كه شايد بتوان گفت  )۴۹ـ ۵۰، صص ۱۳۷۷مارکوس، ( .آورد در مي
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به انسان و انسان را به پيش از وي كسي بر آن سبقت نگرفته است، رويكرد تاريخي 
  .  مند نگاه كردن است صورت تاريخ

چه سبب شد تا آگوستين كتاب شهر خدا را بنويسد اوضاع و احوال خاص  آن     
ميالدی كه شهر رم به تصرف گوتها در آمد، كافران  ۴۱۰در سال . روزگار وي بوده است

گفتند تا  دانستند و مي كردن به خدايان قديم  به مسيحيت اين مصيبت را نتيجه پشت
پرستيدند شهر رم نيرومند بود، ولي اكنون كه امپراتور از او  زماني كه مردم ژوپيتر را مي

شهر خدا كه به تدريج بين . كند رويگردان شده، ديگر ژوپيتر از مردم حمايت نمي
  )۵۰۲، ص۱راسل، ج(. نوشته شد، پاسخ آگوستين به اين استدالل بود ۴۱۷و  ۴۱۲سالهاي 

اغراض اصلي آگوستين در ميان انبوه حشو و زوائدي كه متعلق به عصر آگوستين      
رستاخيز جسم، زندگاني : موضوعات اين كتاب از اين قرار است. است پنهان شده است

آخرت، وظايف يك بنده مسيحي در روابطش با مقامات كشوري، تفسير تاريخ كليه 
البته اين موضوعات در يك . و آيات انجيل اعصار گذشته جهان در پرتو وحي مسيحايي

اند  گران گوشزد كرده بنابراين چنانكه برخي از پژوهش. اند نظام انسجام يافته بيان نشده
  )۵۰۲، ص۱راسل، ج( .ارائه يك شرح كوتاه از فلسفه آگوستين به هيچوجه آسان نيست

طالبي دارد اما صرفاً بنا بر آنچه گذشت اين كتاب هر چند در زمينه فلسفه سياست م     
سياسي نيست و همچنين در صدد است تا مطالب اخالقي و ديني مورد نظر را تبيين 

  .نمايد
از نظر آگوستين در تاريخ بشر همواره دو قطب يا دو جامعه وجود دارد كه اين دو      

در  اين دو شهر عبارتند از شهر خدا و شهر دنيا، آگوستين. در برابر همديگر قرار دارند
  . كتاب شهر خدا به تبيين فلسفه تاريخ خود درباره شهر خدا پرداخته است

ی خاص جغرافيايي به  مقصود آگوستين از شهر گروهي از مردم كه در يك منطقه     
كنند نيست بلكه مقصود وي مردماني است كه به خداي واحد  طور مشترك زندگي مي

كنند و اميدهاي آنها واحد و  اطاعت مياعتقاد دارند و از احكام و قوانين مشتركي 
شهر خدا كه «: گويد آگوستين در كتاب شهر خدا مي )۵۶، ص۱۳۸۲ايلخانی، (. مشترك است

. دهد اي است كه كتاب مقدس بر آن شهادت مي گوئيم همان جامعه ما از آن سخن مي
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دارد، در وثاقت و مرجعيت خود برتري ] جهان[هاي ملل  كتاب مقدس، كه بر همه نوشته
دليل . [گيرد مي از هيچ نوع ويژگي انساني متأثر نيست، زيرا از مشيت برتر الهي سرچشمه

اي شهر "دركتاب مقدس آمده است ] اينكه شهر خدا همان جامعه است اين است كه
و از آياتي از اين دست  - از اين آيه " شود ی تو گفته مي خدا چيزهاي با شكوهي در باره

ايم كه يك شهر خدا در كار است كه ما  ما فرا گرفته - انجامد طول مي كه ذكر همه آنها به
مشتاق هستيم شهروند آن باشيم، زيرا مؤسس آن شهر، عشق به آن را به ما الهام كرده 

 )Augustine,1998, ,p:449. (»است

مقصود آگوستين از شهر خدا آن است که طرح اوليه خداوند چنان بوده كه همه      
در آسمان به عضويت اين شهر خدايي در آيند اما به دليل گناه آدم ابوالبشر و افراد بشر 

سقوط همه انسانها به دنبال آن، مشيت و تقدير الهي تغيير يافته است و در شهر دنيا 
توانند در نتيجه لطف الهي به عضويت  اما در عين حال افراد انساني مي. اند سكني گزيده

شود كه پذيرفته شدگان شهر  جا اين پرسش مطرح مي اين شك در بي. شهر خدا در آيند
آيند؟  كنند به عضويت آن شهر در مي كه در شهر دنيا زندگي مي خدا چگونه در حالي

اعضاي اين . شود صرفاً عشق به خداوند يكتاست چه موجب عضويت در اين شهر مي آن
اري با يكديگر جو جواري با خداوند در عين هم شهر آسماني از لذت اجتماع و هم

مند هستند و وجود پيوند معنوي ميان اعضاء شهر خدا نتيجه الينفك همشهري بودن  بهره
گويا دوستداري خداوند همانند ريسماني نامرئي يكايك دوستداران او . با خداوند است

  . بخشد را پيوند و اجتماع مي
يقي با زندگي بشر در جا اين است كه شهر خدا چه نسبت دق نكته بسيار مهم در اين     

. زمين دارد؟ هدف شهر خدا تحقق دو خواسته بزرگ انساني، صلح وعدالت است
اي كه  خانواده به عنوان كوچكترين جامعه. عدالت از نظر آگوستين مطابقت با نظم است

انسان در آن قرار دارد نظم خاص خود را دارد به طوريكه اگر افراد خانواده به مقتضاي 
در اينجا عدالت به معناي آن است كه . ر نكنند آن خانواده نابود خواهد شدنظم آن رفتا

اما . فرد انساني به مقتضاي نظم خانواده عمل كند و در اينصورت آن فرد را عادل گويند
همين رابطه بين خانواده و دولت به عنوان جامعه بزرگتر نيز صادق است، پس اگر 
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يعني دولت رفتار نكند آن خانواده ناعادل و در  خانواده به مقتضاي نظم جامعه بزرگتر
ترين نظم  اما نظم و قانون دولت وسيع. صورت رفتار بر طبق نظم الزم عادل خواهد بود

گيرد  زيرا قوانين و نظام الهي و نظمي كه از مشيت الهي سرچشمه مي. و قانون نيست
لت از نظم و قانون پس اگر دو. شود ها مي ی آدميان و همة جوامع و دولت شامل همه

و در چنين صورتي اطاعت شهروندان از آن دولت هر . الهي سر پيچيد نا عادل است
چند به طور نسبي يعني در نسبت به نظم و قانوني كه دولت مقرر كرده است عادالنه 

يك تفاوت آگوستين با افالطون در . است، اما در حقيقت ناعادالنه و نادرست است
دد، زيرا از نظر افالطون حفظ نظامي كه دولت برقرار كرده گر همين جا مشخص مي

است عين عدالت است و ديگر نظامي فوق نظام دولت مطرح نيست تا عدالت دولت 
به عبارت ديگر درافالطون سخني از برقراري يك . مشروط به موافقت با آن نظام باشد

ها  ن موافقت نظام دولتالمللي وجود ندارد، ولي در آگوستي  نظام اخالقي و سياسي بين
المللي را مطرح  هر چند آگوستين نيز يك نظام بين. با نظام الهي شرط عدالت آنهاست

يعني . دهد كه همان نظام شهر خداست سازد اما نظامي را فوق نظام دولت قرار مي نمي
. اند الهي اجتماع يافته  اي كه مركب از افرادي است كه با ريسمان محبت همان جامعه

خواهد كه در صورت مخالفت دولت با نظم و قانون الهي در  وستين از اين جامعه ميآگ
برابر چنين دولتي بايستند و در صورتي كه دولت با نظم و قانون الهي مخالفت ندارد 

اما مقصود آگوستين از مخالفت دولت با نظم و قانون . موظف به پيروي از آن هستند
كه در  ت مردم را به پرستش خود بخواند، يا آنالهي چيست؟ مقصود آن است كه دول

آيين پرستش دستكاري نمايد و يا مانند امپراطوران روم قديم مردم را به بت پرستي 
تشويق كند و به عبارت ديگر مقصود آگوستين آن است كه دولت را از دخالت در 

فقط در كليسا از دولت جداست و دولت « )ibid,pp:950-952( .قلمرو مذهب باز دارد
اين . تواند جز و شهر خدا باشد كه در تمام  امور ديني از كليسا پيروي كند صورتي مي

در سراسر قرون وسطي، . موضوع از همان هنگام تاكنون نظر كليسا را تشكيل داده است
و در مدت رشد تدريجي قدرت پاپ و اختالف ميان پاپ و امپراطور، كليساي غربي 
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، ۱راسل، ج( .»كرد ياست خود به اقوال آگوستين استناد ميهميشه براي توجيه نظري س
   )۵۱۲ص

دومين هدف شهر خدا ايجاد صلح است، اما صلح در آگوستين به معناي رايج آن      
ی  هر كس در جريان تحقيق، هر چندگذرا و سطحي، درباره«: گويد آگوستين مي. نيست

كس نيست كه  كند هيچ ق ميامور و طبيعت مشترك انسان با من هم رأي باشد، تصدي
نباشد در واقع آنها كه جنگ را بر  )Peace(و صلح  )joyful(آرزومند شاد كامي 

  )ibid,pp:938-942(] نه خواهان صلح و صفا[ )Victory( »اند گزينند طالب فتح مي

مفهوم صلح در نزد آگوستين، برخالف صلح در جهان معاصر ما كه مفهوم سلبي      
نبودن «شود  چه از صلح مفهوم مي در دنياي امروز آن. م اثباتي استدارد، يك مفهو

ها بر رعايت نظم الزم در روابط  است، اما صلح در نزد آگوستين توافق بين انسان» جنگ
ها عالوه بر چنين توافقي بين اعضاء خانواده  هدف شهر خدا آن است كه انسان. آنهاست

اي كه بتوانند از عنايات  توافق باشند به گونه هاي الهي نيز در و ملت و دولت با قانون
آگوستين به . مند باشند بهره) سازگاري و توافق انساني(آميز  خالق خود و محيط صلح

ها تركيب نشده است بلكه نظامي  انديشد كه از كشورها و دولت نظامي جهاني مي
مذهبي نبودند الهام بخش آگوستين در اين زمينه صرفاً منابع . متشكل از افراد است

يك واقعيت عيني بود كه آگوستين آن را مشاهده  )pax Romana(» صلح رومي«چونكه 
امپراتوري روم در آن دوره به دنبال نظامي آفاقي بود كه در آن تمام مردم دنيا در . كرد مي

اين نظام .صلح و صفا درجوار همديگر و در چهارچوب قوانين روم باستان زندگي كنند
نامد؛ اما مقصود آگوستين فراتر از اين نظام است نظام  مي» زميني شهر صلح« را آگوستين

آميز است   آميز مورد نظر او مبتني بر سازگاري عاطفي و متكي به پيوندهاي محبت صلح
هاي معمولي خانوادگي و  كه ناشي از محبت و دوستداري خداوند است و ماوراء محبت

شود براي اعضاي شهر  ها برقرار مي وسط دولتصلح زميني يعني صلحي كه ت. ملي است
خدا وسيله است تا در سايه آن با خاطري آسوده بتوانند وظايف مذهبي خود را انجام 
. دهند، اما براي شهروندان شهر دنيا يعني جامعه زميني مطلوب بالذات است

)ibid,pp:938-942(  
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اينك به تصريح بيشتر  نكته مهم كه به طور ضمني از مطالب گذشته روشن شد و     
. است) دولت آسماني(و شهر خدا ) زميني دولت (شود تعيين قلمرو شهر دنيا  گوشزد مي

ترين  اند مشروط به آنكه دولت كوچك اعضاء شهر خدا ملزم به پيروي از دولت زميني
تعرضي به قوانين مذهب نداشته باشند و در صورت چنين تعرضي مردم بايد سرپيچي 

خواهد عضو شهر خدا باشد به  ارت ديگر شهروند زميني كه در عين حال ميبه عب. كنند
داند و به حكم  حكم مراجع ديني خود قلمرو سياسي حاكمان را محترم و الزم االتباع مي

همان مراجع موظف است در صورتي كه حاكمان سياسي بخواهند به حريم مسائل 
  . مذهبي تجاوز كنند با آنها مخالفت نمايد

يك تفاوت ديگر در آگوستين با افالطون اين است كه افالطون و به طور كلي تفكر      
كردند، به اين معنا كه  سياسي يونان باستان دو قلمرو سياسي و مذهبي را جدا نمي

شهروند يوناني به هيچ قلمروي ما فوق قلمرو اختيارات حاكمان سياسي شهر خويش 
ن شهري تعلق داشتند كه شهروند يوناني به آن زيرا خدايان دولتي به هما. معتقد نبود
جالب . كه ديديم اين قلمرو متمايز و جدا شده است اما در آگوستين چنان.متعلق بود

زيرا . هاي مهم دموكراسي در اين انديشه آگوستيني وجود دارد توجه اينکه مؤلفه
است، و دموكراسي خواهان اختصاص اختيارات دولت به قلمرو امور دنيوي و سياسي 

هاي دولت در  قيد و شرط تابع خواسته دهد كه مردم به طور بي در عين حال اجازه نمي
   )۳۹۲ـ  ۴۴۹، صص ۱راسل، ج(. هاي فراتر از آن قلمرو باشند زمينه

  
  مدينه فاضله فارابي 

فارابي، در وسيج نزديك فاراب در  اوزلغ بن محمدبن طرخان ابونصر محمدبن     
م، حدود يكسال پيش از مرگ كندي در بغداد، به دنيا ۸۷۲/ق۲۵۹ ماوراءالنهر به سال

. اند و نخستين فيلسوف بزرگ مسلمان به شمار آمده است ثاني خوانده او را معلم . آمد
  . فارابي به جمع فلسفه و ديانت نبوي معتقد بود. شواهد داللت بر شيعه بودن وي دارد

. اش سياست است هدف اساسي فلسفه ترين بخش فلسفه اوست و بلكه سياست مهم     
اما به نظر ) ۲۰۳، ص۱۳۸۰کوربن، (. اند فلسفه سياست او فلسفه نبوت است برخي گفته
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توان فلسفه سياسي او را منحصر به فلسفه نبوت كرد، زيرا فارابي غير از  رسد، نمي مي
  . اين موضوع به موضوعاتي نظير بيان انواع مدينه نيز پرداخته است

الفاضله،  المدينه هاي مربوط به فلسفه سياست وي عبارتند از آراء اهل لهرسا     
براي تحقيق در فلسفه . المدنيه، تحصيل السعاده و تلخيص نواميس افالطون السياسه

بلكه بايد ساير . ی اكتفا نمود هالفاضل المدينة اهلسياسي فارابي نبايد صرفا به كتاب آراء 
  . داد كتب او را نيز مورد نظر قرار

افراد اين . كند ها را فراهم مي مدينه فاضله اجتماعي است كه امكانات سعادت انسان     
رساند با  شناسند و در همه كارهايي كه آنها را به هدف سعادت مي جامعه سعادت را مي

يكديگر همكاري و تعاون دارند سعادت از نظر فارابي خير مطلق است و اموري كه 
شوند اما خيريت  افتند از نظر وي خير شمرده مي دت سودمند ميبراي رسيدن به سعا

چنين از  هم. آنها ذاتي نيست بلكه از جهت سودمندي آن براي رسيدن به سعادت است
  )۷۲، ص۱۹۴۶فارابی، (. نظر فارابي هر چيزي كه عايق و مانع سعادت شود شر مطلق است

صلي وي سعادت است و اين مدينه فاضله براي فارابي هدف اصلي نيست زيرا هدف ا
هاي  هاي نظري است و عنايتي به نظام فارابي بيشتر متوجه جنبه. جامعه وسيله آن است

مركز ثقل توجه فارابي به رئيس مدينه است گويا . سياسي موجود و تغيير آنها ندارد
فارابي اهل مدينه . وجود رئيس مورد نظر فارابي براي تحقق مدينه فاضله كافي است

ه را همانند اعضاي بدن و رئيس آن را كه رئيس فيلسوف يا نبي حكيم است به فاضل
به نظر فارابي حكمت فيلسوفان و  )۲۶۰ـ  ۲۶۴، صص۱۳۶۱فارابی، (. شمارد منزله قلب آن مي

از نظر فارابي اتصال عقل فيلسوف به . گردد وحي پيامبران از جانب عقل فعال افاضه مي
ی متخيله نبي به عقل فعال  آورد و اتصال قوه د ميعقل فعال حكمت فيلسوف را پدي

تواند رئيس  سان هر عضوي از اعضاي مدينه فاضله نمي بدين. آورد وحي را به بار مي
كه شخص از حيث سرشت و  نخست آن: شود، زيرا رياست مشروط به دو امر است

چنين . ر باشدكه واجد ملكه و هيئت ارادي اين كا طبيعت آماده آن مقام باشد، و دوم آن
اي از آن  و چنين مرتبه. انساني، انسان كاملي است كه بالفعل هم عقل است و هم معقول

   )۷۹، ص۱۹۴۶فارابی، (. فعال متصل شده باشد  كساني است كه نفس آنها به عقل
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  :رئيس مدينه بايد داراي دوازده ويژگي باشد
  تندرست و كامل االعضاء باشد، -۱
كند به خوبي به  فهمد و درك مي يكو باشد و هر چه را ميقدرت فهم و تصورش ن -۲

 خاطر بسپارد،

 زيرك و هوشيار باشد، -۳

 سخن باشد، خوش -۴

 دوستدار تعليم و استفاده باشد، -۵

 در خوردن و آشاميدن وزن حريص نباشد، -۶

 دوستدار راستي و راستگويان باشد و دشمن دروغ و دروغگويان،  -۷

 بزرگواري باشد، بزرگوار و دوستدار -۸

 قدر باشد، درهم و دينار و ديگر متاع دنيوي در نظرش بي -۹

 ذاتاً دوستدار دادگري و مردم دادگر باشد، و دشمن ستم و مردم ستم پيشه،  -۱۰

 انگار و لجوج و سختگير، شخصي معتدل باشد نه سهل -۱۱

ـ  ۲۷۷، صص۱۳۶۱رابی، فا(. النفس و ترسو نباشد اي نيرومند داشته باشد و ضعيف اراده -۱۲
۲۷۱( 
اگر كسي با همة صفات ياد شده وجود نداشته باشد، بايد هيئتي را برگزيد كه هر      

يك از آنان يك يا چند صفت از اين صفات را دارا باشد، اما اگر در ميان اين هيئت 
  . مدينه منقرض خواهد شد. كسي كه صفت حكمت را دارا باشد يافت نشود

نهاده است و براي » عالم اصغر«و » اكبر عالم«ام اجتماعي خود را براساس فارابي نظ     
كه  چنان. داند بر پاي بودن اجتماع، وجود معلم را كه همان امام باشد ضروري مي

دانيم در تشيع اعتقاد بر اين است كه بايد امام بر اجتماع، اشراف كامل داشته باشد،  مي
هانري كربن . سفه سياست فارابي آشكار استبنابراين گرايش كامالً شيعي در فل

ی فضايل انساني و  درست خواهد بود كه بگوييم شهرياري كه فارابي همه«: گويد مي
را بر تن كرده ) ص(فلسفي را به او عطا كرده همان افالطوني است كه قباي محمد پيامبر

م اتصال به عقل تر خواهد بود كه با فارابي بگويي يا درست )۷۹، ص۱۹۴۶فارابی، (. است
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پذير گردد، اين همان مورد فيلسوف است، زيرا اين اتصال  تواند با عقل امكان فعال مي
پذير است و در  خالق نيز امكان اين اتصال، با خيال. هاي فلسفي است منشأ همه معرفت

، ۱۳۸۰کوربن، (. ها، الهامات و رؤياهاي نبوي خواهد اين صورت، اتصال منشأ همه وحي
لبته بايد توجه داشت که خيال در نزد فارابي به معناي منفي و مبتذل عاميانه ا) ۲۳۲ص

  ∗.نيست و يک اصطالح خاص فلسفي است که بايد در جاي خود مورد بحث قرار گيرد
يك پرسش مهم در اينجا كه ممكن است با شگفتي نيز همراه باشد اين است كه      

يشتر مباحث خود را بر رئيس مدينه تمركز چرا فارابي به عنوان اولين فيلسوف سياسي ب
رسد پاسخ اين مسئله چنين باشد كه دليل اين مطلب را بايد در  ساخته است؟ به نظر مي

داند  ايم فارابي جامعه را هدف نمي كه اشاره كرده چنان. نگاه وي به جامعه جستجو نمود
اي است  معه وسيلهو جا  )۶۹، ص۱۹۴۶ک فارابی، .ن(. بلكه هدف از نظر وي سعادت است

تواند سبب  از طرفي هر تعاوني نمي. ها با تعاون جمعي به سعادت دست يابند كه انسان
اي است كه  ی فاضله تنها جامعه مدينه. اي شود كه مددكار سعادت است تشكيل جامعه

رساند و تنها تعاوني است كه بين اجزاء اين جامعه تحت فرمان  آدميان را به سعادت مي
  . تواند شرايط سعادت را فراهم نمايد كه نبي، امام يا فيلسوف است ميقلب آن 

ة و در كتاب المدني ةالسياسالبته مدينه فاضله را ضدهايي است كه فارابي در كتاب      
  : آنها از اين قرارند. ة به آنها اشاره كرده استالفاضل ةالمدين اهلآراء 

                                                           
آيد كه نبوت به نظر  گويد و چنين به نظر مي ايش بيشتر از نبوت سخن ميه فارابي در فحواي كتاب: اند گفته برخي ∗

وليكن اين رأي حقيقي او نيست ياالاقل نتيجه . رسد يي است كه انسان در علم و عمل بدان مي او برترين مرتبه
رة تخيل منطقي نظرية فلسفي او نيست، چه به نظر او، تمام امور نبوت، در رؤيا و كشف و وحي وابسته به داي

وليكن چون در آراء اخالقي و . ی ميانگين ادراك حسي و معرفت عقلي خالص قرار دارد است، كه در مرتبه
ی معرفت عقلي  ترين مرتبه سياسي خويش، شأن بزرگي براي دين در تهذيب خلق قائل است، آن را جزو پست

كه توجيه نبوت و وحي بر مبناي خيال  اما در مقابل برخي ديگر برآنند). ۱۳۱، ص۱۳۷۳حلبی، (شمارد  خالص مي
مبتني بر وحدت و يكسان شماري جبرائيل و عقل فعال است و وحدت جبرائيل وعقل در فارابي به هيچ وجه به 

به همين دليل بيان ) ۳۲، ص۱۹۴۶فارابی، . (القدس نيست، بلكه عكس آن درست است معناي عقالني كردن روح
همچنانكه درست نخواهد بود كه . فلسفي ايجاد كرده رضايت بخش نخواهد بوداي  اينكه فارابي براي وحي شالوده

