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جتماعی ا هومی است که به ابعاد مختلف زندگی انسانی اعم از فردی ومف سبک زندگی

ای دیرینهۀ این واژه سابق گیرد.دربر میهای رفتاری را حوزه ۀهم شود ومربوط می

های مختلف بوده است. سبک قدمت وجودی آن همواره در فرهنگ ندارد اما مفهوم و

، های غالب فرهنگیمبانی بینشی جامعه است. فرهنگ یا گفتمان ۀدهندزندگی نشان

 ۀکنندعامل تعیین ترینجامعه محوری شده در هرنظام ارزشی پذیرفته بینی وجهان

توان عنوان یک الگوی زیستی میسبک زندگی را به های سبک زندگی است.لفهؤم

 قلمداد کرد. مشی معمول جامعه

 ،ریزی تمدن نوین اسالمیتالش آگاهانه برای پی قرار حکومت دینی وتیمن اس به

باتوجه  ریزی شده است.حدی برنامهتا امری آگاهانه واسالمی ـسبک زندگی ایرانی

 ،اعتقاد اکثریت به دین مبین اسالم اسالمی در ایران و به وجود حکومت دینی و

م دین که اسال. باتوجه به اینباشدباید نظام ارزشی اسالم  سازینظام مرجع برای الگو

توان هیچ امری از حیات را نمی طبیعتاًبرنامه دارد  برای زندگی بشر تمدنی بوده و

 بر ،رهبران تمدن غرب گذاران وسیاست آن تصور کرد.اطالق  خارج از شمول و

ثر از نگرش أها با ترویج نمادهای متآن .کید دارندأترویج سبک زندگی غربی ت

 حقیقت ایدئولوژی ودر و کنندنمیاکتفا ترویج الگو  خودشان فقط به پیشنهاد و
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د. نکنمیگونه الگوها هستند که به مخاطب انتقال پیدا های نظری پشت اینبنیان

سبک  شهرسازی است. نوع معماری و ،ترین مصادیق سبک زندگیمیکی از مه

گرایی تغییر کرده است کارکرد محوری وطلبی به احساسزندگی مدرنیته از حقیقت

ای که دیگر در شهرها گونههب ؛شهرسازی نیز گذاشته است ثیرش را بر معماری وأت و

که شود. با اذعان به اینبنای مذهبی ایجاد نمی ،خدایی وجود دارد اًبرای اینکه حقیقت

ونه برداشت کرد گتوان اینگذارد میثیر میأسبک زندگی افراد ت محیط بر رفتار و

 اشهر ب ثیر بگذارد.أسبک زندگی افراد ت تواند برجمله شهر میکه فضای زیستی از

جلی ت فضای شهر کالبد و ،واقعدر های سبک زندگی ارتباط مستقیمی دارد ولفهؤم

ای با ورود مدرنیته در زمان پهلوی تغییرات گسترده است.فرهنگ جامعه  ها وارزش

ثر از تغییرات فرهنگی حاصل از تفکر غربی أمت که در شهرهای ایران به وقوع پیوست

اواسط همین دوران  در .ترین آن کشف حجاب در دوران پهلوی اول بودبود که مهم

 ها باهای مسکونی مجاور خیابانمصوب شد که ساختمانمعماری  ۀدر حوزقوانینی 

 ؛گرا باید دوطبقه بوده و دارای پنجره به سمت معبر باشندالگوهای برون تبعیت از

محور بود گرا و آرامشهای ایرانی که درونمرور زمان معماری خانه به ،ترتیباینبه

 گرا شد که نتایج آن تضعیف حیا وبرون کردو حریم کافی برای خانواده فراهم می
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صورت هب ها ریشه در سبک زندگی دارد وهردوی این پدیده گرایی بود.ترویج عریان