اتصال پيدا  -القدس روح -فيلسوف و پيامبر با عقل فعال . دانسته است بگوييم او فيلسوف را برتر از پيامبر مي
  )۲۳۳ـ  ۲۲۲، صص۱۳۸۰کوربن، . (كنند مي
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شناسند و نه سعادت به  ادت را مياي است كه مردمش نه سع مدينه: مدينه جاهله
چنانكه اگر ايشان را به سعادت راهنمايي كنند، بدان سوي . كند خاطرشان خطور مي

نروند واز خيرات جز سالمت جسم و لذات جسماني نشناسند، اگر بدان دست يابند 
. ندا اند، و اگر دست نيافتند پندارند كه در بدبختي افتاده گمان برند كه به سعادت رسيده

مدينه ضروريه، بداله، تغلب و : فارابي اين مدينه را به چند قسم تقسيم كرده است
  . جماعيت

ها كه قسيم مدينه  اينك ساير مدينه. كه گفته شد اينها اقسام مدينه جاهله هستند چنان     
ح جا كه شر از آن. مدينه فاسقه، متبدله، ضاله و نوابت: بريم اند را نام مي فاضله و جاهله

اند  پردازيم، ولي نظر به اين كه گفته اين موارد خارج از موضوع بحث است به آنها نمي
ی فاضله كه  هاي مدينه صرف نظر كلي ننموده و بعد از ويژگي» تعرف االشياء باضدادها«

هاي جاهله و ضاله خواهيم  داخل در موضوع بحث است نگاهي نيز به ويژگي مدينه
ی موجودات و نظام آنها و جسم  نه فاضله به تفصيل دربارهفارابي در بيان مدي. داشت

خواهد مدينه فاضله و نظام مراتب آن، به همان  آدمي و نظام آن به بحث پرداخته و مي
علم : صفاتي كه مردم مدينه فاضله بايد داشته باشند بر سه چيز استوار است. ترتيب باشد

استعدادهاي هر عضوي  از : رندو اين سه بر دو اصل استوا. و عمل و نظام فضيلت
ی  هالفاضل  ی هالمدين اهلكه در كتاب آراء  اما علم چنان. اعضاي جمعيت و نيازهاي آنها

آمده است عبارت است از علم به سبب اول، و صفات او و عقول مفارقه و افالك و  
ي علم فلسف: بر دو قسم استو اين علم . اجسام طبيعي و نفس و نظام اجتماع و غيره

. رود شود و علم تمثيلي تصويري كه از مردم انتظار مي كه از فالسفه و حكما خواسته مي
مدينه فاضله در نظام خود به مدينه سماوي، آنجا كه سعادت جاويد است، ابرار در آنجا 

كنند، منتهي  گروه بر حسب مراتب و درجات كمال و محاسن افعال زندگي مي گروه
  . شود مي

آراء جاهالنه و گمراهانه مانند : آراء مدينه جاهله و ضاله ازاين قرار استدر مقابل،      
كه زمين محل تنازع بقاء است و هر يك از موجودات براي بقاء خويش  اعتقاد با آن

  كند و سعادت بهره وجود از آن كسي است كه غلبه مي. خواهد ديگري را نابود كند مي
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ها  در اين مدينه. عيف نابودي يا بردگي استبهره ض. گردد شود كه پيروز مي كسي مي
پس اساس اجتماع بر وجود . فرماست و هيچ مراتب و نظامي نيست هرج ومرج حكم

. فارابي اين نوع روابط اجتماعي را بيماري سبعي ناميده است. قاهر و مقهور است
/ ۲۲۴ـ  ۲۳۵کوربن، صص/  ۲۷۸ـ  ۲۹۳، صص۱۳۶۱فارابی، /  ۸۷ـ  ۱۰۷، صص ۱۹۴۶فارابی، (

هابز  جا فلسفه سياسي تامس اين مطالب فارابي در اين )۹۳ـ  ۱۳۲، صص۱۳۸۱فاخوری، 
)Thomas Hobbes( )۱۶۷۹ -۱۵۸۸ (زيسته  را، كه حدود هفت قرن پس از فارابي مي

گفته است  )State of  nature(هابز درباره حالت طبيعي   چه زيرا آن. آورد است، به ياد مي
دانيم هابز حالت  كه مي چنان. فارابي در اين قسمت استتصوير مشابهي از مطالب 

و بشر براي رهايي از اين وضعيت به فكر . طبيعي و اوليه را حالت جنگ شمرده است
به بعد ـ  ۱۳، ص۱۳۷۵کاپلستن، (. افتد رهايي از حالت طبيعي و تن دادن به حكومت مي

  )۸۶ـ  ۹۱، صص۱۳۸۰زاده،  نقيب
  

  با رویکرد عرفانی مدینه فاضله موعود اسالمی 
از ديدگاه عرفان اسالمي اصول اسماء الهي هفت مورد است كه به ائمه سبعه تعبير      
جامی، ( .الحي، العالم، المريد، القادر، السميع، البصير و المتكلم: شوند و عبارتند از مي

 كه در تر است، زيرا چنان اهللا از همه اسماء الهي جامع چنين اسم هم )۴۰، ص۱۳۶۰
. گردد االنس آمده است اين اسم اهللا است كه به همه اسماء ديگر توصيف مي مصباح

اهللا مظاهر و  از سوي ديگر از ديدگاه عرفان اسالمي همه ما سوي )۳۰۹، ص۱۳۸۴فناری، (
اينك پرسش اين است كه اگر همه اسماء الهي از ديدگاه . مجالي اسماء الهي هستند

اهللا چيست؟ پاسخ  الي داشته باشند پس مظهر اسم جامععرفان اسالمي بايد مظاهر و مج
شيخ . اهللا در عالم خلق و ايجاد، خليفه است  عرفان اسالمي اين است كه مظهر اسم جامع

 : محمود شبستري گفته است

  زهـي اول كـه عـيـن آخـر آمـد«
 

  »زهـي بـاطـن كـه عـيـن ظـاهـرآمـد 
 

و » اهللا«ن صورت انساني مظهر اسم اعظم چو: الهيجي در شرح اين بيت گويد     
صورت الوهيت و اهللا روح و حقيقت و باطن اوست و هر چه در صورت حضرت 
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الوهيت است از اسماء حسني همه در اين نشأ انساني ظهور يافته و به صورت انسان 
كه انسان جامع جميع حقايق الهي و كوني است، مستحق  ظاهر گشته است و به سبب آن

  . ده و مظهر اسماء متقابله گشته استخالفت ش
كه  "الوهيت مراد است كه حضرت "زهي اول "شبستري از غايت تعجب گفته است      

يعني حقيقت انسان كه آخر مراتب موجودات است شد و به صورت  "عين آخر آمد
انساني ظهور يافت و مجالي تجلي ذات و صفات الهي انسان شد و با انسان دايره 

يعني حقيقت  "عين ظاهر آمد"كه اهللا مراد است و  "زهي باطن "م گشت ووجود تما
قرآن   )۲۱۶، ص۱۳۸۶الهيجی، (. وروح انسان شد، چون عين ثابته انساني مظهر اهللا است

مطالب مهمي را درباره  ۷۱-۷۸و صاد  ۳۰- ۳۳/كريم نيز در آيات متعدد از جمله در بقره
د فرشتگان بر وي بيان فرموده است، اين ماجراي خلقت آدم به عنوان خليفه و سجو

دارد  نظير آدمي در عالم وجود بر مي كه پرده از عظمت و جايگاه بي آيات گذشته از آن
از ديدگاه عرفان اسالمي شأن و مقام . نمايد شأن و مقام خالفت را براي وي اثبات مي

لي بر همه خليفه محدود به قلمرو اجتماع نيست بلكه خليفه به طور كلي حاكم عد
  مظاهر اسماء و صفات حق است و همه آنها را تدبير كرده و به كمال مطلوبشان سوق

زيرا خليفه مظهر اسم جامع است و به دليل لزوم مشابهت بين ظاهر و مظهر، . دهد مي
خليفه بايد جامع همه صفات و اسماء حق باشد و به همين دليل بر همه مظاهر و مجالي 

از همين روي نقش خليفه در نظام هستي، از ديدگاه عرفان . حكميت و تدبير دارد
پس همه . اسالمي، وساطت فيض حق در عوالم جبروت و ملكوت و ملك است

انسان كامل كه خليفه الهي است . كنند موجودات هر فيضي را از ناحيه وي دريافت مي
در اثر تقرب به داراي دو جنبه است به اعتباري تربيت كننده و تدبير كننده است زيرا 

حق، اسماء و صفات الهي را مظهر شده است و از طرفي به دليل ويژگي امكاني خود 
عبدي فقير بيش نيست، اما چنين انسان كاملي درست به دليل همين دو جنبه، شايستگي 

  .خالفت حق را يافته است
هر كه : گويد نسفي در كتاب االنسان الكامل درباره خليفه خدا بودن آدمي عزيزالدين     

دايره تمام كرد، عالم صغير را تمام كرد، و به نهايت مقامات انساني رسيده، و انسان 
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. و هر كه عالم صغير را تمام كرد، در عالم كبير نايب و خليفه خدا گشت. كامل شد
و هر كه عالم صغير را تمام نكرده باشد، . اكنون كار وي آن باشد كه ديگران را تمام كند

كبير نايب و خليفه خدا نتواند بود، هر چند سعي بسيار كند تا در اين عالم  در عالم
آن كسي كه خود را تمام نكرده است ديگران را چگونه . پيشوا گردد، او را ميسر نشود

تمام كند؟ و اگر كسي خود را راست نكرده است، ديگران را چون راست گرداند؟ 
   )۳۵۰، ص۱۳۸۶نسفی، (

هاي ضعيفي از اين خالفت ـ و به  ذهن بايد توجه نمود كه نمونه براي تقريب به     
 -کند  تر، شواهد ضعيفي که از ظرفيت بشر براي اين خالفت حکايت مي تعبير صحيح

اند و به كمال  ی بالقوگي انساني باقي مانده ها حتي آنها كه در مرحله ی انسان در همه
ی اين ظرفيت تدبير شخص در بدن  هكمترين درج. اند وجود دارد انساني راه نيافته

ی  ی باالتر آن قدرت تدبير صاحب منزل به امور منزل است و درجه درجه. خويش است
ی باالتر آن، هر چند  باالتر از آن توان تدبير سلطان در مملكت خويش است و درجه

چون بشر معاصر بر  ی آن، ادعاي مالكيت مطلق و بي صورت انحرافي و مسخ شده
چنين به نظر  و هم. هاي مطلق و احياناً مخرب وي در طبيعت است تصرف طبيعت و

هاي باالتر براي اين ظرفيت در انسان قدرت تصرف برخي از مرتاضان  رسد نمونه مي
هاي روحي  درخلع نفس از بدن و يا باالتر از آن قدرت تصرف در طبيعت از راه قدرت

الهي انسان نيستند، بلكه اين موارد يك از اين موارد مصداق خالفت  البته هيچ. است
هايي هستند تا به كمك آنها پي به ظرفيت نامتناهي موجود در انسان براي رسيدن به  مثال

از نظر . تر گردد كه دست کم درك اين جنبه به ذهن نزديك مقام خالفت الهي ببريم يا آن
عبوديت   ذلت الدين عربي انسان به دليل همين جامعيت نسبت به عزت ربوبيت و محي

از طرفي به جائي رسيده كه ادعاي خدائي كرده است و ادعاي انسان از آن جهت بوده 
، صفات حق تعالي  كه اين صفات كه در خود، صفات حق را ديده و بدون توجه به اين

ی  هباالصالاست، كه در وجود وي انعكاس يافته است، توهم نموده كه اين صفات ذاتاً و 
اما از طرف ديگر در صفت بندگي . و لذا ادعاي خدايي كرده است به خودش مربوطند

يك از موجودات ديگر به چنان حدي از انحطاط  اي سقوط كرده كه باز هم هيچ به درجه
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كه در نازلترين مرتبه وجودند و ... ها و  پرستي و پرستش سنگ از قبيل بت. نرسيده است
ر ديگر ظهور يافته، اصالتاً به آن اين از آن جهت است كه صفات حق را كه در مظاه

ی  پس انسان يك آينه. گذارد مظاهر نسبت داده است و سر به آستان بندگي آن مظاهر مي
دورويه است، روئي باخصايص ربوبيت و روي ديگر با نقايص عبوديت، به اعتبار 

و هاي ربوبيت از همگان برتر و به لحاظ نقايص عبوديت از همه كائنات خوارتر  ويژگي
توان  عربي مي بر پايه اين نگاه ابن )۱۰۴نقدالنصوص فی شرح الفصوص، ص(. مقدارتر بي

هاي موجود جامعه مدرن اعم از  ی بحران عمده. وضعيت دنياي جديد را تحليل نمود
بشر جديد . بخش حكومت و سياست و غيره بنياد خود را در همين آئينه دو رويه دارد

زند و از سوي  زواي خدا از زندگي بشر، الف خدايي مياز طرفي با شعار امانيسم و ان
ی سجود بر آستان شهوات و اميال  مادي جبهه  ديگر با شعار اصالت سود و لذت

  . آورد نامعقول نفساني خود فرود مي
توان طرحي  رسد بر پايه نگاه عرفاني به مقام خالفت الهي انسان مي اينك به نظر مي      

كه در مقدمه گفته شد، اين است  مقصود از طرحي نو چنان. ريختشهر او  نو براي دولت
كه اين آموزه مهم عرفان اسالمي را از تنگناي انزواي فردي، كه غالباً و به ويژه از قرن 
پنجم به بعد دچار آن بوده است خارج ساخته و در پرتو طرح مدينه فاضله اسالمي و در 

يم و بر عکس ديدگاه اجتماعي و فلسفي فارابي ی فارابي قرائت نمائ ی فاضله کنار مدينه
البته اين . را نيز در پرتو رويکرد عرفاني به انسان و مقام خالفت الهي او بازخواني نمائيم

چه فارابي در نظر دارد متفاوت است و بلکه بر جامعة آرماني  طرح از جهاتي با آن
د طرح فارابي نيز مصداق تري دارد هر چن موعود در اسالم در عصر ظهور مطابقت کامل

  . نمايد کامل خود را در همين جامعه پيدا مي
هاي الهي يعني انسانهاي كامل حكومت  شهر، خليفه خدا و خليفه در اين دولت     
اند و چون  يعني كساني كه در سايه تقرب به خداوند مظاهر اسماء الهي گشته. كنند مي

عدل بر نفوس خويش دارند بلكه مظاهر اسم جامع حق هستند نه تنها حاكميت 
ها و  بر ساير مظاهر اسماء خدا يعني همه ما سوي اهللا از جمله انسان  حاكميت عدل

  .توانند بهتر از هر كس ديگر به تدبير جامعه بپردازند جوامع نيز دارند و مي
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اما صاحبان اين خالفت چه كساني هستند؟ از نظر عارفان اسالمي و به طور كلي از 
هستند، هر چند ) ع(اسالمي و شيعي مصاديق اكمل خالفت الهي انبياء و ائمه نظرگاه

داشته باشند و » صعودي«توانند در درجات كمال و خالفت سير  انسانهاي ديگر نيز مي
چه به  جا آن است كه آن اما نكته مهم در اين. خود را به صف انبياء و ائمه نزديك سازند

ه است صرفاً تقرب به حق و رسيدن به مقام مظهريت ها درجه خالفت بخشيد اين انسان
هستي مظاهر اسماء الهي است و خليفه  ی همه. بوده است» اهللا«اسم جامع حق يعني 

مظهر اسم جامع است و به طور طبيعي و منطقي مظهر اسم جامع برهمه مظاهر اسماء 
ه فرشتگان كه القاعده به همين دليل بوده است ك علي. ديگر حكميت و حق تدبير دارد

اي جز سجود كه نهايت تواضع و  علل و اسباب ماوراء مادي هستند در برابر وي چاره
  .اند تسليم است نداشته

  
   نتیجه
. دهد جمهوري اوج انديشه سياسي افالطون را در پيوند با اخالق و تربيت نشان مي     

ره دولت هاي خود دربا وي ضمن بحث. تر جمهوري تعريف عدالت است غرض اصلي
ضامن شايستگي حاكمان، تربيت . و عدالت سياسي به تعريف عدالت دست يافته است

چه خير و حقيقت  حاكمان بايد در اثر تربيت، فيلسوف شده باشند، يعني به آن. است
جامعه عادل آن است كه هر سه طبقه هر يك وظيفه خويش . است معرفت داشته باشند

ي است كه اجزاء روح او هر كدام به وظيفه خاص را انجام دهد و فرد عادل نيز كس
مقصود آگوستين از شهر خدا مردماني است كه به خداي واحد اعتقاد . خويش بپردازند

كنند و اميدهاي آنها واحد و مشترك  دارند و از احكام و قوانين مشتركي اطاعت مي
، محبت چه موجب عضويت در اين شهر است صرفاً عشق به خداوند يكتاست آن. است

هدف شهر خدا عدالت و صلح . الهي دوستداران او را پيوند و اجتماع بخشيده است 
عادل آن است كه به قلمرو قوانين الهي تجاوز نكند، دولت بايد در   دولت زميني. است

صلح از نظر آگوستين به معناي توافق و سازگاري . قوانين مذهبي از كليسا پيروي كند
رئيس مدينه كه به . شود ی فاضله به هدف سعادت تشكيل مي ينهاز نظر فارابي مد. است
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مركز ثقل فلسفه سياسي فارابي . منزله قلب براي اندام است نبي، امام يا فيلسوف است
رسد دليل اين امر آن است كه دغدغه اصلي فارابي سعادت  به نظر مي. رئيس مدينه است

است، و چون » اهللا «ع خدا يعني بر مبناي عرفان اسالمي خليفه مظهر اسم جام. است
تواند بهترين تدبير كننده ما  جامع همة اسماء الهي در ظرف بشري و خلقي است مي

ی اين سطور تالش نمود تا در پرتو اين آموزه درك ژرفتري از  نگارنده. سوي اهللا باشد
و هاي افالطون و آگوستين  آموزه رئيس مدينه در فارابي پديد آورد، و كليه دغدغه

اي كه زمامدار آن خليفه خدا يعني مظهر جامع اسماء الهي حاكم است  فارابي را در مدينه
البته اين در صورتي است كه اين آموزه از زندان انزواي فردي . تأمين يافته نشان دهد

  .شود جنبه اجتماعي يابد خارج گشته و چنانكه در مدينه موعود اسالمي تأكيد مي
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  )2(ي فاضله از آرمان تا واقعیت  مدینه
  )ي خالفت در عرفان اسالمی بر مبناي افالطون، آگوستین، فارابی و بازخوانی آموزه(

  
 ∗محمدعلی مشکات

  
  چکیده

ی  درباره ))۱(ی فاضله از آرمان تا واقعيت  مدينه(ی پيش  بعد از تأمل گذشته در مقاله     
توان به نسبت يا قدر جامع اين چهار مدينه انديشه  ی مورد بحث، اينک مي هچهار مدين

ی هر چهار مدينه پرسش نمود که آيا يک قدر جامع براي هر  تر از آن درباره و مهم. کرد
اند و آيا آنها از مرزهاي واقعيت بسيار  چهار مدينه آن نيست که همه به شدت آرماني

. اند دهد که اين چهار مدينه، رؤيايي و اوتوپيايي نمانده دور نيستند؟ اين مقاله نشان مي
هاي  دهد که دغدغه اند و نيز نشان مي هاي بعد از خود تأثيرهاي ژرف نهاده زيرا در دوره

جا با رويکرد  ی اسالمي که در اين هاي افالطون و آگوستين و فارابي، در مدينه مدينه
  . شود يشود، به طور احسن تأمين م عرفاني تصوير مي

  ی موعود، واليت، قرب ی فاضله، خالفت الهي، جامعه اتوپيا، مدينه: گان کليد واژ
  
  
  
  

                                                           
  فهاندانشگاه اص  همحمد مشکات، عضو هيئت علمي گروه فلسف ∗
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در آغاز بايد به دو پرسش اساسي توجه نمود، پاسخ اين دو پرسش به منزله       
اين دو پرسش و پاسخ . برداري از همه مطالب در مقاله گذشته است گيري و يا بهره نتيجه

پرسش نخست در . سازد رض و فايده اصلي گفتار گذشته را مشخص ميآنها در واقع غ
توان بين اين چهار ديدگاه ياد شده نسبت و يا وجه جامع و  اينجا اين است كه آيا مي

اشتراكي پيدا نمود؟ به عبارت ديگر اگر نسبتي بين آنها وجود دارد آيا اين نسبت چگونه 
ی اهداف يا  ان قدر جامعي در زمينهاي هست كه بتو است؟ آيا اين نسبت به گونه

  ها براي آن تصوير نمود؟  هاي اصلي در اين طرح ها و يا مؤلفه مؤلفه
جا این است که آیا هر چهار دیدگاه  تر در این پرسش دوم و بسیار مهم  

چنان آرمانی نیستند که از مرزهاي واقعیت و تحقق خارجی بسیار فراتر نشسته  آن
  ي واقعی؟  تر باشد تا به یک جامعه ي رؤیایی نزدیک جامعهو به همین دلیل به یک 

رسد بتوان چنين گفت كه هر چند اين  به نظر مي در پاسخ به پرسش نخست     
توان در برخي از نقاط دست   چهار ديدگاه خواستگاه و محتوايي متفاوت دارند، اما مي

در بيان نسبت سه ديدگاه  به طور مثال از يك نگاه. كم آنها را به يكديگر نزديك يافت
توان گفت طرح افالطون، كه نقطه ثقل آن تربيت شايستگان  گذشته با ديدگاه چهارم مي

خود را در اين زمينه در نظريه چهارم برآورده شده   تواند دغدغه براي زمامداري بود، مي
رد ی عادل چيست و ف مشغولي افالطون آن بود كه جامعه و محقق بيابد، زيرا تمام دل

ی عادل آن است كه تمام اجزائش هر  ی بحث آن بود كه جامعه ؟ و نتيجه عادل كيست
يك كار خود را به خوبي انجام دهد و همه از زمامداران عادل در نظمي هماهنگ فرمان 

ی  ی اجزاء وجودش در هماهنگي با هم، وظيفه فرد عادل نيز كسي است كه همه. برند
و نيز گروهي كه در اثر تربيت به ديدار صور . دهند م خود را در تحت فرمان خرد انجا

در نظريه چهارم نيز . اند براي زمامداري شايستگي دارند اشياء و ايدة خير نائل گشته
ی خدا در اثر تقرب وجودي به حق تعالي مظهر و مجالي اسم جامع حق يعني  خليفه

بين اسماء اوست خليفه نيز  اهللا گشته است و همانطور كه اهللا بودن حق، حكَم عدلي در
او . ی شايسته در بين مظاهر الهي و از جمله افراد جامعه است حكَم عدل و تدبير كننده
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نه تنها اجزاء وجود خود را هماهنگ کرده است بلكه توانايي تدبير و هماهنگ كردن 
  . اجزاء جامعه و بلكه مظاهر وجود را دارد

اي مرتبط از افراد  الهي جامعه در پرتو عشق ی آگوستين نيز آن بود كه دغدغه     
و اين جامعه در امور زميني، مادام كه تجاوزي به قوانين الهي . دوستدار خدا فراهم آيد

الهي، كه  در نظريه چهارم عشق . صورت نگيرد، مأمور به اطاعت ازدولت بود
وستين قابل ی شهر خدا است، به بهترين صورت و فراتر از طرح آگ ترين آموزه كانوني

اي  ورزي به خدا چندان كار ساده هاي عوام عشق تأمين است، زيرا براي عامه و توده
اما در طرح . ی آن عشق است براي آنان دست نداده است زيرا معرفتي كه الزمه. نيست

ی خدا مظهر اسم جامع اوست يك مثل عيني از خدا اما بشري  جا كه خليفه چهارم از آن
ی زميني كه هويتي  خليفه. ابر ديدگان عموم انسانها فرا نهاده استو محسوس را در بر

الهي وحدت  ها را در ريسمان نامرئي عشق  آسماني دارد به سرعت هر چه تمامتر انسان
كند بلكه  جا خليفه هرگز كاري برخالف قوانين نمي كه در اين افزون بر آن. بخشد مي

ها و جوامع به مقتضاي اسماء الهي و  نی موجودات و انسا آمده است تا تدبير كننده
  . پردازد ی خدا دقيقاً براساس قوانين الهي به تدبير مي خليفه. اعيان ثابته باشد

خواست نبي، امام  او مي. ی فارابي نيز كانون مدينه و قلب آن يعني رئيس بود دغدغه     
ی  ه و فيلسوف از راه قوهزيرا نبي يا امام از راه قوه متخيل. يا حكيم را رئيس مدينه سازد

تواند به هدف اصلي   تأمل و نظريه با عقل فعال اتصال دارند و از اين رهگذر فارابي مي
در ديدگاه چهارم هدف اصلي . خود كه سعادت جامعه و افراد آن است دست بيايد

فارابي كه سعادت جامعه است و هدف تبعي او كه تشكيل حكومتي بر مبناي اتصال به 
كه تدبير  جا آن تر تأمين شده است؛ زيرا در اين ل است به طور احسن و كاملعقل فعا

كند صرفاً به عقل فعال يا جبرائيل اتصال نيافته است بلكه او يك حقيقت وجودي  مي
ها را براي رسيدن به  تدبير انسان  است كه در اثر كمال وجودي خويش شايستگي

ز رهگذر تقرب وجودي به حقيقت وجود او اين كمال وجودي را ا. سعادت يافته است
ی  چنان كمالي رسيده است كه در ميان همه او به آن. يا حق تعالي كسب كرده است

موجودات كه مظاهر اسماء حق تعالي هستند هيچ موجودي همانند او مظهر خدا نيست؛ 
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در  است و دقيقاً او به دليل همين جامعيت خود» اهللا«زيرا او مظهر اسم جامع حق يعني 
البته (تواند به بهترين صورت به تدبير امور خاليق بپردازد  مظهريت حق است كه مي

ی وجودي منافي و ناسازگار با مسئله وحي در همه اشكالي كه  چنين جايگاه و مرتبه
  ). قرآن كريم مطرح كرده است نيست و با آن قابل جمع است

دوم اين بود كه آيا اين  توان گفت؟ پرسش اما درپاسخ به پرسش دوم چه مي     
چنان آرماني نيستند كه از مرز واقعيت دور مانده و در قلمرو  شهرهاي چهارگانه آن آرمان

ها نوعي اتوپيا نيستند؟ براي پاسخ بايد نخست به معناي  رؤيا مانده باشند؟ آيا اين ديدگاه
به . ارد، آرزو و اميدآرمان دو معنا د. آل و اتوپيا توجه نمود كلماتي از قبيل آرمان، ايده

رسد در تفاوت آرزو و اميد بتوان گفت آن گاه كه اين دو كلمه در مقابل هم قرار  نظر مي
هاي دور و دراز و دست نيافتني و دومي را  گيرند احتماالً اولي را بتوان به معناي خواسته

تواند  ان ميرسد آرم بنابراين به نظر مي. هاي دست يافتني در نظر گرفت به معناي خواسته
كاربردي دو گانه داشته باشد، يعني به معناي آرزوهاي دست يافتني و يا به معناي 

معموالً در آنجا كه آرمان به معناي آرزوهاي دست . آرزوهاي دست نايافتني به كار رود
و در آن . رسد كه بتوان آن را در برابر هدف قرار داد رود، به نظر مي يافتني بكار مي

اين است كه ما در آن مورد اميدهاي معقولي در سرداريم كه در مرتبه كليت صورت معنا 
يابي به آنها اهدافي را تعريف كرده و  اند، سپس براي دست خود مورد نظر قرار گرفته

هاي دست نايافتني است  اما در آنجا كه آرمان به معناي خواسته. سازيم مشخص مي
  . مودتوان تعريف ن گونه هدفي را نيز نمي هيچ
توان سراغ يافت كاربرد نخست در  آل نيز به طور كلي دو كاربرد مي ی ايده براي واژه     

هاي مختلف فلسفي  آل در فلسفه در رشته فلسفه و دوم در محاورات عمومي، ايده
... آل گرايي در سياست، هنر، اخالق و  به طور مثال ايده. كاربردهاي خاص خود را دارد

آنچه در اين بحث مورد نظر است كاربرد آن . ود به آنها پرداخته شودكه بايد در جاي خ
گاه داراي كاربرد معقول و   آل در محاورات عمومي، ايده. در محاورات عمومي است

چه  آل به معناي آن پس لزوماً واژة ايده. داراي كاربرد نامعقول و منفي مثبت است و گاه 
  . رود دست نايافتني است به كار نمي



431/ )...2(مدینه فاضله از آرمان تا واقعیت   
 

  

نيست در «و يا » هيچ جا نيست«اتوپيا نيز در لغت يوناني به معناي المكان، يعني     
ماركس در معناي مذموم و منفي استعمال  البته اين واژه را كه از زمان كارل. است» مكان

الدين سهروردي در رساله آواز  كه شيخ شهاب» نا كجا آباد«يافته است نبايد با معناي 
عالم عقول و » ناكجا آباد«برد يكسان گرفت، زيرا مراد وي از  پرجبرئيل به كار مي

مجردات و عالم خيال منفصل است در حالي كه اوتوپي مدينه زميني و بشري صرف 
ی رويايي است و مقصود از رؤيا معناي فرويدي آن  توان گفت اوتوپي مدينه مي. است

ا يك مدينه خيالي و مظهر شناسان اوتوپي ر فرويد و جامعه. يعني گريز از واقعيت است
هاي سياسي و  شناسان برآنند كه اوتوپي در سازمان بسياري از جامعه. دانند انحطاط مي

  )۱۵ـ  ۱۶، ص۱۳۷۹داوری اردکانی، (. اجتماعي هيچ تأثيري نداشته است
اينك بايد ديد آيا آرمان شهرهاي مورد بحث اوتوپيايي هستند؟ و اگر بر فرض      

اند؟  گونه تأثير خارجي و عيني در تاريخ و جوامع بشري نداشته آيا هيچاتوپيايي هستند 
توانند اوتوپيايي باشند زيرا رؤيايي نبوده  رسد آرمان شهرهاي مورد بحث نمي به نظر مي

اند، بلكه هر يك در صدر  و نيستند و به منظور فرار از واقعيت و تاريخ نوشته نشده
اند و حتي در مواردي تحقق  حوالتي در آن تاريخ بودهو منشأ ت  تاريخي بزرگ قرار گرفته

هاي  اي است كه نويسنده آن براي گريز از واقعيت اتوپيا رؤيا نامه. اند خارجي يافته
هاي موجود را تحمل  تواند واقعيت نويس چون نمي نويسد، اتوپي تاريخي و موجود مي

جا كه در اختيار اوست  ر آنرود تا د كرده و تغيير دهد به آغوش خيال و رؤياي خود مي
حال اگر اين آرمان . خواهد بنويسد و تصوير نمايد و به آن دلخوش دارد چه مي آن

هاي تاريخي نسبتي برقرار كرده باشند و يا بر مبناي  شهرها هر يك در گذشته با واقعيت
رار باشد ها ق بافي استوار بوده و بر مبناي آن استدالل استدالل معقول و نه بر مبناي خيال

توان آنها را رؤيايي و غير واقعي  كه در آينده نسبتي با جوامع انساني برقرار سازند آيا مي
هاي زيادي نا  خواند؟ هر چند برخي از آنها به طور مثال مدينه افالطوني در قسمت

  متحقق باشد وحتي خود افالطون هم از تحقق آن نااميد باشد؟ 
نكته «: در اين زمينه اظهار نظر جالبي دارد» جدداوتوپي و عصر ت«مؤلف کتاب      

به شرط . شود شايان توجه اينكه ادوار تاريخي الاقل از لحاظ ظاهر با اوتوپي آغاز مي
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» مدينة فاضله«سنت آگوستين و » مدينه خداي«افالطون و » سياست«آنكه مسامحتاً 
و » كريتياس«كتب  در صدر تاريخ تفكر غربي افالطون. فارابي را هم اوتوپي بناميم

ي سنت »ی خدا مدينه«نويسد و قرون وسطاي مسيحي با  را مي» نواميس«و » سياست«
آراء «آگوستين آغاز مي شود و معلم ثاني ابو نصر فارابي در صدر تاريخ فلسفه اسالمي 

  )۱۴ـ  ۱۵، ص۱۳۷۹داوری اردکانی، (» را مي نويسد» ةاملدني ة السياس«و » اهل مدينه الفاضله
غربي ظاهر  تمدنپس اگر اتوپي كه در مراحل بحراني «: او در جاي ديگر مي نويسد هم

توان قبول كرد كه اتوپي  اي در تاريخ بوده است، چگونه مي شده گاهي آغازِ گشت تازه
: نويسد و نيز در موضع ديگري مي )۱۸، ص۱۳۷۹داوری اردکانی، (» گريز از آينده است

ا فلسفي نيست هرچند كه نويسندگان آن كم و بيش اهل اتوپي صرفاً يك اثر ادبي ي«
اند، اما اين همه  افالطون داشته» جمهوري«شايد تمام آنها نظري هم به .اند فلسفه بوده

اتوپي كه از قرن پانزدهم تا زمان ما نوشته شده است بايد جهت ديگري غير از تفنن 
اصالً اتوپي از شئون الزم . دافالطون داشته باش» جمهوري«ادبي و فلسفي و محاكات از 

بينند  غربي است و چنان با فكر و عمل مردم زمانه آميخته شده است كه هرچه مي تمدن
داوری اردکانی، (. »گويند در حدود چيزها و عقول مناسب با مدينه اتوپي است و هرچه مي

  )۳۴، ص۱۳۷۹

رانسيس بيكن ف. تواند روشنايي بيشتري به مقصود ببخشد جا يك مثال مي در اين     
وي . كه در صدر دوره مدرن قرار گرفته است اتوپي علم را نگاشته است) ۱۶۲۶-۱۵۶۱(

هاي سنتي رهايي يابد پيشرفت بزرگي  بر آن بود كه هر گاه علم از قيد و بند روش
. كند شود و زندگي بشر بهبود پيدا مي حاصل خواهد شد و انسان بر طبيعت حاكم مي

بشر جديد هر . جديد و تاريخ او كامالً از بيكن اثر پذيرفته استتوان گفت بشر دوره  مي
اما آيا علم . كند گويد در پرتو اين تفكر جديد نسبت به علم درك مي بيند و مي چه را مي

تجربي كه رفاه به ارمغان آورده است آسايش را نيز تأمين كرده است؟ اگر پاسخ منفي 
هاي مهم و به طور مثال  از بسياري از جنبه است وعده بيكن در تحقق بهبود زندگي بشر

حال اگر توجه يابيم علمي كه قرار بوده است زندگي . از لحاظ آسايش تحقق نيافته است
بشر را بهبود بخشد، با همه كاميابي خود در رفاه زندگي و عالوه بر ناكامي خود در 
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قتصادي شده است تأمين آسايش، امروزه ابزاري قدرتمند در دست سوداگران سياسي و ا
رحم و  داران بزرگ و بي هاي اقليتي محدود از سرمايه و در خدمت اميال و خواسته -
عدم تحقق اوتوپي علمي بيكن را  -در آمده است.... مهر به خانواده و صلح جهاني و  بي

توان گفت اوتوپي علم بيكن  اما عليرغم همه اين حقايق آيا مي. تر خواهيم يافت جدي
بنابراين به نظر . شك پاسخ منفي است با تاريخ و واقعيت نداشته است؟ بي هيچ نسبتي

واژه اتوپيا را به كار نبرد و يا بايد ... هاي افالطون آگوستين و  رسد يا بايد براي مدينه مي
ها هرگز اتوپيا به معناي واقعي كلمه يعني  آنها را با مسامحه اتوپيا ناميد، زيرا اين مدينه

زيرا برخي . اند د و حتي اگر تحقق نيابند با تاريخ بدون نسبت و تأثير نماندهرؤيائي نيستن
رسد در شهر اسپارت عمالً  هاي جمهوري افالطون كه براي ما محال به نظر مي از آموزه

هنگام مسافرت . فيثاغورس به تشكيل حكومت فالسفه اقدام كرده بود«. تحقق يافته بود
ليا، ارخيتاس فيثاغوري در شهر تاراس داراي قدرت افالطون به سيسيل و جنوب ايتا

. سياسي بود و استخدام دانشمندان براي وضع قوانين در آن زمان امري متداول بود
در آن . قوانين آتن را سولون، و قوانين شهر توريي را پروتاگوراس وضع كرده بودند

د، و كامالً ميسر ی قدرت شهرهاي اصلي بودن روزگار مستعمرات به كلي خارج از دامنه
گو . بود كه گروهي از افالطونيان در سواحل اسپانيا جمهوري افالطون را تشكيل دهند

هاي  که دست بر قضا افالطون به سيراكوس كه شهر تجارتي بزرگي بود و دچار جنگ آن
توانست  سخت با دولت كارتاژ بود، افتاد و در چنين محيطي هيچ فيلسوفي كاري نمي

   )۱۸۷، ص۱، ج ۱۳۶۵راسل، (. »كرد
، ۴، ج۱۳۵۷افالطون، جمهوری، (هر چند افالطون در فصل آخر كتاب نهم جمهوري     
كند اما  از تشكيل حكومتي كه تصوير كرده است در دنياي ما اظهار نااميدي مي  )۱۲۴۸ص

آلي را كه از  كه يك جامعه ايده در واقع او دو هدف را تعقيب كرده است، نخست آن
كه با نصب اين برنامه آرمان و  آن نااميد است ترسيم نمايد و ديگر آنتحقق كامل 

ها هر يك درحدي كه  ها قرار دهد تا دولت هاي مهمي را سرلوحه كار دولت مطلوب
جوليااناس با توجه به همين حقيقت . بتوانند دست كم بخشي از آن را محقق سازند

از . ي انديشه سياسي شمرده استرسان جدي برا آل افالطون را يك ياري  حكومت ايده
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نظر وي جمهوري افالطون توانست در مباحث سياسي قرن نوزدهم تأثير مثبت و منفي 
چنين از نظر وي ايده پاسداران به عنوان شايسته ساالري نگريسته شده است  هم. بگذارد

را در ی پاسداران زن ايده برابري سياسي زنان و مردان  هاي افالطون درباره و نيز ايده
از نظر وي اصرار افالطون بر يك نظام مشترك تعليم و . كرد ی جديد الهام مي دوره

تربيت عمومي براي شهروندان، الهام بخش رشد جنبش مردم ساالري و گسترش تعليم 
شكايت افالطون از . و تربيت نگريسته شد و تحقق اين امر وظيفه دولت به شمار آمد

مند دانش تخصصي است به مباحث در حال پيشرفت دموكراسي و اين كه حكومت نياز
  )Ancient,a pp:29-30. (ی دموكراسي كمك و ياري رساني نمود درباره

هاي سياسي افالطون نيز به اظهار نظر مشابه در اين باره  برخي ديگر از مفسران ديدگاه
زئي از اند كه انديشه دموكراسي و ماركسيسم هر يك ج و نيز اظهار داشته. اند پرداخته
  )۱۲۸ـ  ۱۳۱، صص۱۳۷۷فاستر، (. اند هاي افالطون را پذيرفته آموزه

خود مسيحيت بسيار وام دهنده انديشه دموكراسي  همچونهاي آگوستين نيز  انديشه    
. نمايد هر چند خود انديشه دموكراسي اعتراف كمتري به اين وامداري مي. بوده است

اينك درعصر . ست د به امور دنيوي ازيرا در انديشه دموكراسي نيز دولت محدو
شود؟ كدام مقام مافوق بايد درباره  دموكراسي قلمرو ما فوق امور دنيوي چگونه پر مي

مقاصد و عملكرد دولت قضاوت كند؟ به طور مثال وقتي دول غربي به كشتار مردم در 
ا تروريست خواهند آن را با ادعاي مبارزه ب پردازند و مي عراق يا افغانستان يا غزه مي

موجه سازند، كدام مقام يا جايگاه است كه اين دعاوي را مردود يا مقبول اعالم نمايد؟ 
  . شك در دنياي دموكراسي هيچ مقامي غير از وجدان شخصي افراد بشر وجود ندارد بي
بدون آنكه دموكراسي اعتراف نمايد وجدان فردي مردم ناخود آگاه هنوز از     

كه  )Inge(مذهب متأثر و الهام يافته است و به قول دكتر اينگه  هاي باقيمانده متروكه
بود به » انداز مسيحيت قرن زندگي كردن اروپاييان بر روي پس«گفته است قرن نوزدهم 

شك  وبي. هاي فردي وجود دارد رسد هنوز اين ذخيره ارزي در اعماق وجدان نظر مي
ن گردد و اين ذخيره به پايان مهري به مذهب بيش از پيش مزم روزي كه جدايي و بي

رسد، دموكراسي پشتوانه بزرگي را از دست خواهد داد كه هيچ چيز ديگر آن را پر 
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تواند كرد، زيرا قلمرو مافوق امور دنيوي دولت را هيچ چيز ديگر كه جانشين  نمي
كه اما از طرفي نبايد از ياد برد   )۴۴۸ـ  ۴۴۹، ص۱راسل، ج(. تواند كرد مذهب باشد پر نمي

هاي  مسيحيت و ارباب كليسا در طول تاريخ همواره آگوستين و آراء او را مرجع ديدگاه
اند و در واقع حساب آگوستين با مسيحيت در  دانسته مربوط به رابطه دولت و كليسا مي
  . ناپذير است اين مسئله در هم آميخته و جدايي

هاي فاضله افالطون و  ن مدينهتوان ديوار حائلي بي بينيم نمي كه مي بنابراين چنان    
آگوستين و واقعيت كشيد و آنها را كامالً مربوط به عالم رؤيا و خيال پنداشت، زيرا آنها 

اند، هرچند به طور کامل يا  هاي بعد از خود ايستاده و در آن تأثيرگذار بوده در صدر دوره
  . اند عمده محقق نشده

فارابي . ريباً مشابه و از جهتي متفاوت ارائه نمودتوان تحليلي تق در مورد فارابي نيز مي    
 همچونگران ايراني در فارابي نقل نموديم،  كه پيشتر از برخي پژوهش نيز، چنان

افالطون و آگوستين درصدر دوره فلسفه اسالمي ايستاده و در آن تأثير خود را گذارده 
ت كه او بيش از آنكه در رسد تفاوت فارابي به ويژه با افالطون اين اس به نظر مي. است

صدد ترسيم مدينه فاضله باشد درصدد حل مسئله رابطه سعادت با مدينه و به دنبال آن 
اما نكته مهم در فارابي . متوجه كانون مدينه و رئيس آن بر مبناي فلسفه نبوت بوده است

ست دار و گسترده در زمان پيش و بعد از خود ا اين است كه او متعلق به يك تفكر ريشه
هاي مشابهي داشته است و صداي او نيز به  و صداي او در گذشته و آينده نيز طنين

اي به رهبري  پيش از فارابي مدينه فاضله. ها به حركت در آمده است موازات همان طنين
و اين امتياز به هيچ وجه درباره افالطون و آگوستين . تشكيل شده است) ص(انبياء خاتم 

نيز با شعار ادامه سيره ) ع(امام علي) ص(اكرم نين بعد از نبيچ هم. شود مشاهده نمي
تواند  اي تشكيل داد كه با وجود آن تاريخ بشر نمي مدينه فاضله) ص(اكرم نبي

عدالت دغدغه مهم و اصلي . المثلي از عدالت مجسم، بهتر از او سراغ يابد ضرب
ملكه عدالت در . است افالطون بود اما اين آرزو براي هميشه با افالطون مدفون شده

. خود را كامياب يافت) ع(فقط در حكومت امام علي) ص(اكرم تاريخ بشر بعد از نبي
نيز با شعار و به هدف تشكيل مدينه جد و پدر خود نهضت تاريخي ) ع(امام حسين



یآرمان شهر اسالم مجموعه مقاالت نخستین همایش   /436 
 

  

و گاندي نيز با الهام از . و در پيش روي ساكنان تاريخ نهاد. خود را به حركت در آورد
هاي تاريخي را انكار كند  تواند اين واقعيت هيچ كس نمي. د را نجات داداين حركت هن

چه را  چه را فارابي در سر داشت و آن هاي كوتاه آن  كه تاريخ طوالني بشر در اين برهه
ی خالفت الهي گفته شد در واقعيت عيني به چشم  در آموزهاي عرفان اسالمي درباره

  . ديده است
ارابي و آموزه خالفت در عرفان اسالمي با افالطون در اين تفاوت ديگر ديدگاه ف    

ی  است؛ اما آراء فارابي درباره است كه وي صرفاً افكار شخصي خويش را ترسيم كرده
ی خالفت در عرفان اسالمي از پشتوانه و حمايت يك آئين بزرگ  رئيس مدينه و آموزه

طرح فارابي مطرح نيست، بلكه البته در متون ديني، تفصيل . يعني اسالم برخوردار است
اصل ديدگاه او درباره نبي و امام بدون توجيهات فلسفي خاص فارابي و نيز اصل مسئله 

سان دست كم  بدين. خالفت و مظهريت اسماء در متون ديني به طور جدي مطرح است
ی خالفت ارزشي بسيار  هاي عرفاني درباره براي مؤمنان به اسالم سخنان فارابي و آموزه

و براي . فراتر و غير قابل قياس با آراء افالطون و حتي آگوستين در سنت غربي دارد
غيرمؤمنان به اين آئين نيز دايره انديشه فارابي و آموزه خالفت بر مبناي عرفان اسالمي 

  . شود اي بزرگتر كه همانا اعتقادات اسالمي و عرفان اسالمي است قرائت مي در دايره
چه با مسامحه  هاي فاضله حتي آن كه دانستيم مدينه اين است كه چناننكته بسيار مهم     