گوهای شهرسازی گذاری دارند. الهم اثر بر ند وهست هم در ارتباط یک شبکه با

هایی مبانی فکری تمدن شود برگرفته ازسازی میی ایران پیادهمعاصر که در شهرها

توجهی به دلیل بیبه. نخیتی با مشرب فکری اسالم ندارنددیگر است که کمترین س

و تقلید از مکاتب به کارایی دین  یاعتقادبی فرهنگی وـهای اجتماعیارزش

با چه بحران ،شهرهاکالن ویژهبه ،شود که شهرهای ماشهرسازی غربی مشاهده می

شهر مدرن مصرف است.  درن لذت ونظام شهرسازی ممبنای  رو هستند.ههایی روب

  ها است.شهر مرگ وجدان شهر غفلت و های آنی است.شهر لذت

جامعه  منفعت شخصی بر های سودانگارانه ودر سبک زندگی غربی نگرش

با  د.نکنارتباط افراد با یکدیگر براساس منفعتی است که کسب می حکمفرماست و

فراد ا برای تشکیل خانواده وجود ندارد ویگر، ضرورتی همین نوع نگاه افراد به یکد

 یابد.شهوت اصالت می گرایی ومصرف لذت، طلبی هستند ومنفعت ۀدرحال مسابق

ثیر أهای شهرسازی نیز تهای سبک زندگی غربی در پارادایملفهؤم ها واین ویژگی

 ۀدر چند ده را گذاشته و در نظام شهرسازی ایران نیز ورود پیدا کرده است. خود

منفعت گروه خاصی  شهری در کشور براساس سود و ۀهای توسعطرحاخیر مبنای 
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در مناطق مختلف شهری است که این  شکاف طبقاتیبوده است و از نتایج آن ایجاد 

وندالیسم در شهرها شده  ۀبه رشد پدیدهای شهری منجراختالف طبقاتی در بافت

 یکردن عناوینو با مطرحی است دارثیر نظام سرمایهأتنظام شهرسازی ما تحت است.

سازی فضاهای نشاط شهری سعی دارد شهروندان را با تجاری زیبا مانند سرزندگی و

ان نیز خود را با فضا شهروند، ثیر قرار دادهأتبرق تحت تبلیغات پرزرق و شهری و

 نام بازار باها بهشهرها شاهد تولید فضاهایی در امتداد خیابان در دهند.تطبیق 

 ۀهای مسکونی طبقکاربری امروزه بسیاری از .کریدورهای بصری شفاف هستیم

کارکرد خیابان که بستری برای  و عمالً اندهمکف را به کاربری تجاری اختصاص داده

 آسایش را از دیگر جایی بود به فضاهایی تجاری تبدیل شده است که آرامش وهجاب

  کند.ساکنین بافت دریغ می

 ۀتوسع ،کمبود زمین ۀبه بهان های ناقص از غرب این است کهالگوبرداریدیگر  از

ابعاد کاربری مسکونی کاهش پیدا  ۀسرانو  شدافقی ترجیح داده  ۀعمودی بر توسع

یبه خوابگاه تبدیل م خانه محلی برای آرامش نیست ودیگر  این نوع تفکربا  .کرد

 این قفسی که ساختهبرای فرار از  گیرند وافراد خانواده از یکدیگر فاصله می .شود

باز بوده  محیطی ،فضاهای شهری کهازآنجا .آورندفضای شهری پناه میبه شده است 
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ف فراد مختلا بستر مناسبی برای برقراری ارتباط با ،دهدمی حس گمشدگی به فرد و

 ها وشکنیبستر همین فضاهای گمشده قبح در هستند و متفاوتهای با نگرش

یکی  ایرانی همخوانی ندارد.ـاسالمی ۀهای جامعارزش گیرد که باصورت میاقداماتی 

بست نظام مرگ بنمرگ است. توجه به دارد که غرب سعی در تحریف آن  از عواملی

در طرح ،با مرگ هماهنگی ندارد این نوع تفکر ۀهاضم و چون تمدنی غرب است

 در .شودساخته میشهر  ۀها در مکانی خارج از محدودشهری قبرستان ۀهای توسع

شود یابی میشهری مکان ۀمحدود ها در خارج ازما نیز گورستان شهرسازی معاصر

شهرسازی  ،که بیان شد طورهماناسالمی همخوانی ندارد.  ۀهای جامعکه با ارزش

متدهای  و تغییر روشدر ترین اقدام مهم .یق سبک زندگی استیکی از مصاد

ایرانی ـهای اسالمیکه امروزه کمترین شباهتی با ارزش ،ایران شهرسازی معاصر

رسد نگرش الگوسازی برای نظام شهرسازی اسالمی است و به نظر می، ندارد

اصالح وضع  روند و تواند کمک شایانی درای به شهرسازی میشبکه سیستمی و

براساس  اسالمیدر این مقاله به مراحل سیستم شهرسازی  .موجود داشته باشد

آیات  ای کوچک ازنمونه و شودپرداخته می گرش سیستمی برگرفته از منابع دینن
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ه ب در قالب مراحل سیستم رنددامستقیم که با موضوع شهرسازی ارتباط  یو روایات

 .شودمیبررسی  شرح زیر

 

 شهرسازی اسالمی تعیین هدف در. 1

 هدف  ۀنقط

 فردی و) روحی با تحقق عدالت کالبدی و فضایی شهری و فکری ،جسمی امنیت

عنوان هدف میانی برای رسیدن به هدف نهایی که احساس حضور اجتماعی( به

 .خداست

دن دستورات دین را تحقق کرآیات و روایات زیادی وجود دارد که هدف از عملیاتی

 .کنندداللت میاین مطلب  برورت عام صاند که بهعدالت بیان فرموده

آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى»

وَ أَ * أَنْ یَأْتِیَهُمْ بَأْسُنا بَیاتاً وَ هُمْ نائِمُونَ أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى*  ناهُمْ بِما كانُوا یَكْسِبُونَفَأَخَذْ

ها، ایمان یو اگر اهل شهرها و آباد» «:أَنْ یَأْتِیَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَ هُمْ یَلْعَبُونَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرى

گشودیم؛ ولى ها مىكردند، بركات آسمان و زمین را بر آنآوردند و تقوا پیشه مىمى
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 آیا اهل .جازات كردیمها حق را( تكذیب كردند؛ ما هم آنان را به كیفر اعمالشان م)آن

كه در خواب حالىها بیاید درند كه عذاب ما شبانه به سراغ آناها، از این ایمنیاین آباد

ند كه عذاب ما هنگام روز به سراغشان بیاید اها، از این ایمنیباشند؟! آیا اهل این آباد

 (.96-98اعراف: ) «كه سرگرم بازى هستند؟حالىدر

اسالمی: طبق مفهوم این آیه اگر اهل هر شهر و سرزمینی به راهبرد شهرسازی 

اساس ضوابط دین کنند و کالبد و فضای شهری را بر دستورات الهی در شهر عمل

براثر فرستد که ها میآن ۀهای زمینی و آسمانی خود را بر همبنا کنند خداند نعمت

 دن به ضوابط ونکرصورت عملد و درشودر جامعه عدالت اجتماعی برقرار می آن

فضای  ها وکاربری گیرد.ها میخداوند امنیت و عدالت را از آن ،های دینارزش

نباشد  طوراین ،گذاری شودبراساس عدالت لکه باید تمام مناطق شهر مناسب در

گر مناطق دی ازاقتصادی فضای بهتری  علت تمرکز افراد شاخص سیاسی وای بهمحله

 باشند. مندبهرهخدمات بهتری  داشته باشد و از امکانات و

 شهرسازی اسالمی شروع در ۀنقط. 2

 کانون پیشرفت شهر نقاط با ارزش معنوی که یابی و تمرکز برمکان: شروع ۀنقط

 هستند.
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 یَْْ ََ لَمْ رِ وَ أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَآخِبِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْإِنَّما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ »

كند كه مساجد خدا را تنها كسى آباد مى«: »أُولئِکَ أَنْ یَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدینَ إِالَّ اللَّهَ فَعَسى

و جز از خدا نترسد؛  نماز را برپا دارد و زكات را بپردازد ،یمان به خدا و روز قیامت آوردها

 (.18 توبه:« )یافتگان باشندامید است چنین گروهى از هدایت

فرماید که مسجدهاى خدا را تنها در این آیه بیان می راهبرد شهرسازی اسالمی:

د و مراد از تعمیر ه خدا و روز جزا ایمان داشته باشکند که بتعمیر مى کسى آباد و

ه نظر است کرونق و سرزندگی کاربری مساجد مدّ تعمیر ظاهری نیست بلکه صرفاً

کاربری مسجد که مکانی برای تسلیم تام شدن بدون بر ضرورت اثبات وجود عالوه

در شهرسازی اسالمی تمام فضاها و به داللت التزام  ،اثری از شیئی دیگر است

یابی شوند که در جهت رونق و عمران مکان ای طراحی وگونهکالبدهای شهری باید به

ای گونهههای مذهبی باید بیابی کاربریمکان و مساجد و اماکن مذهبی شهر باشند

یابی شهر و اجزای کالبدی در مکان شود.سرزندگی مساجد  باشد که موجب رونق و

 یابی شود.مرکزیت و بهترین محل شهر مکان فضایی آن باید نقاط باارزش معنوی در

 های تجاری ویابی نقاط خوب شهر برای مکانجای مکانبه شهرسازان مسلمان

های مذهبی اختصاص مناطق را به کاربرییابی این اقتصادی، مطلوب است مکان
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ثیر مراکز مذهبی أتها تحتثیر بگذارند و دیگر کاربریأها بر شهر تدهند تا این کاربری

ها توجه شود ولی کاربری ۀاسالمی مطلوب است به هم البته در شهر قرار بگیرند.