. شود در تاريخ بعد از خود تأثيرگذار است و يا حتي به طور جدي اتوپي خوانده مي
نظر از امتيازهاي ياد شده  طرح فارابي و آموزه خالفت در عرفان اسالمي نيز صرف

تواند تأثيري مشابه  مي) پشتوانه ديني تحقق در دو جامعه ياد شده و نيز برخورداري از(
هاي عرفاني  آموزه. در همه ادوار تاريخ مسلمين و حتي غير مسلمانان داشته باشد

كه كه تحسين برخي از  چنان اند در عرصه مدينه نقش آفرين باشند؛ آن توانسته
 اند برانگيخته ها بسته فكراني را كه چشم بر عامل و محرك عرفاني آن جريان روشن
كه تصريح  رويكرد دكتر شريعتي به سربداران خراسان و تحسين آنان بدون اين. است

هاي  ها و گرايش نمايد، در واقع حمايت وي از انديشه و عمل سياسي برخي از فرقه
جوري و حركت اجتماعي او متأثر از  زيرا شيخ حسن. عرفاني در جامعه ايران بود
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يعتي در تجليل از سربداران، نسبت به عنصر هر چند شر. هاي عرفاني وي بود انديشه
  )۳۴ـ  ۳۵، صص۱۳۸۰پارسانيا، (. عرفاني حرکت آنان بي توجه مانده است

شك اگر تأثيري  هاي شيعي به ويژه در مقياس جامعه موعود در عصر ظهور بي آموزه    
ناً در تاريخ مسلمانان و احيا) ی پس از خود نسبت به دوره(فراتر از جمهوري افالطون 

. نخواهد داشت) در مقايسه با آن(غير مسلمانان ايفا نكند دست كم تأثير كمتري از آن 
تواند  شور عاشورا و عشق به جامعه مطلوب مهدوي چونان دو بازوي قدرتمند مي

نظير آفريد و حكومتي را به هواي  انقالبي كم ۵۷كه در بهمن  چنان. حركت آفرين باشد
  .ريزي نمود هاي آن پي به تقليد از آموزه و) ص(اكرم مدينه فاضله نبي

ی الهي روح خالفت خود را از  ی عرفاني، خليفه جا که بر حسب آموزه البته از آن
رهگذر واليت و تقرب به حق به دست آورده است، هر كس در اين نظام يا حكومت ـ 

ي و يا تقرب نسبتي هر چند با واسطه با عقل فعال به روايت فاراب -در تمام قوا و مراتب
به حق به روايت عارفان ندارد بر مبناي انديشه فارابي و تفكر عرفاني اسالمي متعلق به 

ی  ی فاضله را به مدينه اين مدينه نيست و اگر بر جاي ماند در اصطالح فارابي مدينه
  . جاهله يا فاسقه يا متبدله يا ضاله و يا شايد به نوابت سوق خواهد داد

هاي عرفاني بهترين مصداق مدينه فاضله  مبناي تفكر فارابي و آموزهحاصل آنكه بر     
و ) ص(اكرم  كه در واقعيت عيني شكل گرفته است مدينه هايي است كه به رهبري نبي

و مصداق پايدار و » اند دولت مستعجل بوده«تشكيل شد هر چند ) ع(امام علي
م از سني و شيعه و حتي آن جامعه موعودي است که در متون اسالمي اع» غيرمستعجل«

آل اسالمي و يا به عبارتي جامعة  تفاوت جامعه ايده. در اديان ديگر وعده داده شده است
هاي افالطون و  تصور كرديم با مدينه) دار آن را زمام(آلي که بر مبناي عرفان اسالمي  ايده

ست و آگوستين آن است كه هم بر تحقق آن در حجم عظيمي از متون وعده داده شده ا
رئيس مدينه . هم رئيس آن موجودي ذخيره در بين مردمان معاصر معرفي شده است

ها گفته است و تمام فلسفه خود را متوجه آن  فاضله اسالمي كه فارابي از آن سخن
اولياء لقب دارد در واقعيت  كه درعرفان اسالمي خليفه خدا و خاتم  ساخته است و آن

  .زنده و موجود است) غيبت(ي تاريخ عيني و در جوامع بشري و پابه پا
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دهد  پرده خبر از آن مي عربي حتي بي الدين گذار عرفان نظري اسالمي و پدر آن محي بنيان
فتوحات گفته است خاتم واليت محمدي  ۷۳الدين در باب  محي. كه او را ديده است

ست مردي است از عرب كه داراي بهترين اصل و نسب است و او در زمان ما موجود ا
در شهر فاس ديدم و عالمت او را كه خداوند بر مردم پوشانيده  ۵۹۵و من او را به سال 
الدين، بويژه شارحان مهمي مانند قونيوي و كاشاني  شارحان محي. ام است مشاهده نموده

) عج(الدين از خاتم واليت محمديه، حضرت مهدي اند كه مقصود محي تصريح كرده
الدين در  ازي به شرح اين شارحان نيست زيرا خود محيرسد ني اما به نظر مي. است

يه نامش و خلقتش  است كه خاتم واليت محمد فصل پانزدهم فتوحات تصريح كرده
 ۳۵۸، صص۱، جزء۱۳۸۶قيصری، (. است و او همان مهدي منتظر است) ص(همانند نبي اكرم

موضوع البته . الدين از علماء اهل سنت است جالب توجه است که محي  )۳۵۷ـ 
يك موضوع مذهبي و مخصوص به شيعه نيست، بلكه يك مسئله اسالمي و ) عج(مهدي

شود كه از جمله  صرفاً از باب نمونه خاطر نشان مي. بلكه ديني به معناي اعم كلمه است
را از حقايق مسلم دين و از وقايع ) عج(افرادي كه موضوعات غيبت و ظهور مهدي

  : ارنداند از اين قر حتمي جهان دانسته
اهللا  رومي، شاه نعمه الدين صدرالدين قونيوي، جالل عربي، شيخ الدين ابن شيخ محي     

فريدالدين عطار نيشابوري، حافظ  شعراني، شيخ عبدالوهاب عراقي، شيخ  حسن ولي، شيخ
ابويعقوب  ، شيخ )ژنده پيل(نامقي   احمد جام  رجب برسي، شيخ محمود شبستري، شيخ

كه برخي سني و برخي   )۱۹۷ـ  ۱۹۸، صص۱۳۶۰حکيمی، ( ...و  حمد پارسام بادسي، خواجه
هدف از اين اشارات تأكيد بر يك تفاوت مهم مدينه موعود اسالمي با . شيعه هستند

  . هاي افالطون و آگوستين است مدينه
ی اسالمي  ی فاضله جا اين است كه در زمان غيبت وضعيت مدينه پرسش مهم در اين     

ست؟ آيا اين مدينه در زمان غيبت به دليل عدم حضور خليفه خدا و به تعبير چگونه ا
شود؟ فارابي همين پرسش  فارابي رئيس متصل به عقل فعال در گونه نبوي آن تعطيل مي

هاي مورد نظر اوست خالي باشد  را در صورتي كه مدينه از فردي كه داراي ويژگي
ها در  گونه انسان اه چنين پيش آيد كه اينهر گ«: مطرح كرده است و پاسخ داده است كه
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ها يافت نشوند به ناچار شرايع و قوانيني كه اين رئيس و امثال او وضع  زماني از زمان
  )۲۷۴ـ  ۲۷۵، صص۱۳۶۱فارابی، (. شود اند گرفته و تثبيت مي كرده
تون اعم از م(هاي اسالمي  جا بحث بر مبناي آموزه شود كه در اين البته يادآور مي     

جا صرفاً از باب حمل و  است، و استناد به سخن فارابي در اين) اسالمي و عرفاني نظري
ی فارابي  به عبارت ديگر اگر به طور محض درباره. حصر رئيس برنبي و امام است

سخن بگوئيم مقصود او از غيبت اعم از غيبت نبي امام يا فيلسوف با شرائط ياد شده در 
  . ی پيش است مقاله
آل و مطلوب به رياست خليفه  كه در عصر غيبت و عدم تشكيل جامعه ايده حاصل آن    

هاي تشكيل شده  ، آن جامعه مطلوب موعود، در كنار مدينه)ص(واليت محمديه  و خاتم
و » محقق«اي  نقشه همچونهاي اسالمي،  ، بر مبناي آموزه)ع(و امام علي) ص(نبي اكرم

اي از آن  رد تا اگر بخواهند هر چند به طور نسبي نمونهفرا روي اسالميان قرار دا» منتظر«
  . را در جامعه خود تحقق بخشند

ايم كه ركن مردمي اين جامعه مورد اذعان قرار  را از آن روي آورده» اگر بخواهند«قيد     
گيرد، زيرا در مدينه فاضله اسالمي مردم با انتخاب خود جامعه را به دست قوانين و 

سان اين مدينه با همه پيوند خود با شهر خداي  و بدين. سپارند مي زمامدار اسالمي
شك اين طرح براي  ترين پيوند را نيز با شهر دنيا برقرار كرده است و بي اسالمي عميق

  . نوين است  دنياي مدرن يك سخن
  

  نتیجه
كه  ا چناناند، زير توانند اتوپيايي باشند، و هرگز رؤيايي نبوده هاي چهارگانه نمي مدينه    

هاي  به ويژه مدينه فاضله اسالمي كه نمونه. اند دانستيم با واقعيت دست به گريبان بوده
هاي فراوان در فراوان در متون مذاهب اسالمي، اعم از  عيني در گذشته و براساس وعده

هاي  از اين گذشته حتي اگر مدينه. شيعه و سني و حتي اديان ديگر، در آينده دارد
گوستين را با مسامحه اتوپيا بخوانيم، هرچند هرگز به طور كامل تحقق افالطون و آ

در طرح . اند هاي پس از خود الهام بخش و تأثيرگذار بوده اند، اما همواره در دوره نيافته
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تر و بلکه از جهاتي متفاوت است، زيرا با توجه به  مدينه فاضله اسالمي اين امر جدي
چند به طور مستعجل و نيز با توجه به اعتقاد عميق هاي آن در گذشته هر  تحقق نمونه

اي فاضله  توان با الهام از آن مدينه آن درآينده، مي» پايدار«همه مذاهب اسالمي به تشكيل 
اي از  است كه بهره  هر چند نسبي و محدود تشكيل داد، اما اين كار از كساني ساخته

بنابراين آرمان شهر . واليت است داشته باشند زيرا باطن وِاليت) قرب به حق(واليت 
اسالمي در صورتي شکل مي گيرد که زمامداران آن سهمي از تقرب به خدا داشته باشند 

آرمان شهر اسالمي هرگز بدون زمامداراني . و گرنه تشکيل آن افسانة محال است
اي در وصف و شرح آن شهر و هر  چناني تشکيل نمي گردد، و هر سخن و نوشته آن

آرمان شهر . داراني خشت بر دريا زدن است راي تحقيق آن بدون چنين زمامتالشي ب
تهي شود ) هر چند در درجات نازل تقرب(اسالمي هر گاه از زمامداران مقرب به حق 

ی مردم آن در  بيش نيست که زمامداران و عامه) زورمدار(يک مدينه جاهله و تغلب 
رده و چونان وحوش، هر چند در لباس فريب و سالوس به ديانت و آدميت تظاهر ک

کنند تنازعي که بنياد همگان را لباس مزبور، به قانون تنازع و يا تصالح بقاء سر مي
هاي خاصي را بقاء و قدرت داده و ديگر مردمان  سوزد و يا تصالحي که صرفاً شبکه مي

  .سازد را زمينِ بازي آنان مي
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  ش آن در شهر اسالمیجایگاه مسجد و نق
  

  ∗اصغر منتظرالقائم
  

  چکیده
در مقاله حاضر جايگاه مسجد و نقش آن در شهر اسالمي با روش توصيفي ـ تحليلي     

فرضيه تحقيق آن است که مسجد کانون قدسي شهر و . مورد بررسي قرار خواهد گرفت
مکه به وسيله گيري خانه کعبه و شهر  در مقاله به شکل. مدنيت و فرهنگ اسالمي است

اشاره خواهد شد و سپس به چگونگي بنيان مسجدالنبي توسط ) ع(حضرت ابراهيم
پردازيم و اشاره خواهد شد که چگونه  در قلب مدينه منوره مي) ص(اهللا رسول

از ديگر . مسجدالنبي الگوي ديگر مساجد جامع شهرهاي تازه تأسيس مسلمانان گرديد
اجد کانون پيام معنوي و قدسي شهر اسالمي نکات مطرح در مقاله آن است که مس

پيامد ارتباط عميق ميان اصول معنوي اسالم و طراحي مساجد، تجلي اصل . هستند
توحيد در آنهاست و فضاي مساجد آکنده از نور الهي است و اصل وحدت در کثرت و 

گنبد، محراب و  همچونکثرت بر وحدت در ساحت اشکال و نقوش و اجزاي مساجد 
  . گيرد و تزيينات، مورد بررسي قرار ميمناره 

  شهر اسالمي، مسجد، گنبد، مناره، وحدت و کثرت، عالم قدسي و معنوي: گان کليد واژه
   

                                                           
  .دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان ∗
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  مقدمه
در اين مقاله جايگاه مسجد و نقش آن در شهر اسالمي مورد بررسي قرار خواهد     

بديهي . باشد ميروش تحقيق در آن توصيفي ـ تحليلي با تکيه بر منابع اصلي . گرفت
است از منابع تحقيقي و مشاهده و آثار تاريخي بر جاي مانده براي دستيابي به تحليل 

فرضيه تحقيق آن است که مسجد کانون قدسي شهر و . بهتر، سود برده خواهد شد
  .مدنّيت و فرهنگ اسالمي است

. پردازيم ه ميدر آغاز دو واژه مسجد و شهر را تعريف کرده و به تبيين موضوع مقال     
آيد و به معناي تعظيم کردن و پرستش و  از ريشه سجد، يسجد مي» مسجد«ی  واژه

. باشد عبادت کردن است و مسجد به مکان پرستش گويند و جمع آن مساجد مي
گويند و ريشه آن از مدن و جمع آن » مدينه«واژه شهر را در عربي  )۲۷۷آذرنوش، ص(

محل سکونت است و جايي که دژي در تمام يا بيشتر آن ساخته  مدن و مدائن به معناي
آيد که  از تفاسير قرآن مجيد چنين بر مي )۵۵، ص۱۳ابن منظور، ج(. گويند شود را مدينه مي

ی مکاني به کار رفته که داراي حاکمي بوده و از نظام اداري، قضايي  درباره» مدينه«لفظ 
اژه مدينه بر زميني را گويند که داراي حاکمي تفاسير فقهي و. و سياسي برخوردار باشد

محمد عبدالستار عثمان، (. باشد که حدود الهي را اقامه کند و نماز جمعه در آن برپا گردد
  ) ۲۰ص

  
در انديشه قرآن، برپايي مدنيت و اسباب شهرنشيني و شکل : شکل گيري شهر مکّه

آن گونه که خداوند . وده استگيري  فرهنگ از سوي پيامبران الهي و به وسيله وحي ب
او خدايي است که از ميان مردم درس ناخوانده پيامبري را از ايشان «: فرمايد مي

. برانگيخت تا نشانه او را بر آنان بخواند و آنها را پاک سازد و کتاب و حکمت بياموزد
: کند، وي به قومش گفت همچنين خداوند از قول حضرت صالح بيان مي )۳جمعه، آيه(
اي مردم، خداي يگانه را که جز او خدايي نيست، پرستش کنيد، او شما را از خاک «

  )۶۱هود، آيه (. »بيافريد و براي عمارت و آباد ساختن زمين برگماشت
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هنگامي که از سوي خداوند مامور شد خانواده خود را در ) ع(حضرت ابراهيم  
گام ترک آنان از خداوند دره مکه سکونت دهد، وي آنان را به آن سرزمين برد و هن

اين سرزمين را ايمن قرار بده و اهل آن را که به خداوند و روز قيامت ايمان «: تقاضا کرد
حضرت ابراهيم در سفر سوم خود  )۱۲۶بقره، آيه (. »دارند از ثمرات آن برخوردار گردان

ماعيل وي به همراه فرزندش اس. به مکه از سوي خداوند مامور تجديد بناي کعبه گرديد
و سپس شعائر حج را براي پيروان خود مقرر  )۳۸ابن رسته، ص(خانه کعبه را برپا داشت 

  . داشت
پروردگارا اين «: حضرت ابراهيم هنگام ترک خانواده خود از خداوند تقاضا کرد    

ابراهيم، (. »ها دور گردان سرزمين را شهر امن قرار بده و من و فرزندانم را از پرستش بت
نخستين خانه اي که براي عبادت خلق بنا شد همان کعبه است «: بنابر نظر قرآن )۳۵آيه 

در آن خانه آيات ربوبيت خداوند هويداست . باشد که در آن برکت و هدايت جهانيان مي
و  ۹۶آل عمران، آيه (. باشد و هر که در آن داخل شود، ايمن باشد و مقام ابراهيم خليل مي

  :گردد مي بدين سان بر ما روشن )۹۷
در ايجاد خانه کعبه بود و او از خداوند ) ع(ـ فرمان خداوند مشوق حضرت ابراهيم۱

تقاضا کرد سرزمين مکّه به شهر تبديل شود و خداوند آن شهر را ايمن قرار دهد، لذا 
  .  شهر آرماني انبياء  شهري ايمن است
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ه و مسجدالحرام آغاز بناي فرهنگ و مدنيت الهي را از بناي کعب) ع(ـ حضرت ابراهيم۲
  . کرد
ـ خانه کعبه الگوي خانه سازي براي چادرنشينان اطراف مکّه گرديد و شهر مکه با ۳

  . سکونت آنان شکل گرفت
ی  ـ خانه کعبه عالوه بر آنکه قبله پرستش خداوند بود، کانون شهر مکّه گرديد و محلّه۴

هم اکنون اين دو . تشکيل گرديد در باالي خانه کعبه و محلة مسفَله در پايين آنة معال
  . محله در مکه  به همين نام مشهور هستند

  

  
  

) ع(که از ساللة حضرت ابراهيم) ص(رسول گرامي اسالم  ):ص(تأسيس مسجد النبي
) ص(رسول خدا. بود، برنامه مدني و ديني وي را، الگويي گرانمايه براي خود قرار داد

آن . هاي پراکنده يثرب تأسيس کرد در ميان قلعهپس از هجرت، کانون مدنّيت اسالم را 
حضرت پس از مهاجرت از مکّه به يثرب، در محلّة قبا نخستين مسجد را در اسالم بنيان 

پس از آن به  )۱۰۸توبه، آيه (. مسجدي که قرآن بناي آن را بر پايه تقوا دانسته است. نهاد
هاي اوس و خزرج  بزرگان شاخهدر ميان راه تقاضاي . همراه مهاجران عازم يثرب گرديد

را مبني بر سکونت در ميان آنان رد کرد تا از بروز اختالف ميان آنان جلوگيري کند و 
شتر  )۲۳۶ابن سعد، المجلد االول، ص(. »راه شترم را باز کنيد خود وي مأمور است«: فرمود

از قبيله  اي ی بني نجار شاخه پس از طي بومگاه هاي گوناگون به محلّه) ص(رسول خدا
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آن حضرت زمين . خزرج وارد شد و در زمين دو يتيم زانو زد و آن حضرت پياده گرديد
را از کفيل آن دو يتيم به قيمت ده دينار خريداري کرد و به اتفاق مهاجران و انصار بناي 

  . مسجد النبي را آغاز کرد
نَجار خَزرج که مسجد را در زميني مسطح وهموار در کنار قبيله بني ) ص(رسول خدا    

ذراع و پس از  ۷۰در  ۶۰ابعاد نخستين مسجد . دايي هاي جد وي بودند تأسيس نمود
هاي  پايه )۱۷۵سمهودي، ص(. غزوه خيبر به يک صد ذراع در يکصد ذراع گسترش يافت

هاي آن از تنه  ديوار مسجد حدود سه ذراع با سنگ و بقيه با خشت و گل و ستون
در آغاز قبله مسجد به سوي بيت المقدس . ز حصير بوددرختان خرما و سقف آن ا

. طراحي شد ولي پس از نيمه رجب سال دوم، قبله آن به سوي خانه  کعبه تغيير يافت
محراب مسجد بدون هيچ گونه انحرافي از جهت قبله از سوي  )۱۲۴اصغر منتظرالقائم، ص(

  . تعيين گرديد) ص(رسول خدا
رقي و شرق مسجد حجره هايي براي خود از در سوي جنوب ش) ص(اهللا رسول    

خشت و گل و تنه خرما بنيان گذاشت و سپس هر کدام از مهاجران و صحابه را در 
هاي مهاجران را مشخص فرمود و به هر  ها و کوي اطراف مسجد سکونت داد و خانه

 کدام از ياران خود زميني را اختصاص داد و هر کدام از آنها که زميني نداشت، زميني
ياقوت (. هاي انصار سکونت گزينند برايش تعيين کرد و برخي را اجازه داد تا در خانه

هاي  از محله) ص(بدين سان شهر مدينه در عصر رسول خدا )۸۶حموي، الجزء الخامس، ص
متعددي تشکيل شده بود و درهر محله افراد وابسته به يکي از شاخه هاي قبايل سکونت 

خود مسؤوليت توزيع زمين و ) ص(رسول خدا )۵۳ثمان، صمحمد عبدالستار ع(. داشتند
هاي توسعه و عمران مدينه هم چنان ادامه  طرح. اسکان مردم را در مدينه بر عهده داشت

هاي پراکنده و جدا از هم به يکديگر متصل شدند و بافت مسکوني  يافت تا بومگاه
ت که مسجدالنبي در هاي مسکوني و بازار در اطراف مسجد شکل گرف نويني شامل خانه

 ۶اي که فاصله مسجد تا اُحد در شمال  هسته مرکزي و قلب آن قرار داشت، به گونه
کيلومتر بود و فاصله مسجد تا حره شرقي و  ۶کيلومتر و تا دهکده قبا در جنوب نيز 

  . غربي نيز يکسان بود
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ثرب به به يثرب و بنيان مسجدالنبي، از اين پس نام ي) ص(با ورود رسول خدا     
) ص(و اين حکايت از بنيان مدنيت نوين به وسيله رسول خدا. تبديل گرديد النيب مدينة

 »انا املدينة علم و علي الباب«: بود، همان گونه که از آن حضرت نقل شده که فرمود
من شهر علم هستم و  »انا املدينة علم و علي بابها«: و يا فرمود )۲۳۸، ص۲کليني رازي، ج(

بر خالف نظر برخي، انتخاب  )۱۲۷حاکم نيشابوري، الجزء الثالث، ص(. ه آن استعلي درواز
اي براي تشکيل دولت  از پيش برنامه) ص(محل مسجد تصادفي نبود و رسول خدا

و فرهنگ اسالمي ريخته بود، زيرا پيش از هجرت از مبارزه  تمدنريزي  اسالمي و پايه
وي در هنگام ورود به يثرب به مشايعت  )۸الي  ۴اسرا، آيه (. يهوديان با خود آگاهي داشت