 قرار بگیرد. یا محله یابی شهراولویت مکان کاربری مذهبی در

 شهرسازی اسالمی  مرکزی در ۀنقط. 3

که با ایجاد تعادل درونی و تعادل شهروندان با محیط  آرامش خدامحور: مرکزی ۀنقط

 د.شودر شهر می بیشتر حضور خدابرای احساس ها آنشهری باعث تمرکز قوای 

 مرکزی: ۀ نقط

للَّهِ رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ا وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیها»

براى آنان كه كفران خداوند )«: »فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الَْْوْفِ بِما كانُوا یَصْنَعُونَ

آبادى كه امن و آرام و مطمئن بود و همواره  ة( مثلى زده است: منطقكنندنعمت مى

خاطر هاى خدا ناسپاسى كردند و خداوند بهامّا به نعمت ،رسیدمى یهر جاش از ایروز

 .(112 نحل:) «دادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانیداعمالى كه انجام مى

دهد که ... سه صفت اى را شرح مىفرماید: خداى تعالى قریهعالمه طباطبایی می

 ۀلئها که مسند، چیزى که هست وسطى آنامکند که متعاقب هذکر مىرا قریه  این
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ال اطمینان، صفت از کم ،رابطه میان دو صفت دیگر است ... ۀمنزلاطمینان باشد به

 ۀشود، چون از همو این است که رزق آن قریه فراوان و ارزان مى آیدسوم پدید مى

 شود، دیگر مردمش مجبورنجا حمل مىه آهاى اطراف آذوقه بقراء و شهرستان

سوى هبراى طلب رزق و جلب آن ب ،دهکرشوند زحمت سفر و غربت را تحمل نمى

 فرسایى تحمل کنند.هاى طاقتها و دریاها را زیر پا بگذارند و مشقتخود بیابان ۀقری

دن شاطمینان و سرازیر ،است از: امن پس اتصاف قریه به این سه صفت که عبارت

هاى مادى و صورى را براى اهل آن جمع کرده تمامى نعمت ،رزق بدانجا از هر طرف

وَ » فرماید:بعدى که مى ۀهاى معنوى را در آیزودى خداى سبحان نعمتهاست و ب

اى است كه نعمتپس این قریه ؛فرمایدها اضافه مىبر آن نعمت ،«لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ

 و كامل بوده است.  هاى مادى و معنوى آن تام

مرکزی تحقق شهر مطلوب  ۀنقططبق این فرمایش  شهرسازی اسالمی:راهبرد 

اسالمی ایجاد کالبد و فضایی در شهر است که بتواند آرامش خدامحور را در شهر 

اش رسیدن به سعادت مادی و معنوی شهروندان در کنار هم جریان دهد که نتیجه

 بحران هویت دچارالگوهای غربی به  علت تقلید ازامروزه شهرهای ایران به .است

داده  قرار ثیرأتآرامش شهروندان را تحتو این بحران هویت،حس تعلق  ؛اندشده
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آن  درفضایی است که شهروندان  دنبال ایجاد کالبد واست. شهرسازی اسالمی به

رفیک شهر مص اسالمی باید خودکفا باشد و شهر احساس آرامش داشته باشند.شهر 

 دچارساکنین آن  هابحران هنگام مشکالت و در که باشدنوابسته  اقتصاد باگرا 

 ترک کنند. شهر را شده و اضطراب

 شهرسازی اسالمی حرکت در ۀبرنام. 4

دامات اق راهکار و ،راهبردها شامل موتور محرک سیستم است وواقع حرکت در ۀبرنام

توجه به فضای  ،های مذهبیدهی به کاربریرونق ،سازیمرتبهاجرایی مانند نفی بلند

خدماتی در مناطق  توجه به عدالت فضایی و ،در شهر مفیدسبز و کاشت درختان 

 .است شهری

 شهرسازی اسالمی مقصد در. 5

 مقصد شهرسازی ۀنقط .ستا مقصد ۀسیستم نیز نقط ۀمقصد: آخرین مرحل ۀنقط

 .است های مادی و معنوی در شهروری مطلوب از نعمتاسالمی بهره

هِ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّوَ ضَرَبَ »

براى آنان كه كفران خداوند )» «:فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الَْْوْفِ بِما كانُوا یَصْنَعُونَ
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و همواره  آبادى كه امن و آرام و مطمئن بود ةست: منطق( مثلى زده اكنندنعمت مى

و خداوند به خاطر  هاى خدا ناسپاسى كردندرسید؛ امّا به نعمتمى یجا از هر شایروز

 .(112 نحل:) «پوشانیدگى و ترس را بر اندامشان دادند، لباس گرسناعمالى كه انجام مى

های مادی و معنوی در شهر وری مطلوب از نعمتشهرسازی اسالمی: بهره راهبرد

 .استشهرسازی اسالمی  مقصد ۀنقط

ای گونههشهر ب در را فضا شهرسازی اسالمی جهت تحقق این وعده باید کالبد و

 کمال استفاده را بکنند. های الهی)مادی ومعنوی(نعمت شهروندان از یم کند تاظتن

 