ها در آن حل شود و اين همان  ام شهري بنا کنم که ديه من مأمور شده«: کنندگان فرمود
   )۲۵مفضل بن ابراهيم الجنَدي، ص(. »يثرب و همان مدينه است

با يثرب آشنايي نداشت ولي قدر مسلّم از مردم ) ص(نمايد که رسول خدا چنين مي    
يثرب و بزرگ آنان أَسعد بن زُراره که در سال دوازده و سيزده بعثت به مکّه آمده بودند، 

ی وضعيت اجتماعي، فرهنگي و ديني و اقتصادي يثرب به  اطالعات ارزشمندي درباره
  . دست آورده بود

هدف مشخصي را دنبال مي کرد و ) ص(بدين سان بر ما روشن مي گردد رسول خدا    
يت نوين اسالمي و گسترش اسالم و جهاني سازي فرهنگ توحيدي آن آن طراحي مدن

آن حضرت مسجد را در کانون و هسته اصلي شهر خود، و در بهترين مکان ممکن . بود
طراحي کرد تا قابل دسترسي همگان باشد و در آمد و شد نمازگزاران و سکونت 

قدسي و معنوي ولي از سوي ديگر آن حضرت هدفي . مهاجران تسهيل گرديده باشد
داشت تا منظر شهر و تمامي بافت آن به سوي مسجد متوجه باشد، همان گونه که 

کنند و سر تسليم و عبوديت  مؤمنين رو به قبله در پيشگاه خداوند در مسجد عبادت مي
آورند، از سوي ديگر مسجدالنبي کانون علمي و آموزشي  در برابر خالق خود فرود مي

کاخ بلند مرتبه فرهنگ و دانش اسالمي را در اين ) ص(ول خداجهان اسالم گرديد و رس
هاي آموزشي در اين مسجد چنان  حلقه) ع(در دوران امام صادق. مسجد بنا گذاشت
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هزار نفر ثبت  ۴گسترش يافت که اصحاب حديث رقم راويان آن حضرت را بالغ بر 
  )۱۷۳، ص۲شيخ مفيد، ج(. اند کرده

  
هاي  پس از فتوحات اسالمي در سرزمين: ي اسالميالنبي الگوي ديگر شهرها ينةمد

ها و شهرهاي مسکوني  امپراطوري روم شرقي و دولت ساساني، ضرورت ايجاد پادگان
توان گفت نقشه مدينة النبي الگويي براي  به همين سبب مي. براي فاتحان روشن گرديد

. بود... و بصره، کوفه، فسطاط  همچونطراحي و ساختار شهرهاي نوبنياد مسلمانان 
  )۲۵۴عبداهللا عبدالعزيز بن ادريس، ص(
  

به دستور خليفه دوم مامور ) ص(بن غَزوان صحابه رسول خدا عتبة :بنيان شهر بصره
وي در خُريبه در حوالي بصره کنوني فرود آمد و بندر اُبلّه را . فتح جنوب عراق گرديد

اي به  عتبه در نامه )۹۰، صطبري، الجزء الثالث(. در شعبان سال چهارده هجري فتح کرد
هاي آن سرزمين را شرح داد و بيان داشت مسلمانان بايد در زمستان  خليفه، ويژگي

بتوانند خود را از سرماي آن محفوظ دارند و پس از کارزار، امکانات خود را در آن 
را عمر در پاسخ وي اجازه داد تا مردم  )۴۳۲ياقوت حموي، المجلد االول، ص(. فراهم آورند
هاي سياه و ريگ را انتخاب کرد و به همين  وي منطقه اي پوشيده از سنگ. اسکان دهد

عتبه در آغاز مسجد جامع را طراحي و  )۱۴۹ابوحنيفه دينوري، ص(سبب بصره ناميده شد 
هاي مسکوني آن را پيرامون مسجد تعيين کرد  با ني بساخت و سپس حاکم نشين و محلّه

هر محلّه پس از مدتي شامل مسجد، بازار و . اي اسکان داد و قبايل را در هر محلّه
ذراع و  ۲۰ذراع و خيابانهاي فرعي  ۶۰عرض خيابان اصلي . هايي گرديد قبرستان و خانه

هجري مسجد را از خشت و گل ساختند  ۱۹ـ  ۱۷هاي  در طي سال. ذراع بود ۷ها  کوچه
در دوره حکومت زياد بن ابيه . ها را به جاي ني از خشت و گل و آجر بنا کردند و خانه

شهر توسعه يافت و بازار بزرگي براي آن ساختند و مسجد جامع و داراالماره را با آجر 
بدين سان بصره از يک  )۴۳۲ياقوت حموي، المجلد االول، ص(. و گچ تجديد بنا کردند

زي اردوگاه نظامي به شهري بزرگ تبديل گرديد که مسجد جامع و داراالماره هسته مرک
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جمعيت . هاي مهم فرهنگي و علمي جهان اسالم تبديل شد شهر بود و به يکي از پايگاه
 ۳۰۰از مرز  ۹۵ـ  ۷۵هزار نفر و در سالهاي  ۶۰به ) ع(ی خالفت امام علي شهر در دوره

اين شهر به يکي از مهمترين شهرهاي اسالمي  )۱۰۴محمدکاظم مکّي، ص(. هزار نفر گذشت
هاي ادبي،  هاي فعاليت تجاري دنياي اسالم و يکي از کانون تبديل گرديد و از مراکز

  . کالمي و علمي دنياي اسالم شد و مکتب کالمي معتزله از اين شهر برخاست
  

هنگامي . پس از بصره، دومين شهري که مسلمانان بنيان گذاشتند، کوفه بود: بناي کوفه
ن را مأمور بنيان يک که خليفه دوم، سعد بن ابي وقاص فرمانده سپاه اعراب مسلما

هاي سلمان فارسي و  به نام) ص(اردوگاه نظامي کرد، وي دو تن از صحابه رسول خدا
هاي سرخ  زاري که داراي شن آن دو در ريگ. بن يمان را مامور مکان يابي کرد  حذيفه

هجري از مدائن پايتخت دولت ساساني به  ۱۷بود انتخاب کردند و سعد در محرم سال 
سعد  )۱۴۸طبري، الجزء الثالث، ص(. آمد و دستور داد تا شهر را طراحي کننداين منطقه 

. مسجد جامع و صحن آن را در هسته مرکزي و داراالماره را در کنار مسجد قرار داد
ذراع و  ۲۰ذراع و معابر مياني  ۳۰ذراع و معابر کوچکتر  ۴۰معابر بزرگ  )۲۷۵بالذري، ص(

معابر بزرگ در چهار . ذراع تعيين حدود گرديد ۶۰ها  ذراع و براي قطعه ۷کوچه ها 
سعد با قرعه  )۱۴۸طبري، الجزء الثالث، ص(. ها ميان معابر تقسيم شد جهت اصلي و محلّه

. کشي، بخش غربي را به قبايل نزاري و بخش شرقي را به قبايل يمني اختصاص داد
  )۲۷۵بالذري، ص(

هزار نفر اعراب  ۸ي و هزار نفر اعراب يمان ۱۲جمعيت نخستين شهر شامل   
سعدبن ابي وقاص پس از . نزاري و دو هزار نفر نيز از ايرانيان تازه مسلمان بودند

هاي خود را با  حريقي که در شهر رخ داد، با اجازه خليفه دستور داد تا ساکنان کوفه خانه
بود  سال از بنيان اين شهر نگذشته ۲۰هنوز  )۱۴۷طبري، الجزء الثالث، ص(. خشت بنا کنند
مرکز خالفت خود را به اين شهر منتقل کرد و عالقه خود را نسبت به ) ع(که امام علي

ابن (. کوفه گنج ايمان و شمشير خدا و جمجمه اسالم است: اين شهر چنين بيان نمود
  )۵سعد، المجلد السادس، ص
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هاي کوفه از آجر ساخته شد و جمعيت شهر به  هجري، خانه ۵۰هاي  در حدود سال    
ترين و زيباترين مسجد جهان اسالم  هزار نفر رسيد و مسجد آن به بزرگ ۶۰يش از ب

اين مسجد از همان آغاز بنيان به يکي از مراکز آموزشي بزرگ جهان . تبديل گرديد
حذيفه و عمار به تعليم قرآن، فقه و  همچوناسالم تبديل شد و صحابه رسول خدا 

در اين ) ع(حضور امام علي )۲۱۴المجلد السادس، صابن سعد، (پرداختند  تفسير و حديث مي
ها  شهر، موجبات پيدايش يک جنبش علمي را در مسجد کوفه فراهم ساخت و کوفي

در همان قرن نخست، علوم . کران علم آن حضرت بردند هاي فراواني از درياي بي بهره
ان امام اي که حارث همداني از يار شد، به گونه گوناگون در اين مسجد تدريس مي

و  )۲۴۸ابن سعد، المجلد السادس، ص(. در مسجد، جلسه تدريس حساب داشت) ع(علي
  )۱۱۱ابن نديم، ص(. ابوعبداهللا کسايي، مکتب نحوي کوفه را پايه ريزي کرد

  
شهر فُسطاط به شکل يک قلعه در دهانه استراتژيک دلتاي : بناي شهر فُسطاط و قاهره

که در آغاز محل  اين شهر به واسطه اين. خته شدنيل نزديک شهر باستاني بايليون سا
عمروبن عاص به . ها و خرگاه اعراب مسلمان بود، به نام فُسطاط خوانده شد خيمه

متر مسجد و  ۱۵در  ۲۵دستور خليفه دوم شهر را طراحي کرد و در مرکز آن در ابعاد 
در مناطق  هاي صحابه در اطراف آن ساخته شد و قبايل گوناگون مهاجر به مصر خانه

به مرور زمان شهر توسعه يافت  )۸۷مقريزي، الجزءالثاني، ص(. اختصاصي خود مستقر شدند
هجري شهري در کنار فُسطاط  ۱۳۲در سال . هاي چندين طبقه در آن ساخته شد و خانه

به نام عسکر ساخته شد که در مرکز آن مسجد جامع و يک قصر و چندين بازار بنا شده 
هجري يک شهر جديد به نام قطايع با مسجد جامع بزرگي در مرکز  ۲۵۸در سال . بود

هجري جوهر سيسلي فرمانده قواي فاطميان به مصر  ۳۵۸سرانجام در سال . آن بنا شد
لشکر کشيد و فسطاط را فتح کرد و شهر نويني را به نام قاهره به عنوان پايتخت خالفت 

ر و عمارات دولتي و قصر خليفه در مرکز شهر مسجد جامع االزه. فاطمي بنيان گذاشت
شهر جديد . هر کدام از محلّات قبايل داراي مسجد و بازار بودند. پيرامون آن ساخته شد
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با به هم پيوستن سه شهر فسطاط، عسکر و قطايع چنان رشد و گسترش پيدا کرد که 
  . جمعيت آن از مرز نيم ميليون نفر گذشت

هر از چنان رونقي برخوردار شدند که کانون مسجد جامع فُسطاط و مسجد جامع االز    
حيات علمي االزهر آن چنان رونق . مدنيت و فرهنگ اسالمي در شمال آفريقا گرديدند

آمدند و هر  گرفت که از اقصي نقاط سرزمين هاي اسالمي و حتي هندوستان به آنجا مي
گرفت که هاي علمي االزهر چنان رونق  شمار حلقه. گروهي رواقي به نام خود داشت

ده مجلس گزارش  ۱۱۰هاي فقها، اديبان، قاريان و حکيمان را  مقدسي در گزارشي حلقه
به دستور خليفه فاطمي خوابگاهي در کنار ). ۲۹۳مقدسي، ج اول، ص. (کرده است

شمار دانشجويان االزهر در . نفر از دانشمندان االزهر اختصاص يافت ۳۵االزهر براي 
نفر رسيد که از اقوام مصري، عرب،ايراني و مغربي  ۷۵۰هجري به تعداد  ۸۱۸سال 
اين طالبان علم همه در االزهر مقيم بودند و صندوق هاي کتب هر يک با . بودند

 )۲۲۱مقريزي، الجزءالثالث، ص(. خودشان بود و به تحصيل علوم گوناگون اشتغال داشتند
ا گرديد و رسالت بزرگ بدين سان االزهر نماد ديني و فرهنگي مسلمانان در شمال آفريق

مسلمانان و جهانيان تا کنون  تمدنعلمي خود را در ارتقاء سطح علمي و فرهنگ و 
  . انجام داده است

  
اي فارسي و از دو واژه بغ يعني ايزد و داد به معني بخشش  بغداد کلمه: بناي بغداد

برخي نيز  )۴۵۶ص، ۱ياقوت، ج(. و همان کلمه ايزد داد و خداداد است. تشکيل شده است
گردد و در  بناي نخستين اين شهر به روزگار کهن باز مي. گويند بغ نام بتي بوده است

واقع در محل بغداد کنوني نام برده  )Baga da du(يک سند از عهد حمورايي از بگَددو 
در عصر انوشيروان به دستور وي باغي بزرگ در اين  )۱۸شيرين بياني، ص(. شده است
در همين روزگار  )۳۴حمداله مستوفي، ص(. ته شد و نام آن را باغ داد نهادندمکان ساخ

  ) ۳۸شيرين بياني، ص(. گرديد بازراي معتبر در آن برپا مي
هجري براي انتخاب پايتخت خود،  ۱۴۵سرانجام منصور خليفه دوم عباسي به سال     

و دستور داد تا نقشه هاي اين منطقه را خريداري کرد  پس از مشورت با مهندسان، زمين
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ديوار داخلي، مسجد  )۹يعقوبي، ص(. ريزي شد شهر به شکل دايره پايه. شهر را پياده کنند
ديوار خارجي شهر . جامع و قصر و عمارات دولتي را از محلّات ديگر جدا مي ساخت

. ذراع به دور محالّت کشيده شد و در بيرون آن خندقي حفر گرديد ۳۰باروئي به ارتفاع 
ـ ۳ـ دروازه بصره،۲ـ دروازه خراسان، ۱هاي  باروي خارجي چهار دروازه به نامدر 

برج  ۳۶۰بر روي ديوار داخلي  )۱۲ابن رسته، ص(. ـ دروازه کوفه ساخته شد۴دروازه شام، 
ها داراي  برج. برج بلند برآورده بودند ۲۸ساخته شد که ميان دروازه خراسان و شام 

 همچوندر مرکز شهر . ها و سربازان محافظ بود بان يدهگنبد و مکاني براي استقرار د
اين . هزار ذراع بنا گرديد ۴۰ديگر شهرهاي اسالمي مسجد جامع با شکوهي به مساحت 

روبروي مسجد کاخي عظيم، شبيه به . معروف شد» جامع المنصور«مسجد از ابتدا به نام 
اين کاخ به نام . آن بنا شدکاخ سفيد تيسفون بنا گرديد و ايواني همانند طاق کسري در 

ی سلطنتي يا  محلّه. هزار ذراع مساحت داشت ۱۶۰مشهور بود و » قصرالذهب«
هاي منصور و خانه هاي محافظين و اطرافيان خليفه در آن واقع بود،  الذهب که کاخ باب

در مرکز شهر قرار داشت و ديواري در اطراف آن کشيده شده بود که اين محلّه را از 
ذراع شهر را به  ۵۰چهار خيابان اصلي به عرض . کرد ها و محالّت جدا مي هديگر قطع

  )۱۳يعقوبي، ص(. گرديد چهار بخش تقسيم مي کرد و به چهار دروازه اصلي منتهي مي
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هجري به پايان آمد و به نام  ۱۴۹ساختمان شهر چهار سال طول کشيد و به سال     
شهرت يافت و مردم از شهرهاي مدينه، کوفه  »السالما قُبة« و» البالد اُم« ،»السالم ينةمد«

در هر يک از محالت  )۴۶۰، ص۱ياقوت حموي، ج(. و ديگر بالد اسالمي بدان روي آوردند
 همچونيافت، مردمي با نژادها و مذاهب و اديان متفاوت  که به سرعت توسعه مي

صور گروه زيادي در زمان من. ايراني، عرب، ترک، مسلمان، يهودي و مسيحي مي زيستند
  )۱۲۸بياني، ص(. يهودي در بغداد سکني گرفتند، و اقليتي مهم را در شهر تشکيل مي دادند

بدين سان در سرتاسر جهان اسالم از آسياي ميانه و شبه قاره هند تا شمال آفريقا و     
اندلس، هر کجا مسلمانان شهري را بنيان گذاشتند، مسجد شهر در کانون قرار داشت و 

به اين ترتيب وحدت . گرفت اي ارگانيک حول آن شکل مي ت شهر به شيوهمحالّ
کرد و تجلي حضور را براي شهر  معماري قدسي اسالم در شهر اسالمي نور افشاني مي

فضاي شهر از گنبد و مناره و سقف بناي مسجد، که در مرکز شهر . آورد به ارمغان مي
که به دفعات در » اهللا کلمة«با حضور «د و گردي اي قدسي مي قرار داشت، آکنده از هاله

طول روز با سر دادن نداي اذان و تالوت قرآن کريم از مناره هاي مساجد که در  نقاط 
  )۵۹سيدحسين نصر، ص(. »يابد رسد، پاکي و تقدس مي مختلف شهر به گوش مي

  
ان همان گونه که در مباحث پيش بي: مساجد کانون پيام معنوي و قدسي شهر اسالمي

نمايد در  شد، تجربه تاريخي از عصر نبوي و قرون نخستين اسالمي به ما روشن مي
شهرهايي که مسلمانان بنيان گذاشتند، مسجد کانون شهر اسالمي بوده است زيرا رسول 

محبوبترين جاي شهرها در پيش خدا  :أَحب البِالد ايل اِهللا مساجِدها: فرمود) ص(خدا 
بدين ترتيب مسجد کانون پيام معنوي و قدسي در  )۷۱احه، شماره نهج الفص(. مسجدهاست

  : اسالم است زيرا
ـ منشاء و سرشت طراحي و اصول و اهدافي که موجد شهر اسالمي بوده است، جهان ۱

باشد و ارتباط عميق و تنگاتنگ ميان مسجد و پرستش خداوند  بيني و وحي اسالمي مي
و تعمق درباره توحيد و يگانگي خداوند که در  پيوندي مستحکم ميان تفکر. وجود دارد
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سراسر قرآن توصيه شده است، با سرشت روحاني و معنوي مسجد پيوند برقرار کرده 
که هدف غايي تمام شعائر و اعمال مذهبي در اسالم است با فضاي  »ذکراهللا«. است

پيامد . خورد معنوي مسجد و نقشي که در زندگي امت اسالمي ايفا مي کند، پيوند مي
. ارتباط عميق ميان اصول معنوي اسالم و طراحي مساجد، تجلي اصل توحيد در آنهاست

تجلي دارد و در سوره  »ال اله اال اهللا«اصلي که به صراحت در کلمه شهادت يعني 
ها، طراحي  اخالص يا توحيد با تمامي مراتب بر آن تاکيد شده است و در تمام جنبه

ترين قواعد رمزي معنوي  ا توحيد ارتباط دارد و يکي از عميقمساجد به نحوي از انحاء ب
و انَّ املَساجِد للّه فَال تدعوا «: به همين سبب قرآن مي فرمايد. در معماري مساجد است

  )۱۸جن، آيه(. مساجد از آن خداست، پس بايد احدي جز او را نخوانيد: »مع اِهللا اَحداً
  :اهللا، واجد معاني چندي استکلمه شهادت يعني ال اله اال 

  .الف ـ جاويد و هميشگي بودن خداوند و اينکه همه عالم وابسته به اوست
ب ـ همه نظام خلقت آيت و نشانه خداوند است و در وراي اين عالم، به شکل 

  .گردند هاي حقيقت خداوند متجلي مي نشانه
  .باشد ج ـ همه ماسوي اهللا، غير اصيل و گذرا مي

هر دو واژه روح و معنا به . عالم معنوي و روحاني اسالم پيوند عميق داردـ مسجد با ۲
اي ضمني بر امر قدسي داللت دارد و مسجد را بايد در حقايق دروني قرآن که  گونه

حقايق اصلي عالم هستي است، و حقيقت معنوي ذات نبوي و برکات محمديه، جست 
  . و جو کرد

مساجد جامع  همچونو چه با بناي زيبا و زينتي ـ مساجد چه با بناي ساده عصر نبوي ۳
کنند و طراحان اين  فاس، اصفهان و گوهرشاد مشهد، همه حس حضور الهي را القاء مي

مساجد از طريق نمادها، اشکال هندسي، تزيينات و نقوش که تجسم کثرت در وحدت 
ظهر تنزيه و فضاي مساجد م. سازند هستند، انسان را از حضور فراگير نور الهي آگاه مي

همان گونه که . ها است ها و نگاه تعالي پروردگار و حضور فراگير نور او در تمامي لحظه
سوره بقره، . (ايد به هر طرف روي بگردانيد به سوي خداوند رو آورده«: فرمايد قرآن مي
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نماز نور مومن  :»الصلوةُ نور املؤمن«: است که) ص(و از سخنان رسول خدا) ۱۱۵آيه 
بدين سان نور مومن جذب نور الهي مي گردد و يکي  )۱۸۷۴نهج الفصاحه، شماره (. است
  . شود مي
ـ حکمتي که مسجد بر پايه آن استوار است چيزي جز جنبه عبوديت همراه با عقالنيت ۴

و دانايي محوري نيست و طرح و هنري که آن را آفريده، مبتني بر معرفت و شهودي 
طراحان مساجد اسالمي همساز با سرشت ذاتي . ي داردعرفاني است که سرشتي روحان

اند که در آن انسان حضور  اسالم، فضايي آرام و متعادل و روحاني و قدسي آفريده
مسجد  همچونبراي نمونه سر در مساجدي . کند خداوند را با تمام وجود احساس مي

سليمي هاي جامع عباسي اصفهان يا مسجد جامع ورامين با نقوش و اشکال هندسي و ا
کاري معرق آن و مقرنس کاري و نيم شمسه نقطه کانوني آن همه تجلي  منقوش بر کاشي

جهان معقول در اشکال محسوس است و بر اين حقيقت گواهي مي دهد که همه عالم 
  .گردد به يک منتهي مي

کند و  ـ در معماري قدسي مساجد، حضور نور الهي در فضاهاي آن تبلور پيدا مي۵
به عنوان جانشين خداوند و بنده و عبداهللا در حال عبوديت نشان مي دهد و  انسان را

شود تا هر نوع انسان مداري و اومانيسم در فضاي  همين تسليم و تسبيح مانع از آن مي
عبادتي که انساني آگاه از اعماق جوهر خدا . معنوي و روحاني مساجد بروز و ظهور يابد

هاي زيبايي و شکوه رهايي بخش از هر گونه  بر بالدهد، وي را  گونه خويش انجام مي
وابستگي به دنياي مادي به جايگاه ابدي او که همانا قرب الهي است، مي نشاند، همان 

رعد، آيه (. »آگاه باشيد که تنها ياد خدا آرام بخش دلهاست«: گونه که قرآن کريم فرموده
است که خانه هاي من در روايت شده در تورات نوشته شده ) ص(و از رسول خدا )۲۸

اي که در خانه اش خود را پاکيزه کند و سپس  پس، خوشا بنده. روي زمين مسجدهايند
آنان که ! هان. بر ميزبان است که ميهمان را گرامي دارد! هان. در خانه من به ديدارم بيايد

. در تاريکي شب به مساجد مي روند، بشارت بادا به نور درخشان در روز رستاخيز
  )۲۳۹۰، ص۵حمدي ري شهري، جم(
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ـ مساجد سنتي محل ظهور معماري قدسي اسالم است و اين معماري هدف اصلي ۶
بناي اين مسجد . کند خود را مصروف پرواز دادن انسان در محضر پروردگار خويش مي

به عنوان تمثيلي از عالم خلقت، پيوستگي، هماهنگي، آرامش و وحدت را در دستگاه با 
در اين معماري همه اجزاي بنا در تقديس و تعظيم . گذارد نمايش ميعظمت خلقت به 

اند و رياضيات  هاي هندسي مساجد، الهام از آيات قرآني گرفته احد و واحد است و نقش
اي است از کثرت به وحدت، در تقدس بخشيدن به معماري مساجد اهميت  که دريچه

  . يابد مي
مساجد با فحواي روحاني مرتبط است، ـ شکلهاي هندسي اجزاي به کار رفته در ۷

چه گنبد خانه و مقصوره در عين حال که سقفي است براي حفاظت از گرما و  چنان
باشد که مرکز آن به عنوان نماد محور جهان، تمام مراتب  سرما ولي نماد گنبد آسمان مي

قاعده  )۵۲سيدحسين نصر، ص(. وجود را در عالم هستي با پروردگار يکتا مرتبط مي سازد
هشت وجهي از خارج و هشت لنگه نيم طاق از داخل کنايه از عرش و کرسي الهي 
است که در اطراف آسمان فرشتگان باشند و در روز قيامت عرش پروردگارت را هشت 

وجود هشت پنجره در اطراف گنبد، نور را به طور  )۱۷حاقه، آيه (. گيرند ملک بر دوش مي
دهد و در فضاي زير گنبد اشراقي از نور حاصل  مييکسان در فضاي زير گنبد تأللؤ 

اين هشت پنجره نماد هشت در و آستانه بهشتي است که در قرآن توصيف . شود مي
که معماري مسجد چهار ايواني ايراني، به عنوان عنصر  جالب توجه اين. گرديده است

اين . باشد يمتناظر و همتاي بهشت و چهارباغ آن، که در قرآن بدان اشاره شده است، م
هاي خود به شکل  است که تصوير آن با تمام غناي سمبل اهللا مدينةهمان شهر خدا يا 

  )۱۸۲هانري استيرلَن، ص(. ها، مجسم شده است نيايشگاه
قاعده مربع يا چهارگوشه، نماد جهان جسماني و چهار عنصر زميني آب و باد و     

ه و محاذي آن در آسمان ولي از سوي ديگر نماد خانه کعب. خاک و آتش است
» سبحان اهللا« ،»اهللا اکرب« ،»ال اله اال اهللا«المعمور است که ارکان آن کلمات جالله  بيت
  . باشد تجليات ذات احديت مي »احلمداهللا«و
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ترين جاي مسجد و نيم طاقي درون گنبدخانه به سوي قبله  محراب، پيشگاه و شريف    
. با شيطان است محراب نامگذاري شده استچون محل پيکار . و جايگاه امام است

شمار است ولي  هاي بي شبستان نيز اگر چه داراي ستونها و طاق) ۱۷۸۹۶، ص۱۲دهخدا، ج(
نماي خارجي . باشد رو به سوي محراب دارد، لذا نمادي از کثرت به سوي وحدت مي

رد تا گنبد کنايه از جمال الهي است که قوس جناغي ايراني آن رو به سمت آسمان دا
انسان را از عالم پايين به عالم باال رهنمون شود و شئون وجودي انسان به فيض حضور 

کاري خارجي آن نيز نماد درخت زندگي  تزيينات کاشي. و جمال و جالل الهي راه يابد
و شجره طوبي است، پس براي نمايش هر چه بهتر گنبد و درخت طوبي و حضور نور ا 

ظر و زيبايي نماي شهر الزم است ارتفاع گنبد و مناره لهي در فضاي شهر و حفظ من
  .مسجد جامع از ديگر بناها بيشتر باشد

ـ نور در مساجد از مقامي ويژه و پرمعنا برخوردار است، به ويژه هنگامي که از ۸
تابد و اشراق در زير گنبد  هاي مشبک به درون گنبدخانه به طوری يکسان مي پنجره

الهي از محور مرکزي، تمام هستي است که نه شرقي و نه حضور نور . شود حاصل مي
تابد و حکايت از آن دارد که خداوند نور آسمانها و زمين  غربي است و بر تمام عالم مي

رنگ سفيد نور نيز نماد وجود مطلق است که خود منشأ هستي به  )۳۵نور، آيه (. است
  . آيد حساب مي

و نزديک به ارتفاع گنبد مظهر جالل الهي است و اي و بلند  جايگاهي استوانه: ـ مناره۹
مناره محل تابش نور . کالم خداوند در قالب اذان از آنجا به گوش مسلمانان مي رسد

يکسان است و پژواک کلمه و نور در فضاي مسجد و  اهللا کلمةاست زيرا نور خداوند با 
مناره در دو سوي  دو. کند اطراف آن، حس حضور پروردگار را در شهر اسالمي زنده مي

ايوان گنبدخانه و سر در ورودي دو قرينه مفهومي آن يعني مقام نبوت و واليت در تشيع 
  . باشد و همچنين سمبل نياز و دست به دعا برداشتن است مي
ها و اسپرها، نماد مفاهيم عميق روحاني و معنوي  ـ تزيينات مساجد از جمله کتيبه۱۰

ري مساجد، شجره بهشتي طوبي است که تمثيلي از کا از جمله تابلوهاي کاشي. است
هاي آن سمبل مراتب  شجره کيهاني نماينده مظهر جهان و محور عالم مي باشد که شاخه
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هاي اين درخت نشانه حقيقت محمديه و روح واليت است که  عالم هستي است و ميوه
) ص(به همين سبب رسول خدا. حامل نور نبوت و علوم باطني است) ع(امام علي

اين شجره طوبي ريشه در آيه . »من شهر علم هستم و علي دروازه آن است«: فرمود
زند؟ کلمه پاک را  اي که خداوند چگونه مثال مي آيا ندانسته«: فرمايد قرآني دارد که مي

ابراهيم، (» اش استوار و شاخه اش در آسمان باشد درخت پاکي قرار داد که ريشه همچون
کند که  ي، در گلداني قرار دارد که آن را يک کشتي حمل مياين درخت بهشت )۲۴آيه 

مثَل اهل بيت من در ميان امتم «: فرمود) ص(تمثيلي از کشتي نوح است که رسول خدا
همانند کشتي نوح است، هر کس بر آن کشتي درآيد نجات يابد و هر کس از آن کشتي 

  )۲۵۲ابن قتيبه دينوري، ص(. »دوري کند، غرق گردد
  

و مسمانان نخستين در ) ص(اکنون که بر ما روشن گرديد سيره رسول خدا :ادپيشنه
گذاشتند تا شهر از  شهر سازي چنين بود که مسجد را در قلب شهر اسالمي بنيان مي

لذا براي . طريق مسجد به عالم قدسي و نور الهي و فيض و برکات خداوند پيوند يابد
انداز بيست ساله جمهوري  سند چشمتحقق اهداف فرهنگي برنامه چهارم توسعه و 

  :اسالمي ايران پيشنهاد مي گردد
ـ براي شهرهاي تازه تأسيس مسجد جامعي در کانون و قلب شهر طراحي ۱  

اين مسجد جامع داراي مناره و گنبدي باشد که ارتفاع آن براي حضور نور الهي . گردد
  .در سطح شهر از ديگر بناها بلندتر باشد

ن که داراي مساجد جامع نيستند مسجد جامعي در محدوده ـ در شهرهاي که۲  
  . مرکزي شهر طراحي و تأسيس گردد تا نقش معنوي خود را ايفاکند

  نتيجه
حضرت ابراهيم خانه کعبه را به عنوان قبله گاه پرستش خداوند بنيان گذاشت و      

شهر آرماني  بناي فرهنگ و مدنيت ديني را از کعبه و مسجدالحرام آغاز کرد و خداوند
نيز پس از هجرت به يثرب، مسجدالنبي ) ص(رسول خدا. را ايمن قرار داد) ع(ابراهيم 

. را در هسته مرکزي قالع آن بنيان گذاشت و مدينه منوره در اطراف مسجد ساخته شد
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آن حضرت مدنيت نوين اسالمي و کاخ بلند مرتبه فرهنگ و دانش اسالمي را در 
الگويي ) ص(نامه شهرسازي و مدنيت نوين رسول خدابر. مسجدالنبي بنا گذاشت

پسنديده براي مسلمانان شد و آنان در شهرهاي نوبنياد بصره، کوفه، فسطاط، قاهره و 
بغداد مسجد را در کانون شهر و محالّت و عمارات دولتي را پيرامون مسجد تأسيس 

  .کردند
نوره، اين بود که فيض از بنيان مسجد در قلب مدينه م) ص(هدف ديگر رسول خدا     

هنگامي که از . نور الهي و محيط روحاني و قدسي مسجد به فضاي شهر سرايت کند
کند، شميم عطرآگين برکات معنوي آن را  مسجد نور الهي و پيام معنوي فيضان مي

  . ساکنانش استشمام خواهند کرد
مزين قرون اصول معماري و هنري مساجد ساده قرون نخستين و مساجد مجلل و      

در مسجد به ويژه . بعد، ريشه از وجه باطني معارف ديني و معنويت اسالمي گرفته است
هسته قدسي آن گنبد خانه و محراب، اصل وحدت در کثرت و کثرت در وحدت ظهور 
دارد و گواهي براي توازن، هماهنگي، تعادل، آرامش و دوستي و عشق به خداوند است، 

شود و به عالم معنا و  د ماسوي اهللا و عالم ناسوت رها مياي که مؤمن از بن به گونه
يابد تا وجد و نشاط بي حد و حصر تقرب به خداي  کند و امکان مي قدسي عروج مي

  .يگانه را تجربه کند
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  جایگاه آرامستان و نقش آن  در شهر اسالمی
  

  ∗اصغر منتظر القائم
  ∗∗حسين حميدي اصفهانی

  
  چکیده

شهر اسالمي با روش توصيفي ـ در مقاله حاضر جايگاه آرامستان و نقش آن در     
فرضيه تحقيق آن است که . اي مورد بررسي قرار خواهد گرفت تحليلي و مشاهده

باشد و در تاريخ فرهنگ و  آرامستان يک دانه شهري و جزوي از ميراث شهر اسالمي مي
  .  هويت و حيات معنوي شهرها تأثير به سزايي داشته است

مکّه،  همچونه مزارات در شهرهاي کهن اسالمي مباحث مطروحه در مقاله شامل جايگا
سپس به نقش زيارت در فرهنگ . باشد مدينه منوره، کوفه، نجف، اصفهان و سمرقند مي

اسالمي و تأثير معنوي و برکات آن که موجب عبرت و تنبه اخالقي و تجديد عهد و 
زائر گردد و موجبات تشفي خاطر  احساس سبکي روح و رجوع به خويشتن فراهم مي

در پايان مقاله نيز راهکارهاي مناسب در ارتباط با جايگاه و . پردازد کند، می را فراهم می
  .نقش آرامستان در شهر اسالمي اشاره خواهد شد

  اهل قبور -آرامستان، مزارات، شهر اسالمي، عبرت، زيارت  :کليد واژگان
  

   

                                                           
  گروه تاريخ دانشگاه اصفهان دانشيار ∗

  مدير مجموعه فرهنگي تخت فوالد اصفهان ∗∗
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. ر جايگاه آرامستان در شهر اسالمي مورد بررسي قرار خواهد گرفتدر مقاله حاض    
بديهي است از . باشد روش تحقيق در مقالة توصيفي ـ تحليلي با تکيه بر منابع اصلي مي

فرضيه تحقيق آن . تحقيقات نوين و مشاهده مستقيم آثار تاريخي سود برده خواهد شد
اث شهر اسالمي مي باشد و در تاريخ است که آرامستان يک دانه شهري و جزوي از مير

  .فرهنگ و هويت و حيات معنوي شهرها تأثير به سزايي دارد
آرامستان جاي آرميدن است و کلمات مشابه آن مزار، گورستان، قبرستان، آرامگاه، مرقد، 

، ۱۲دهخدا، ج(. بقعه، تکيه و زيارتگاه مي باشد و مزار جاي زيارت کردن را گويند
  )۱۸۳۱۵ص
روزي که خداوند عزَّشأنه به موجودات عالم به ويژه انسان حيات را ارزاني کرد و از     

مرگ را پس از سپري کردن يک دوره زندگي، در سرنوشت موجودات قرار دارد، انسان 
ها نيز بر اثرتعليم و الهام يا ترس از مردگان و يا جلوگيري از عفونت و آلودگي محيط، 

اي خودجوش همراه با شکل  بدين ترتيب به گونه. کردند اجساد مردگان خود را دفن مي
ناپذير در شهرها بنيان گذاشته  ها به صورت يک دانه شهري انفکاک گيري شهر، گورستان

ها نقش مهمي در  ها حتي مشرکين، گورستان در اعصار تاريخي همه ملّت. شدند
مربوط به آن سرنوشت شهرها ايفا مي کردند و آداب و رسوم دفن اموات و شعائر 

  . جزوي از فرهنگ اقوام و ملل را تشکيل داده است
  

  اسالمی تمدنمزارات کهن در 
در شهر مکّه از روزگار پيش از اسالم در محلّه بااليي آن شهر مزاري ايجاد شد به نام     

از جمله مرقد . نمودند يا حجون که مردم مکّه اموات خود را در آن دفن مي مغالة
) س(و خديجه) ص(و عبدالمطلب و ابوطالب اجداد و عموي رسول خداعبدمناف 

 )۱۶۴جعفريان، ص(. باشد مي« همسر گرامي آن حضرت و بسياري از صحابه و تابعين در آ
. اين مزار در داخل شهر مکّه و شمال مسجدالحرام قرار دارد و هم اکنون داير است

جرت و بنيان مسجدالنبي در پس از ه) ص(رسول گرامي اسالمي) مشاهدات نويسنده(
هاي مهاجران و برخي از انصار، قبرستان بقيع را که  هاي يثرب، جاي خانه کانون قلعه
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پيش از هجرت مسلمانان، گورستان بود، به عنوان مکاني براي دفن مردگان مسلمانان 
اين قبرستان در فاصله دويست متري شرق مسجدالنبي و در کنار بافت . انتخاب کرد

ش ۱۳۶۴ني مدينه منوره قرار داشت و حد فاصل ميان بقيع و مسجدالنبي تا سال مسکو
داد و يکي از  ها و کتابخانه عارف حکمت تشکيل مي ها و کوچه اي از خانه را مجموعه

اي در آن بود  شد و خانه هاشم شناخته مي هاي آن در ميان شيعيان به نام کوچه بني کوچه
ش وجود ۱۳۶۴اين کوچه تا سال . شهرت داشت) ع(دقکه به نام خانه امام جعفر صا

داشت و پس از آن تخريب و اکنون يک فضاي باز سنگفرش از حرم نبوي تا بقيع را 
به بقيع ) ص(اهللا رسول )ش به بعد۱۳۶۱مشاهدات شخصي نويسنده از سال (. دهد تشکيل مي

اهل بقيع آمرزش رفت و براي  ها نيز به زيارت آنجا مي عنايتي ويژه داشت و برخي شب
  . طلبيد مي
: به من فرمود) ص(از آن جمله از ابومويهِبه روايت شده که در نيمه شبي رسول اهللا    
) ص(سپس رسول خدا. »به من فرمان داده شده تا براي اهل بقيع طلب مغفرت نمايم«

در درود بر شما اي خفتگان «: دست مرا گرفت و به بقيع برد و خطاب به مردگان فرمود
اشباح . گور، گوارا باد بر شما حالتي را که شما در آن هستيد که بهتر از وضع مردم است

اش از ابتدايش  رسند و دنباله هاي شب تاريک پي در پي مي پاره همچونفتنه ها 
؛ ابن ۸۷، ص۱ابن شَبه بصري، ج(. سپس براي مردگان طلب آمرزش کردند» .تر است مخوف
تا به امروز اين گورستان برقرار است ) ص(حلت رسول خداپس از ر )۶۴۲، ص۲هشام، ج

امامان چهارگانه شيعه،  همچونو بسياري از صحابه و تابعين و خاندان آن حضرت 
  . اند و همسران و دختران آن حضرت در آغوش آن آرميده) ص(عباس عموي رسول خدا

، ساکنان ....ه و بصره، کوف همچونپس از فتوحات مسلمانان و بنيان شهرهاي نوين     
هايي به نام جبانه براي دفن مردگان اختصاص  اين شهرها در کنار محالّت خود گورستان

هايي بود  دادند، از آن جمله در شهر کوفه هر کدام از محالّت قبايل داراي گورستان
که اجتماعات نظامي و جشن هاي خود را در آن برگزار  )۴۹۶طبري، الجزء الرابع، ص(

  )۹۹ياقوت حموي، الجزء الثاني، ص(. دکردن مي



یآرمان شهر اسالم مجموعه مقاالت نخستین همایش   /466 
 

  

. باشد السالم در نجف مي يکي ديگر از مزارات متبرک جهان اسالم، گورستان وادي    
و ) ع(از سوي امام جعفر صادق) ع(اين شهر پس از آشکار نمودن مرقد امام علي

را السالم  سکونت شيعيان در اطراف آن بعقه مبارک، شکل گرفت و مردم شهر مزار وادی
يان گذاشتند که بسياري از سادات و صحابه و بزرگان اسالم در آن مدفون بندر کنار شهر 

و هم اکنون جزوي از  )۴۹قائدان، ص(باشد  کيلومتر مربع مي ۲۰مساحت اين مزار . هستند
  )مشاهدات نويسنده(. شوند ها مرده در آن دفن مي شهر نجف است و روزانه ده

اي مشهور جهان اسالم مزار شاه زنده در شهر سمرقند ه يکي ديگر از قبرستان    
اين مزار در کنار شهر سمرقند و نزديک رصدخانه الغ بيک بر . کنوني است زبکستانا

ابن االثير، () ص(روي يک تپه قرار گرفته و مقبره قُثَم بن عباس پسر عموي رسول خدا
هاي  اين مزار داراي بقعه .و بسياري از شاهزادگان تيموري در آن قرار دارد )۱۹۷ص ۴ج

مشاهدات (. گردد فراواني است و هم اکنون از آثار تاريخي مهم جهان اسالم محسوب مي
  )نويسنده

  
  مزارات تخت فوالد

پس از فتح اصفهان به وسيله مسلمانان، اعراب در اطراف يهوديه ساکن شدند و براي     
هاي کهن اصفهان مزار  مله گورستاناز ج. ها و مزاراتي بنيان گذاشتند خود مساجد، خانه

هاي بسياري از اين مزارات  اگر چه اکنون قسمت. باشند طوقچي، آبخشان و سنبالن مي
به خيابان و ميدان و مدرسه و بيمارستان و مرکز بهداشت تبديل شده است ولي هنوز 

. انده استزاده باقي م هايي از آنها به شکل بقعه سادات و بزرگان و مشاهير و امام قسمت
آثار تاريخي که از عهد . باشد يکي از مزارات مهم جهان اسالم، گورستان تخت فوالد مي

آل بويه در آن باقي مانده بود، حکايت از آن داشت که اين قبرستان پيش از قرن چهارم 
اين مجموعه آرامگاهی هم اکنون در جنوب شرقي اصفهان و مساحت . داير بوده است

هاي دانشمندان و  اي ارزشمند از مقابر و تکايا و بقعه است و گنجينه هکتار ۷۵آن حدود 
بهاي فرهنگي  بزرگان جهان اسالم در آن وجود دارد که هر کدام از ميراث گران

الدين و  االرض، بابا رکن هاي لسان از اين گورستان در کتب تاريخي به نام. باشند مي
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خت فوالد به واسطه وجود سنگ قبر تخت فوالد ياد شده است و وجه تسميه آن به ت
هاي  هجري بر زمين صاف و هموار تخت مانند کنار تپه ۹۵۹بابا فوالد حلوايي متوفي 
کشف تعدادي سنگ قبر با خطوط کوفي  )نظر شخصي نويسنده(. جنوب اصفهان بوده است

هجري نشان از قدمت تخت فوالد پيش از دفن  ۶۸۶و  ۵۶۷هاي  و نسخ به تاريخ
اکنون اين دو سنگ  هم. هجري در اين گورستان است ۷۶۹الدين بيضاوي متوفي بابارکن 

  . قبر در موزه سنگ تخت فوالد موجود است
  

  زیارت در فرهنگ اسالمی
مسلمانان وجود ) ص(همان گونه که بيان شد زيارت اهل قبور در سيره رسول خدا    

بدين . طلبيد مرزش ميرفت و براي آنان آ داشت و آن حضرت به زيارت اهل قبور مي
سان زيارت يکي از شعائر مسلمانان به ويژه شيعيان است و روايات بسياري از قول 

ی ديدار دوستان و آشنايان و زيارت اهل قبور در  و امامان شيعه درباره) ص(رسول خدا
هر که زنده و «: نقل شده) ص(مجاميع حديثي وجود دارد، آن گونه که از رسول خدا

و از امام  )۲۸۲، ص۵محمدي ري شهري، ج(. »ارت کند روز قيامت شفيع او باشممرده مرا زي
هر که پس از مردنمان ما را زيارت کند، چنان است که در زمان «: نقل شده) ع(صادق

همچنين از امام جعفر  )۲۲۸۳، ص۵محمدي ري شهري، ج(. »حياتمان زيارت کرده باشد
ا معرفت به حق و مقام او زيارت کند، را ب) ع(هر که حسين«: نقل گرديده) ع(صادق

ی پذيرفته را برايش بنويسد و گناهان  خداوند ثواب هزار حج پذيرفته و هزار عمره
هر که مرا در ديار «: نيز فرمود) ع(امام رضا )۲۲۸۵همان، ص(. »گذشته و آينده او را ببخشد

هاي  س و سختيرسم و از هرا غربت زيارت کند روز قيامت من در سه جا به داد او مي
شوند و در  هاي اعمال از راست و چپ پراکنده مي دهم، در وقتي که نامه آنها نجاتش مي

  )۲۸۵، ص۲شيخ صدوق، ج(. »هنگام گذشتن از صراط و در موقع سنجيدن اعمال
رويم،  بدين سان وقتي به زيارت انسان کامل و حجت خدا و مخزن اسرار الهي مي    

گيرد زيرا آنان  قرار مي» اهللا ولي«بش انوار قدسي و معنوي جسم و جان ما در معرض تا
آل (. شهداي برگزيده الهي هستند و نزد پروردگار خود از برکات الهي متنعم مي گردند
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چون روح امام زنده است مي توان با وي رابطه برقرار کرد، لذا در  )۱۶۹عمران، آيه 
و سخنانم را مي شنوي و مرا مي دهي  سالمم را جواب مي«: زيارت امامان مي گوئيم

پس در زيارت، جذبه شوق ميان عاشق و معشوق ايجاد  )۵۵۰شيخ عباس قمي، ص(. »بيني
گردد و هنگامي که زائر در مدار عشق و قلمرو محبت اولياي الهي قرار گرفت، فيض  مي

حضور و ارتباط روحي و معنوي طرفيني حاصل مي شود و بر اثر اين رابطه يک 
شود و زائر از فيض معنوي زيارت شونده  و کشش و اتصال برقرار مي گرايي هم

گذارد و عاملي در شست و  برخوردار مي گردد و اثرات تربيتي و معرفتي بر وي مي
آفرين  شوي غبار غفلت و رسيدن به پايگاه امن عشق ملکوتي به مشاهد و مراقد برکت

  . گردد اولياي دين مي
  

  زیارت قبور اموات
هر که قادر به زيارت ما نيست، دوستان صالح ما را زيارت «: مام صادق نقل شدهاز ا    

و از امام  )۲۲۹۲، ص۵محمدي ري شهري، ج(» کند که ثواب زيارت ما برايش نوشته شود
اموات خود را زيارت کنيد، زيرا آنان از ديدار شما خوشحال «نقل شده ) ع(علي
در و مادر خود را زيارت کرد و برايشان دعا کرد، انسان بايد بعد از آن که قبر پ. شوند مي

  )۲۲۹۲، ص۵محمدي ري شهري، ج(. »حاجت خود را بخواهد
: نقل شده هنگام بازگشت از صفين به گورستان کوفه رفت و فرمود) ع(از امام علي     
هاي ترسناک و جاي خشک و خالي گورهاي ظلماني، اي اسيران  اي خفتگان خانه«

ديار غربت، اي تنهايان، اي بي همدمان، شما جلوتر از ما رفتيد و ما خاک، اي ساکنان 
امام  )۴۶۶، ص۱۳۰حکمت ) ع(امام علي(. »نيز در پي شما آمده و به شما خواهيم پيوست

السالم علي اهل ال اله االّ اهللا من «: فرمود همچنين هنگام عبور از کنار مقابر مي) ع(علي
ال اله اال اهللا، کيف وجدمت کلمة ال اله اال اهللا، يا ال اله اال اهللا بِحق ال اهل ال اله اال اهللا يا أَهلَ 

، ۹۳مجلسي، ج(» اله اال اهللا اغفر ملن قال ال اله اال اهللا و احشرنا يف زمرة من قال ال اله اال اهللا
  )۲۰۳ص
  :گردد بدين سان بر ما روش مي    
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زار پاکان، امکان تجديد عهد و احساس سبکي ـ ديدار از مزارات به ويژه بر سر م۱ 
کند و  روح و رجوع به خويشتن گم گشته و امکان هم سخني با روح مدفونين فراهم مي

مند  شود و زائر از برکات معنوي اين ارتباط بهره موجبات تشفي خاطر حاصل مي
  . گردد مي
نه خلوت زائر را با هاي خاموش زمي ـ ديدار از مزارات و منزلگاه اسيران خاک و گروه۲

کند و به ياد پايداري جهان مي افتد و همين موجبات عبرت و تنبه  خود فراهم مي
زوروالقُبور فَانها : فرمود) ص(به همين سبب رسول خدا. کند اخالقي وي را فراهم مي

 )۳۵۷حه، صالفصا نهج(. به زيارت قبور رويد تا آخرت را به ياد شما آورد: تذَکِّرکُم االخرةَ
به زيارت اموات برويد و به آنان سالم «: چنين از رسول خدا روايت شده که فرمود هم

و هر که هر جمعه يک بار کنار قبر پدر و . کنيد، زيرا که از اين کار درس عبرت گيريد
ی  بخشد و نام او را در زمره مادر يا يکي از آن دو برود و زيارت کند، خداوند وي را مي

  )۳۲ره توشه عتبات عاليات، ص(. »نويسد ن مينيکوکارا
کنند و ثمرات  شود و براي زائر دعا مي ـ ديدار با ارواح مردگان، موجب شادي آنان مي۳

  . گردد معنوي بسيار براي ديدار کننده حاصل مي
شود و  که براي مردگان دعا کردند، رحمت الهي شامل آنان مي ـ زائرين پس از آن۴

طلبد لذا مزارات مکاني براي استجابت دعا  ات خود را از خداوند ميمتقابالً زائر حاج
  . باشد مي
ـ مزارات يکي از مراکز مورد توجه علم باستان شناسي و آثار تاريخي است و مطالعه و ۵

تحقيق پيرامون معماري و بقاع و بناها اطالعات ارزشمندي را براي باستانشان فراهم 
  . آيد هاي معماري به دست مي يات گذشتگان و سبکهاي بسياري از ح آورده و نکته

ـ مطالعه پيرامون مزارات و آداب و رسوم دفن اموات، موجب افزايش مطالعات مردم ۶
  .گردد شناسي و اجتماعي مي

باشند لذا حفظ و حراست  هاي ميراث فرهنگي و هويتي جوامع مي ها، دانه ـ گورستان۷
د و تاريخ فرهنگ هر منطقه را براي ما روشن مزارات سبب تقويت بنيه فرهنگي مي گرد

  .کند مي
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ـ ديدار از مزارات و تحقيق و پژوهش درباره رمزوارگی نمادها، اشکال و نقوش و ۸
مثالً سرونشان . کند تر مي هاي هنري يک منطقه را براي ما روشن خطوط، تاريخ و سبک

بوته و شاخه و اسليمي  حيات و جاودانگي، مهر و تسبيح نشانه ايمان و پاکيزگي، گل و
  . و گلدان نشانه حيات، طراوت و شادابي است

ها روي سنگ مزارات سبک هاي ادبي شاعران را براي ما روشن  ـ اشعار و ماده تاريخ۹
  . کند مي
کند  ـ ديدار و مطالعه مزارات ما را به احوال عرفا و فرقه هاي متصوفه راهنمايي مي۱۰

ها خانقاه و زاويه و مدرس خود  صوفيه در کنار آرامستان زيرا بسياري از مشاهير عرفا و
کردند و به واسطه زهد و دوري از مظاهر و زيبايي دنيا در مزارات زندگي  را بنا مي

  . کردند مي
  

  پیشنهادات
شماري که زيارت اهل قبور براي جامعه  با توجه به آثار و برکات معنوي و فوايد بي      

  :گردد پيشنهادات زير براي اجرا در شهرهاي اسالمي ارائه مياسالمي دارد، 
و حيات اجتماعي  تمدنـ گورستان شهر يک دانه شهري و جزوي از فرهنگ و ۱

اعصار نخستين اسالمي در کنار محالّت و شهرها  همچونمسلمانان است لذا الزم است 
تالف اوقات خود و احداث گردد تا دسترسي به آن آسان باشد و مردم مسلمان متحمل ا

عالوه بر . هزينه هاي بي شمار نگردند و رغبت ديدار از مزارات در آنها افزايش يابد
شود، موجبات افزايش ترافيک و  هايي که با فاصله زياد از شهر ساخته مي که گورستان آن

  . گردد آلودگي هوا و به هدر رفتن منابع انرژي مي
هاي متعدد  و کوفه مي توانند داراي قبرستانمدينه منوره  همچونـ شهرهاي بزرگ ۲

  . باشند
ـ در مزارات شهرهاي اسالمي قسمتي به دفن اجساد نخبگان علمي و فرهنگي هر شهر ۳

اختصاص يابد تا بازديدکنندگان بيشتر تحت تأثير خدمات آنان قرار گيرند و آنان را 
  . الگوي خود قرار دهند
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کاري  ي شود که داراي فضاي سبز، گلاي طراح ها به گونه ـ فضاي گورستان۴
کاري و آب نماهاي مناسب باشد تا شهروندان در آنها احساس آرامش و شادابي  درخت

  . بيشتري داشته باشند
  :اي طراحي شود که ـ مهندسي فرهنگي آرامستان ها به گونه۵

 در تزيين بناها و... خطاطي، کاشيکاري، گچ بري و  همچوناز هنرهاي اسالمي : الف
  . بقعه ها استفاده گردد تا محيط فرهنگي آنها جذابيت بيشتري پيدا کند

اندازي موزه آثار مدفونين،  ايجاد يک واحد فرهنگي براي ثبت زندگي نامه و راه: ب
برگزاري مراسم دعا و تزيين معابر و قطعه ها با تابلوها و نمادهاي هنري و معرفي 

  .رسد معه، ضروري به نظر مينخبگان علمي و فرهنگي تأثير گذار در جا
مثالً بناي . در گورستان هاي تاريخي سمبل ها مورد توجه طراحان آنها بوده است: ج

هشت ضلعي نشانه هشت در بهشت است و آب روان و حوض اشاره به حيات ابدي و 
و . لذات بهشتي و گنبد نشانه آسمان و کهکشان است که رو به سوي احد و واحد دارد

کاج که هميشه سرسبز هستند نشان از حيات جاويد و لذات بهشتي درخت سرو و 
  . دارند

ها، وضوخانه، غسالخانه بهداشتي، مکان برگزاري نماز ميت و حسينيه  ـ در گورستان۶
  .براي اجراي مراسم طراحي گردد

ـ در آرامستان ها موزه معاد براي آشنايي بازديدکنندگان به مسائل معاد و حيات ۷
  . گردد اخروي طراحي

  . ها براي رفع کمبود زمين مي توان قبور را به شکل دو طبقه ايجاد کرد ـ در آرامستان۸
شايان توجه اين که ممکن است برخي از طراحان مبلمان شهري که تحت تأثير     

معارف دنياگرا و مدرنيته هستند، پيشنهاد طراحي و ساخت آرامستان ها را به دليل 
ارج از شهرها ارائه بنمايند ولي بايد گفت چنين اشکالي را رعايت مسائل بهداشتي خ

توان با رعايت نکات بهداشتي، مثل ايجاد غسالخانه بهداشتي و فضاي سبز مناسب و  مي
که اگر چنين اشکالي برای شهرها، مهم  عميق تر نمودن قبور، برطرف کرد، عالوه بر آن

اخل شهرهاي خود را ويران رسيد، کشورهاي غربي صدها گورستان در د به نظر مي
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 همچونهاي تاريخي مهمي هم اکنون در شهرهاي اروپا  در حالي که آرامستان. کردند مي
فيشر در شهر نورنبرگ، پرالشز در پاريس و کليساي کانتر بري در مرکز لندن هنوز داير 

ات اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که ساماندهي مزارات در شهرها موجب. مي باشند
  .باشد زيبايي منظره شهرهاي اسالمي را فراهم خواهد کرد و امری بسيار شايسته می

  
  نتيجه

گردد مطالعه و پژوهش پيرامون آرامستان ها و معماري  بدين سان بر ما روشن مي    
هاي اجتماعي، مردم شناسي، هنري و ديني  تدفيني، عامل مهمي براي درک دگرگوني

ها در حيات فرهنگي شهرهاي اسالمي نقش مهمي ايفا  ستانجوامع اسالمي است و آرام
از صدر اسالم مزارات جزوي از حيات شهر اسالمي و در کنار محالّت واقع . کنند مي

بود زيرا زيارت قبور مسلمانان يک سنت و دستور نبوي است و برکات معنوي و تربيتي 
ط روحي و معنوي طرفيني شماری دارد و در ديدار زائر از مزور، فيض حضور، ارتبا بي

شود و جذبه شوق ميان عاشق و معشوق در قلمرو محبت و عشق ملکوتي  ايجاد مي
چنين مزارات يک دانه شهري و جزو ميراث فرهنگي و هويتي  هم. گردد حاصل مي

جوامع انساني است و براي عبرت و تنبيه انسان و توجه به حيات ابدي اهميت بسيار 
دار نمادهای معنوی در  وارگی مزارات ما را در فهم حضور معنیدارد و شناخت نظام رمز

  .. ها ياری خواهد رسانيد آرامستان
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  هاي شهر اسالمی ویژگی
  

  ∗حميد رضا وارثي
  

  چکیده
ها و  در این مفهوم ارزش. دهد شهرهاي اسالمی مفهوم خاصی از شهر را ارئه می     

ها در ساخت عناصر شهري  ها و نگرش این ارزش. یابد می تجلی میهاي اسال نگرش
مسجد، بازار، مدرسه، کاروانسرا،  همچونساخت، بافت و بناهاي شهري . شود متبلور می

ها، و  سقاخانه، باغ در شهر اسالمی هر کدام ارزش، نماد و مظهري از مفاهیم ارزش
  .باشند تجلی بسیار از مفاهیم اسالمی می

هاي شهر اسالمي حاصل تجلي مفاهيم دين اسالمي است که براي  ياري از ويژگيبس     
  .زندگي مردم يک شهر ارائه شده است

در مقاله حاضر تالش شده است عناصر شهر اسالمي مورد بررسي قرار گرفته و به      
عناصري چون مسجد، بازار، مدرسه،کاروانسرا، . اختصار در مورد اين عناصر بحث شود

  .چنين تأثير وقف در شهر اسالمي مورد مطالعه قرار گرفته است خانه و باغ و همسقا
  شهر اسالمي، مسجد، بازار، مدرسه، کاروانسرا، سقاخانه، باغ، وقف :کليد واژگان

                                                           
 عضو هيئت علمي گروه جغرافيا دانشگاه اصفهان ∗
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  مقدمه
زيرا اگرچه در هرات يا سمرقند باشد . براي يک فرد مسلمان شهر مفهوم خاصي دارد    

کند و از آن خارج  ج بار در روز شهر خويش را فراموش مييا در بغداد و فاس، او پن
اما . آن نظرگاه شهر مکه است. اندازد گردد و در ذهن خويش به سوي ديگري نظر مي مي
چه که براي او اهميت دارد شهر مکه نيست بلکه دو نقطه مرکزي آن همان مکعب  آن

نگ و فرم، رنگ سياه و اي سفيد قرار دارد و با تضاد ر سياه رنگ است که برگردونه
  .ها در آن جا واقع است سفيد و شکل مکعب و دايره، مرکز ثقل تمام نگاه

شهر اسالمي عبارت است از نمايش فضايي شکل و ساختمان اجتماعي که بر اساس 
. هاي ارتباطي و عناصر تزينيي خود را نيز در آن وارد کرده است هاي اسالمي، فرم لآ ايده

  )۱۰، ص۱۳۶۹بمات، (
، يعني اسالم به شهراست و اين نعمتي است که تمدنمنظور از شهر اسالمي، پيوند يك 

  )۲۶/۱۰/۸۵ايسکانيوز، (. کند و حوزه فرهنگي هدايت مي تمدنما را به خاستگاه يک 
هاي اسالمي که  اي از ارزش طبيعي است پاره. دهند هاي خاصي سامان مي شهر را ارزش

اند و اسالم بر آنها تأکيد بيشتري روا داشته  موجود بودهانساني نيز هستند، پيشاپيش 
از سوي ديگر، . تأکيد بر وفاي عهد، اعتماد و انصاف، از جمله اين موارد است. است

 (www.aftab.ir). ها و هنجارهاي ديگري نيز تأکيد کرداسالم بر ارزش

گرديده شده مقاله حاضر بعضي از عناصر شهرهاي اسالمي به اختصار توصيف  در    
اين عناصر . است تا تأثير اسالم در ساختار شهرهاي اسالمي مورد بررسي قرار گيرد

چنين  عبارتند از مسجد، بازار، مدرسه، کاروانسرا، سقاخانه و باغ در شهر اسالمي و هم
  .تأثير وقف مورد بررسي قرار گرفته است

  
  تاثیر اسالم در سیماي شهر 

جاري و خدماتي در شهرهاي تاريخي کشور، يک يا دو بيشتر بناهاي مسکوني، ت    
اند و در نتيجه شهر از يک خط آسمان نسبتاً صاف و هموار برخوردار بوده  طبقه بوده

است و تنها مساجد و ساير بناهاي بزرگ مذهبي از ارتفاع بيشتري نسبت به بناهاي 

http://www.aftab.ir)
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اي شهر به شمار مجاورشان برخوردار بودند و به اين ترتيب از عناصر شاخص در سيم
بسيار ) مساجد، مدارس، مزارها(به خصوص منار و گنبد در اين گونه بناها . اند آمده مي

که از خارج شهر و  چنان. اند شده و از عناصر شاخص سيماي شهر بوده مرتفع ساخته مي
  )۵۱، ص۱۳۷۲سلطان زاده، (. اند نيز از بسياري نقاط داخل شهر قابل مشاهده بوده

کلي در اوايل گسترش اسالم، از همه عناصري که ساخت داخلي و  به طور    
داد سه عنصر مهم يعني محل زندگي  مورفولوژيک شهرهاي اسالمي را تشکيل مي

  .ها و راسته بازارها بسيارچشمگير بود حاکمان، مساجد جامع بامناره ها و مأذنه
يک بناي ) اکز محلهمر(ها  هاي بزرگ شهر و نيز ميدانچه کمابيش در همه ميدان    

حضور يک بناي مذهبي در . وجود داشت) مسجد، حسينيه، تکيه، مزار(مذهبي 
شد که از لحاظ بصري همواره در نقاط مهم ارتباطي شهر  هاي شهري موجب مي مفصل

اهميت حضور اين بناهاي مذهبي چنان بود که در . حضور اين فضاها احساس شود
  .ناميدند سينيه يا تکيه ميبسياري از شهرها، مرکز محله را ح

ها  هاي اخير در کشورهاي اسالمي با قطعه قطعه کردن بازارها و ايجاد خيابان در سال    
و پياده روهاي آسفالت شده، بدون در نظر گرفتن شرايط فرهنگي و حتي اقليمي، عناصر 

ي در حالي که برخي از کارشناسان اروپاي. کنند مهم شهرهاي اسالمي را تخريب مي
هاي آينده مناسب ترين طرح براي بخش مرکزي شهرها همان طرحي  معتقدند در سال

است که از قرنها پيش، بخشي از مرکز شهرهاي اسالمي را رونق داده و سامان بخشيده 
  )۱۹۵، ص۱۳۷۳شکوئي، (. است

  
  مسجد

اي از جهان که باشد، مسجد از مفهوم خاصي  براي هر فرد مسلمان در هر نقطه     
هر فرد حداقل طي پنج نوبت در طول شبانه روز از محل سکونت . خوردار استبر

خويش ذهن و روح خود را متوجه خدا ساخته و در صورت عدم حضور در مسجد، 
جهت اداي فريضه نماز هم راستا با موقعيت جغرافيايي مسجد که در مسير قبله بنا 

ها و  عرف نظامي از اصول، ارزشاين فضاي واال و متعالي م. گرديده است قرار مي گيرد
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اي اسالمي  هاي اصيلي که بر جامعه ارزش. معيارهاي مقدس اما مشخص و دقيق است
. نمايد حاکم بوده فراتر از زمان و مکان جغرافيايي، امت واحده را در اذهان تداعي مي

  )کي منش، سايت مقاالت همايش معماري مسجد(
وستا، نيايشگاه، هميشه جاي ويژه خود را داشته و در ميان اندام دروني هر شهر و ر     

مساجد  )۱۲۲، ص۱۳۷۹کياني، (. تر و چشمگيرتر است هاي ديگر نمايان دارد و از اندام
ترين بناهاي مذهبي هر شهر و روستا بودند که همواره نقش مهمي در زندگي  مهم

قي در آغاز يک شهرهاي اسالمي از نظر حقو )۸، ص۱۳۷۹کياني، (. اند مسلمانان داشته
شد و آن داشتن جامع و منبر  ويژگي داشتند که وجه تمايز آنها از روستاها محسوب مي

يابد و با  که دولت اسالمي در شهر تولد مي با توجه به اين) ۱۲۲، ص۱۳۶۲سلطان زاده، (. بود
صورت مي گيرد، بنابراين » مسجد«که تشکيل اين دولت براي اولين بار در  توجه اين

حبيبي، (. گردد مسجد جامع به يکي از مشخصات اصلي شهر دوره اسالمي تبديل ميوجود 
   )۴۲، ص۱۳۸۲
طور قطع بناي مذهبي اصلي اسالمي است که از بين کارکردهاي متعدد ه مسجد ب     

  )۳۱، ص۱۳۸۰اهللا زاده شيرازي،  آيت(آن، واالتر از همه کارکرد عبادت جمعي آن است 
غاز و پيش از همه، عنصر مشخص با اهميت مسجد را به عنوان بينش اسالمي، در آ     

مسجد جامع  )۱۰۴، ص۱۳۷۲سعيدي رضواني، (. سياسي در دل شهر جاي داد -مرکز مذهبي
ترين  در شهرهاي اسالمي همواره در قلب و مرکز شهر جاي داشته و به مثابه برجسته

مسجد کانوني عبادي، . است عنصر معمارانه منعبث از دين اسالم، با جامعه همراه بوده
تواند از ساختار اجتماعي و  دير پايي است که هرگز نمي ویته، اجتماعي، فرهنگي

سلسله مراتب ساخت بندي شهرهاي اسالمي، سلسله مراتب فرم . شهري آن جدا شود
به عبارت ديگر، در . نوع مساجد، از آميزش کالبدي جدائي ناپذيري برخوردارند

توان کانونيت و محوريت  و طراحي شهري براي مردمي مسلمان نمي ريزي شهري برنامه
هاي  مسجد را در سلسله مراتب و ارتباط هندسي و نظم کالبدي شهر از سرزمين

از . اي مورد توجه و بحث قرار داد اسالمي، از بعد معماري تک بنايي به طور گسترده
اقتصادي،  -لبدي ـ اجتماعيريزي شهري نيز به عنوان عنصري در فضاي کا زاويه برنامه



479/ /ویژگی هاي شهر اسالمی   
 

  

ريزان شهري فضاي مسجد را به مثابه يکي از عوامل مهم  برنامه. مطمح نظر بوده است
کاربردي زمين، خواه در لباس کاربري مستقل مسجد مورد تجزيه و تحليل قرار داده و 

. کنند تبيين مي) از نظر هندسي(جايگاه آن را در ساماندهي کارکردي، کمي و دو بعدي 
  )۱۳۷۶مجموعه مقاالت همايش معماري مسجد، (

باشد که خود  چنين مساجد در شهرهای اسالمی تبلوري از معماري اسالمی می هم     
طلبد و در اينجا وصف بعضي از آنها به اختصار خالي  جای بحث مفصل و عميقی را مي

مشهور  ويل دورانت مورخ. باشد اهللا مي از لطف نيست از جمله آنان مسجد شيخ لطف
در آغاز عصر خرد  تمدناو در تاريخ . مانند توصيف جالبي دارد درباره اين شاهکار بي

انگيزي است که شامل نقوش  بيش از همه داخل داراي زيبايي شگفت: نويسد مي
در اين جا هنر مجرد . ايي با طرح کامل و يک شکل است اسليمي، اشکال هندسي، چنبره

اي را  با منطق و سبک و اهميتي که هرج و مرج مبهوت کنندهولي . بينيم را مي) ابستره(
  . سازد بلکه نظم قابل فهم و آرامش فکري را مي. کند به عقل عرضه نمي

ايران شناس و مستشرق معروف معاصر در کتاب خود بررسي  ،پروفسور پوپ  
ا بسيار ه اندازه. شود ترين نقطه ضعفي در اين بنا ديده نمي کوچک: نويسد هنر ايران مي

نقشه آن بسيار قوي زيبا و به طور خالصه توافقي است بين يک دنيا شور . اند مناسب
وهيجان و يک سکوت و آرامش باشکوه که نماينده ذوق سرشار زيبايي شناسي است و 

  )همتي، سايت آفتاب(. تواند داشته باشد منبعي جز ايمان مذهبي والهام آسماني نمي
  

  بازار
هاي اقتصادي شهر  از مسجد اصلي قرار داشت و در آنجا فعاليت بازار درخارج     

شان صورت  توزيع کاال و فروش آن از نظر مکاني اغلب از جنبه ماهيتي. شد عرضه مي
عطر و اقالمي که توسط كتاب فروشان و (اقالم مقدسي مانند شمع، بخور : گرفت مي

قيه کاالها در فاصله رسيد در نزديکي مسجد قرار داشت و ب صحافان به فروش مي
هاي  هاي عمومي از قبيل فعاليت ناحيه مرکزي شهر نيز محل تجمع فعاليت. دورتري بود
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باونديان، . (ها بود اجتماعي، اداري، تجاري، هنري، هنرهاي دستي حمام و استراحتگاه
  )سايت باشگاه انديشه

و سپس به مرور به شد  اي است بسيار قديمي که ابتدا واچار تلفظ مي بازار کلمه     
هاي جهان به کار رفته  اين کلمه که ريشه فارسي دارد، در اغلب زبان. بازار تغيير يافت

. گردد سابقه ايجاد بازار در ايران به روزگاران بسيار دور باز مي )۱۲، ص۱۳۷۰پيرنيا، (. است
م طبق مدارک تاريخي بازار در بسياري از شهرهاي قبل از اسالم يکي از عناصر مه

پس از اسالم، گسترش شهرهاي اسالمي و افزايش ارتباطات . شهري بوده است
اجتماعي، ازدياد راههای کارواني، توسعه کاروانسراها و تبادالت اقتصادي، موجب شکل 

نياز به تنوع،  )۱۶، ص۱۳۷۹کياني، (. گرفتن فضاي بازرگاني و توليدي موسوم به بازار شد
پيدايش شهر، وجود مناسبات اقتصادي و نياز مردم . اال کردبشر اوليه را ناچار به تبادل ک

به داد و ستد کاال، وجود خريدار و فروشنده را پديدار نمود و در نتيجه اين داد و ستد، 
بدين ترتيب محل يا . احتياج به مکاني جهت نگهداري و معامله کاالهاي خود داشتند

ها و شبکه  ست که از خيابانمكاني جهت اين بازار بخشي از منطقه مرکزي شهر ا
ترين مکان شهري براي  شود و بايد آن را جزء مطلوب راههاي متعددي تشکيل مي

. گذرانند هايي دانست که ساعاتي از اوقات فراغت خود را در آن مي خريداران و انسان
به جز عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ديني، عوامل آب و هوايي نيز در شکل 

ي و پيدايش بازار نقش موثري داشته است و اصوالً بين اقليم و ساخت گيري کالبد
هسته  )۶۹، ص۱۳۷۸شفقي، (. کالبدي شهرهاي اسالمي رابطه بسيار نزديکي وجود داشت

اوليه اغلب بازارها در نزديکي يکي از پر رفت و آمدترين دروازه هاي شهر تشکيل 
ين راههاي ارتباطي شهري که به تر گسترش بازار به داخل شهر از طريق مهم. شد مي

مشهديزاده، (. يافت ها نيز منتهي شده صورت گرفته و بازار تا مرکز شهر امتداد مي دروازه
ترين بناهاي عمومي شهرهاي  به هر حال، بازار يکي از مهم )۲۸۶، ص۱۳۷۸دهاقاني، 

شکل  گوناگون است که در مرحله اول براي عرضه توليد و تبادل و خريد و فروش کاال
  )۱۷، ص۱۳۷۹کياني، (. گرفت، ولي بعدها کارکردهاي متعدد فرهنگي و اجتماعي پيدا کرد
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  مدارس
هر جامعه شکل  تمدنآموزش فعاليت اجتماعي است که متناسب با سطح فرهنگ و      
پيش از اسالم، مراکز آموزشي در . آورد اي بوجود مي گيرد و نهادها و سازمانهاي ويژه مي

ها و نقاطي دور از مراکز تجاري جاي  ها و مراکز حکومتي و يا آتشکده مجاور کاخ
ترين عوامل  داشت در جوامع کهن، نهادها و تأسيسات اداري، مذهبي و بازرگاني از مهم

به همين جهت مراکز آموزشي اغلب در کنار تأسيسات اداري، . فضاهاي آموزشي بودند
. دادند از خود را براي اداره امور تعليم ميمراکز مذهبي يا بازرگاني، نيروهاي مورد ني

  )۱۱۸، ص۱۳۷۹کياني، (
پس از اسالم، آموزش و پرورش از انحصار طبقات ممتاز خارج شد و امکان      

به تدريج همراه . تحصيل علوم متوسطه و عالي کمابيش براي عده بيشتري فراهم گرديد
يل و لزوم اسکان طالب، با گسترش و پيشرفت علوم ديني و طوالني شدن مدت تحص

محل اين مدارس بيشتر در پيرامون مساجد جامع، . هاي پيدايش مدارس مهيا گرديد زمينه
در صدر اسالم  )۴۰۳، ص۱۳۶۴زاده،  سلطان(. ها بود بازارها، محالت مسکوني و گاه ميدان

بنابراين مساجد اوليه در حقيقت اولين . شد تدريس علوم مذهبي در مساجد انجام مي
اي رواج  رکز آموزشي اسالمي بودند که در ايران و ساير بالد اسالمي به طور گستردهم

کياني، (. به تدريج با توسعه علوم اسالمي، فضاي آموزشي از مساجد جدا گشت.. پيدا کردند
  )۹، ص۱۳۷۹

  
  کاروانسراها

باستان  نياز انسان به سر پناه و مامن نه تنها در حضر، بلکه در سفر هم از روزگار     
در ايران زمين از گذشته بسيار دور، آثار و مظاهري از اين گونه . مورد توجه بوده است

توان از نظر  شوند که بسياري از آنها را مي هاي بين راه ديده مي ها و استراحتگاه پناهگاه
احداث . شيوه ساختماني از شاهکارهاي معماري و هنري عصر خود به حساب آورد

يران سابقه بس قديمي داشته و طبق منابع تاريخي اين کشور در احداث کاروانسرا در ا
نام کاروانسرا . قدم بوده است چنين سيستم ارتباطات مبتکر و پيش کاروانسراها و هم
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است که گروهي مسافرت ) قافله(مشتق از کاروان يا کاربان به معني گروه مسافران 
لغت نامه (. و کلمه مشتق از ساساني استکردند و سرا به معناي خانه و مکان و هر د مي

هاي  عملکردهاي گوناگون کاروانسرا در گذشته باعث گرديده نام )۱۴۸-۱۴۹دهخدا، ص
کاربات، رباط، ساباط و خان . متفاوتي براي اين گونه بناها در فرهنگ لغات جاي گيرد

هاي  ژگيولي از جهت وي. در واقع عملکرد و وظايف مشابهي مانند کاروانسرا داشتند
کاروانسرا يکي ديگر از عناصر عمده شهرهاي اسالمي است و . معماري متفاوت بودند

در مجموعه بناهاي . بينش اسالمي در شکل ظاهري کاروانسراها اثر زيادي نهاده است
هاي ارتباطي شهر و  شهرهاي اسالمي کاروانسرا در رابطه با بافت مرکزي شهر و شريان

موقعيت  )۱۱۵-۱۱۷، ص۱۳۷۲سعيدي رضواني، (. کند ا اشغال مياي ر روستا فضاي گسترده
. جغرافيايي، سياسي و اقتصادي در ايران از علل ازدياد و گسترش اين بناها بوده است

  )۱۳، ص۱۳۷۹کياني، (
  

  سقاخانه
سقاخانه بر طبق تعريف فرهنگ معين محلي است كه در آن آب ريزند كه تشنگان      

ئي كه در آنجا آب براي تشنگان ذخيره كنند و آنجا را متبرك خود را سيراب نمايند جا
  )www.miboslerch.com( فرهنگ فارسي معين،(دانند 
اوضاع اقليمي خشک و نيمه خشک بخش عمده ايران، تأثيري ژرف و بنيادي در      

خلق پديده هاي گوناگون معماري اين سرزمين گذارده که بررسي آنها از اهميت فراواني 
ترين  فلسفه آب دادن و آب نوشاندن از ظريف )۲۲۳، ص۱۳۷۹کياني، (. ردار استبرخو

اين شيوه تفکر در شهرهاي اسالمي به صورت . آيد دقايق بينش اسالمي به شمار مي
. سقاخانه بازتاب يافت و در شهرهاي بزرگ اسالمي ساختن سقاخانه معمول گرديد

اي از فرهنگ اعتقادات ديني  ني پارهسقاخانه تجسم عي )۱۲۴، ص۱۳۷۲سعيدي رضواني، (
ها که بعداً تبديل به آب انبارها شدند يکي ديگر از  سقاخانه. مردم اين ديار است

نقش آب انبارها در بافت شهرهاي حاشيه . فضاهاي مهم شهرهاي قديمي مي باشند

http://www.miboslerch.com
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کوير و منطقه هاي کم باران در دوره پس از ورود اسالم، چنان چشمگير است که آب 
  )۲، ص۱۳۵۵ورجاوند، (. داده است بارها قلب آنها را تشکيل ميان

آب انبارها به عنوان تنها منبع ذخيره آب به همراه مسجد، امامزاده، حمام، بازار و ميدان 
يابي محالت و کوچه ها را  بخشيده و شکل مجموعه مرکزي شهر را ارج و زندگي مي

  )۱۷۲، ص۱۳۵۴شکويي، (. اند داده نيز تحت تاثير قرار مي
  

  باغ در شهر اسالمی
اثری هنري است و به خاطر ارزش فرهنگي، معمارانه   باغ به خاطر مصنوع بودنش،     

  . شوند مند مي در محيطش، ميراث تمام جماعتي است كه از آن بهره
  )www.parsged2007.blogfa.comباغ در معماري اسالمي (

هايي است که  مي مشاهده مي گردد ويژگيانداز اکثر کشورهاي اسال چه در چشم آن     
جنبه عام داشته و به استثناي معدودي از کشورهاي اسالمي که در جنوب و جنوب 

  .باشند شرقي آسيا و اروپا قرار دارند ساير کشورهاي اسالمي متأثر از آنها مي
خشکي و کم آبي، دماي زياد، شوري : هاي عمومي کشورهاي اسالمي عبارتند از ويژگي

  )۵، ص۱۳۷۳نظري، (ک و تنوع محيط خا
لذا ايجاد فضاهاي سبز شهري که در واقع تصويري از بهشت موعود مي باشد در      

  . اغلب شهرهاي اسالمي خصيصه ويژه اي به آنها بخشيده است
يک باغ اسالمي دورنمايي است که بر طبق اصول ايدئولوژي خاص معين و   

. ، طراحي گرديده و بر اهداف معيني تمرکز داردعناصر فيزيکي معين به کار برده شده
اين عناصر و اهداف عميقاً در آموزش عقايد اسالمي و در فرهنگ مردم مسلمان ريشه 

  .دوانده است
ها به نام چهارباغ معروف هستند که  هاي اسالمي اغلب اين باغ در سرزمين  

دو چهارباغ وجود  در اين شهر. شود ترين نمونه آن در شهر اصفهان مشاهده مي مهم
چهارباغ اصلي که شهر را به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم نموده که به نام : دارد

http://www.parsged2007.blogfa.com
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باشد و  هاي شهر سازي عصر صفويه مي چهارباغ عباسي معروف است و از فعاليت
  .ديگري در امتداد پل خواجو به نام چهارباغ خواجو که يادگار دوره قاجاريه است

باغ بوده که باغ هزار جريب، باغ هشت بهشت،  ۳۳اراي اصفهان عصر صفويه د    
شفقي، (. اند هاي سعادت آباد، آيينه خانه، هفت دست، باغ قوشخانه از آن جمله باغ

  )۷۴، ص۱۳۷۸سيروس، 
باغ سازي در شهرهاي اسالمي به کمال خود رسيد به طوري که در اغلب شهرهاي     

يبا با تأسيسات آبياري مناسب، درختكاري، هاي بزرگ و ز اسالمي به ويژه در ايوان باغ
هاي انساني  آب نما، گلكاري كه همه از فرهنگ جوامع اسالمي نسبت به نيازمندي

به . خوريم نشأت گرفته است وجود دارد كه در شهرهاي مغرب زمين كمتر بدان بر مي
شته از هاي اسالمي بيفتند، گذ چه كه باعث شد مسلمانان به فكر ايجاد باغ هر حال آن

روح، درجه  اهميتي که در قرآن و قوانين اسالمي به آن اشاره شده، محيط بياباني و بي
  .توان نام برد را مي) ص(هاي شن داغ و تعاليم پيامبر حرارت باال، بادهاي قوي و طوفان

هاي دشتي بودند يا در زمين  هاي ايراني يا در زمين مسطح بنا مي شوند و باغ باغ    
هاي بيشتر، زيباتر بسازند مثل باغ  داد باغ را با آبشارها و درخت امکان مي دار که شيب

شد و شکل مربع که فاصله  هاي هندسي مي تاج نظنز، در باغ ايراني توجه خاص به شکل
ايرانيان . بين اجزاء باغ را ساده و روشن نشان مي داد و از اهميت خاصي برخوردار بود

هاي  اند در باغ بخشيده ه پاداش اعمال نيک به آنها ميتصور ذهنيشان را از بهشت که ب
  )۴، ص۱۳۷۳پيرنيا، (. سرسبز و خرم تجسم بخشيده اند

در مورد باغات در شهرهاي اسالمي،  ت يکي از محققين شهرهای اسالمی،دبم    
شمارد که  وي درباره خصوصيات آن موارد متعددی را بر مي. کند هايي را بيان مي ويژگي

ترين  مهم. مندي و هماهنگي هستند از موارد عامل نظم و زيبايي و يا عامل بهرههر کدام 
ی وی، اصل تقارن است که در سنت ايراني و مغولي باغ به صورت  مورد به اشاره

حتي ايجاد آب نماها در باغ يا در خانه به . چهارباغ در آمد، تا نظم را به نمايش بگذارد
ترين  عالي. کند گي را در فضاسازي ايجاد مي نحوي است که بهترين حالت قرينه

بار اول تاج محل . ساختمان تاج محل دوبار ديده مي شود. گي در تاج محل است قرينه
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مرمرين که باشکوه و جالل سربر افراشته و بار دوم انعکاس آن آينه آب است که در 
ر ميان باغي از شکل اول صاف و پاکيزه و نوراني و روشن است که د. مقابلش قرار دارد

آيد و شکل دوم تصوير شکل اول در آب افتاده است هنگامي که  درختان انبوه به نظر مي
آورد و قرينه تاج محل لرزان و قصر  وزد تصوير دوم را به حرکت در مي نسيمي مي

؟ هر دو ...يابد کدامين شکل واقعي است ور در آب خود را در رمز و رازي مي غوطه
بمات، (. آوردند نظير را به وجود مي هماهنگي و رو در رويي، عالمي بي واقعي هستند و با

  )۱۴، ص۱۳۶۹
باغ به وسيله جريان آب به . کند کلمه فارسي چهارباغ مفهوم نقشه متقارن را بيان مي    

ها را مشروب و مصفا  اين آب در طول جريانش زمين. شود چهار قسمت تقسيم مي
ه با چهار شهر زندگي رسم شده است بنا به روايتي گذرد همين نقشه ک کند و مي مي

   )۲۲۰، ص۱۳۶۹بمات، ( .همان نقشه بهشت است
  

  تاثير وقف در شهرهاي اسالمي
وقف يکي از احکام و اصول بسيار مهم در اسالم است که تاثير بسيار سازنده اي در     

ن با نام صدقه وقف که از آ. تشويق مردم به احداث بناهاي مذهبي و عمومي داشته است
جاريه نيز ياد شده است موجب تعديل ثروت، تأمين بسياري از نيازهاي اجتماعي و به 

وقف بهترين و  )۴۴، ص۱۳۷۳زاده، حسين،  سلطان(. خصوص سبب عمران شهري است
موثرترين وسيله تكامل اجتماعي كه آن عبارت است مقدار مالي كه فرد يا افراد به 

كنند و به مالكيت حقيقي آن يعني  ازي شان خارج ميانتخاب خود از مالكيت مج
گردانند تا مورد استفاده عموم مردم و در تحقق عدالت  خداوند پاك و بلندمرتبه بر مي

 خصوصيات اجتماعي و اقتصادي وقف اسالمي،. (اجتماعي مصرف شود
)www.55a.net(  

موقوفات در شهرهاي  از جغرافيدانان آلماني در تاثيرپذيري زپروفسور اکارت اهلر    
  )۵۱، ص۱۳۷۳اهلرز، (: کند اسالمي شرقي به چهارکارکرد اصلي اشاره مي

http://www.55a.net
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ها و وظايف و مراسم و مراکز ديني جامعه و تعمير و مرمت  تامين قسمتي يا تمام هزينه
  .ها و تکايا آنها اعم از مساجد، مدارس علمي، و حسينيه

ها،  داره و نگهداري برخي از بيمارستانکمک به فقرا و مستمندان، دانش آموزان، ا    
 .ها، آب انبارها از محل در آمد موقوفات حمام

المدت به  هاي وقفي به اجاره طويل تهيه و تأمين مسکن ارزان قيمت، واگذاري زمين    
 .ها با اجاره ارزان ها و کارگاه مردم، واگذاري مغازه

 .بازرگاني و صنعتي ايجاد اشتغال در امالک و اماکن متبرکه، تأسيسات،

که يک مجموعه وقفي و به خصوص يک مجموعه درون شهري بتواند  براي اين    
هاي مربوطه به  هاي جاري و هزينه همواره مورد استفاده قرار گيرد، بايد متناسب با هزينه

تعمير و نگهداري آن، موقوفات و رقباتي در نظر گرفته شود که در آمد آنها صرف امور 
در گذشته معموالً براي اين منظور يک يا چند دکان، کاروانسرا، حمام . گردد مورد نظر

يافت اين مجموعه  هاي فوق اختصاص مي شد که درآمد آنها به هزينه در نظر گرفته مي
. کردند نقش بسيار مهمي در حيات اجتماعي و به خصوص در توسعه شهري ايفاء مي

رضوي که نقش بسيار مهمي در توسعه  توان از مجموعه آستان قدس براي نمونه مي
وقف باعث مي شود تا اثر مال از محدوده منافع شخصي . شهر مشهد داشته است نام برد

وقف دستور نيست عملي داوطلبانه است براي برخوردار كردن بقيه از اموال . خارج شود
  . شخصي، يك نوع تبديل ثروت و توزيع در آمد است

  )www.aqrazavi.orgوقف براي عدالت اجتماعي، (
  گيري نتيجه

اي خداداد، برخوردار از  بينش و تعاليم اسالمي محيط طبيعي را به عنوان هديه  
اسالمي به صورتي مستقيم در شکل محل سکونت  تمدنداند و در  تقدس خاص مي
  .بشري آشکار است

ايدئولوژي اسالمي تأثير فراواني بر ساخت کالبدي، شهرها داشته است و با   
ها، مفاهيم و عقايد معماران و شهرسازان مسلمان در ساختن شهر اسالمي کامالً  نديشها

http://www.aqrazavi.org
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هاي آگاهانه دين اسالم به تمامي نيازها به طور اصولي و در  روشنگري. موافق بوده است
  .ارتباط با هم پاسخ گفته است

  .بعد از ورود اسالم، مسجد به عنوان مرکز عمده شهر مذهبي محسوب شده است
امروزه تغيير و . باشد سجد جامع معموالً نقطه کانوني مجموعه بازار ميم  

تحوالتي که در شهرهاي اسالمي به وجود آمده کارکردها و نقش عناصر شهري را تغيير 
ريزان شهري و شهرسازان، اين است که عناصر شهر  داده، اما رسالت جغرافيدان، برنامه

در حال حاضر . ورد مداقه جديد قرار دهنداسالمي را مجدداً باز شناسي نموده و م
بعضي از عوامل شهرهاي اسالمي دستخوش دگرگوني شده است که بايد اين تغييرات را 
بازشناسي و با نيازهاي جديد تطبيق داده و عناصر شهر اسالمي را حفظ و حراست 

  :گردد در همين راستا پيشنهاداتی ارائه می. نمائيم
باشد، بايد در  المی نمادی از يک هويت و يک تفکر میبا توجه به اين که شهر اس

های مختلف انجام پذيرد و در شناخت  مفاهيم شهر اسالمی به صورت دقيق پژوهش
  .شهرها مد نظر قرار گيرد

نقش مساجد در کالبد شهرهای اسالمی، مورد بازشناسی قرار گرفته و به خصوص از 
 .جديد، اين امر کامالً مد نظر قرار گيردهای  ها و ساخت نظر معماری و هويتی در بافت

در ساخت بازار و مراکز تجاری جديد، نمادهای هويتی شهر اسالمی همراه با نيازهای 
 .امروزی تلفيق شده و مراکزی با هويت و نماد اسالمی ساخته شود

مدارس که در گذشته خود از نمادهای شهر اسالمی بودند، در معماری و ساخت آنها از 
ی جديد همراه با  و معماری اسالمی استفاده شود و مدارس ساخته شدهطراحی 
 .هايش تعريف شده، ساخته شوند هويت

باشد  امروز در شهرهای بزرگ و کوچک از نيازهای ساکنان آنها گذران اوقات فراغت می
لذا ساخت و . های مورد استفاده در اين شهرها فضاهای سبز هستند که يکی از مکان

که باغ سازی يا در  ن به فضاهای سبز اهميت خاص دارد و با توجه به اينهويت بخشيد
حقيقت توجه به فضای سبز از گذشته در شهر اسالمی دارای اهميت بوده، امروز عناصر 
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ها مورد استفاده قرار گيرد و فضای سبز فقط فضای  هويت اسالمی در اين گونه ساخت
 .های واالی انسانی نيز باشد رزشی مفاهيم و ا سبز نباشد بلکه ارائه کننده

در راستای حفظ و اشاعه سنت پسنديده وقف، اقدامات الزم صورت پذيرد و نقش 
وقف کامالً تبيين شده و اين سنت به عناصر ديگر شهری و عناصر مورد نياز امروزی، 

  .تسری يابد
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